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Kort over stranden:

Klassifikation.
Badevandet er endnu ikke klassificeret. 
Badevandet skal i henhold til gældende bekendtgørelse om badevand og 
badeområder vurderet på grundlag af de fire foregående års analyseresultater. 

Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, 
Tilfredsstillende kvalitet samt Ringe kvalitet.

Fysiske forhold.
Stranden er ca. 700 m lang og består af sand og sten. Flest sten findes i den 
nordlige ende af stranden. Ude i vandet er der for det meste sandbund med kun 
enkelte stenbanker. Ved normal vandstand er stranden omkring 10 – 15 m bred. 
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Området ved Stistrup er meget lavvandet og vanddybden øges kun meget 
langsomt. 250 m ude i vandet er dybden ca. 1 m.
Stranden benyttes af campingpladsens gæster, Farsø Efterskoles elever og 
turister, der kommer forbi.

Geografiske forhold.
Stranden er beliggende i den østlige vig af Risgårde Bredning. Der er P-plads 
ved Viborgvej ca. 75 m fra stranden. Ved P-pladsen er der opsat 
informationstavle, ligesom der forefindes borde og bænke. 
Øst for Viborgvej ligger Stistrup bestående af nogle få huse samt Farsø 
Efterskole og Stistrup Camping.
Syd for stranden i en afstand af ca. 450 m ligger Stistrup rensningsanlæg, som 
betjener flere bysamfund i den sydlige del af kommunen.
Nærmeste større by er Farsø, der ligger ca. 6,5 km. mod øst.

Hydrologiske forhold
Der er normalt ikke megen strøm ved stranden, og som oftest følger strømmen 
vindretningen.

Kilder til fækal forurening.
Udløbet fra Stistrup rensningsanlæg er beliggende 300 m ude i fjorden, ca. 400 m 
syd for badeområdet. Desuden har Stistrup å sit udløb ca. 200 m syd for 
badestranden. Der er ikke i området regnvandsbetingede overløb af urenset 
spildevand.
Ejendommene i Stistrup er enten tilsluttet off. kloak eller har eget 
nedsivningsanlæg.

Årsag til forureninger
Analyser gennem mange år viser, at der undertiden i sommerhalvåret kan ske 
kortvarige forureninger.
Forureningerne opstår som regel i forbindelse med regnvejr og stærk blæst fra 
vestlig retning, idet spildevandet fra Stistrup rensningsanlæg i den situation ikke 
hurtigt nok ledes ud i den dybere del af fjorden. 

Risiko for cyanobakterier (blågrønalger).
Der er ikke kendskab til opblomstring af blågrønalger i nyere tid.
Tegn på opblomstring kan være uklart, misfarvet vand, skumdannelse og evt. 
døde dyr.
Hvis der skulle opstå risiko for opblomstring opsættes information om dette på P-
pladsen.

Risiko for fytoplanktonvækst.
Risiko for at der skal ske tilvækst af fytoplankton vurderes at være meget lille.
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Risiko for makroalger.
Det kan ske, at der i forbindelse med stormvejr skylles tang op på stranden. 
Badning frarådes, hvis der er større mængder tang på stranden.

Følgende information opsættes på informationstavlen:
Hvis der er store mængder tang (makroalger) i strandkanten, frarådes badning i 
nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a. at der kan dannes giftstoffer i rådnende 
tang og tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens 
UV-stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve længere.

Kortvarige forureninger
Ved risiko for eller konstatering af forurening på stranden opsættes information 
om dette.

Forvaltningsforanstaltninger
Der er ingen umiddelbare påtænkte forvaltningsforanstaltninger, som kan have 
indflydelse på nærværende badevandsprofil.

Anden forurening m.v.
Såfremt der konstateres tilstedeværelse af anden forurening på stranden, 
såsom olie, affald, glasskår m.v. opfordres badegæsterne til at kontakte 
Vesthimmerlands Kommune, der så vil vurdere problemerne og iværksætte det 
fornødne.

Revision m.v.
Badevandsprofilen er udarbejdet i marts 2019.
Afsnittet om klassifikation revideres hvert år i november måned.
Resten af badevandsprofilen revideres såfremt klassifikationen ændres eller 
såfremt der fremkommer nye vigtige oplysninger, som ikke fremgår af den 
eksisterende profil. 


