
Strand ved Haslevgaarde Bakker strækker sig over ca. 250 meter på hver sin side af  
badebroen. 
GPS orienteringspunkt: 
WGS84: N 56,769509, E 10,290198
Haslevgaarde Bakker, Hadsund

Stranden
Stranden er ca 5 meter bred. Ved badebro er stranden en sandstrand, mens der i begge ender af 
stranden er mere tilgroet helt ned til vandkanten flere steder. Der går en sti langs hele stranden. 
Havbunden er blød bund af sand og mudder. Der er meget lavvandet, og området har nærmest 
karakter af vadehav. Ud for stranden er der sandflader og revler, som kan være fritlagt ved lav-
vande. Afstanden fra land til 2 meters dybde er ca. 140 meter. 

Hunde på stranden
Hunde skal føres i snor på stranden. 

Faciliteter
Badebro, borde/bænke, affaldsspande. 

Geografiske forhold 
Oven for stranden ligger et sommerhusområde. Mellem den yderste række sommerhuse og 
stranden er der et naturareal, med lav bevoksning af græsser og buske. Stranden er omfattet af 
Natura 2000, EF-fuglebeskyttelse og Naturfredning af overdrev og strandeng. 

Hydrologiske forhold og strøm
De hydrografiske forhold i Kattegat er overordnet bestemt af vejrforhold, lufttryk, tidevand og 
nordgående strømninger af brakt vand fra Østersøen og sydgående strømninger af saltere vand 
fra Nordsøen. På grund af udstrømningen fra Østersøen er den overvejende strømretning i det 
vestlige Kattegat mod nord, mens strømretningerne mere lokalt hovedsageligt er bestemt af vind-
forholdene og tidevandet. 

Saltholdighed og temperatur
Saltholdighed: Saltvand
Vandtemperaturen varierer mellem ca. 13°C og ca. 22 °C i badesæsonen.

Badevand på internettet 
Se mere om badevand på: www.naturstyrelsen.dk; 
Besøg også EUs webside om badevand:http://eur-lex.europa.eu
www.blaaflag.dk     

Ansvarlig myndighed: Mariagerfjord Kommune,  
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Tlf.: 97 11 30 00. www.mariagerfjord.dk. 
Åbningstider: Man.-ons.: kl. 10.00-15.30, tors. kl. 10.00-17.00,  
fre. kl. 8.00-12.00 
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