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BADEVANDSPROFIL — AJSTRUP STRAND

Klassifikationer Aarhus Kommune

DKBW nr.:  1518

Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år.                    

                                        Badevandskvaliteten er udmærket

                                                              Udemærket

                                                                                  God

                                                                                  Tilfredsstillende

                                                                                  Ringe

BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD

Bredde af stranden 30-40 meter.

Bundforhold i vandet Overvejende sandbund, men enkelte områder med grus/sten kan forekomme. 

Dybdeforhold 2 meter dybdekurven er ca. 200 meter fra strandkanten.
Dybdeforholdene er vist på kortet. 

Strøm Der er overvejende nordgående strøm. 

Bølger
Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje 
bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.

Mulige forureningskilder
Enghave bæk, der er et rørført vandløb, udmunder til stranden ved P-pladsen ved 
svinget på Ajstrup Strandvej (se kort).

Opblomstring af blågrønalger 
(cyanobakterier)

Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille,
varmt vejr. Se efter information, der fraråder badning på aarhus.dk.

Opblomstring af makroalger (tang) 
og/eller fytoplankton

Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden af tan-
gen, da her kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og tang beskytter evt. sygdoms-
fremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.

YDERLIGERE INFORMATION 

Oplandet / Adgang
Oplandet udgøres af et sommerhusområde umiddelbart ovenfor søskrænten. Adgang 
til stranden kan ske via P-pladsen ved svingetpå Ajstrup Strandvej eller via trapper til 
sommerhusområdet.

Ansvarlig Myndighed

Aarhus Kommune
Tlf.: +45 89 40 44 00

Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i 
vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt 
døde dyr.

Aarhus kommunes hjemmeside aarhus.dk/badevand
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