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Formål 

 
Badevandsprofilen har til formål at informere brugere om kommunens forskellige bade-
steder (søer og strande). Badevandsprofilen indeholder en beskrivelse af de fysiske, hydro-
logiske og geografiske forhold – dvs. om det er en børnevenlig strand, om der er offentlige 
toiletter mv.  
 
Udover at give badegæsterne et hurtigt overblik over badestedets faciliteter og omgivelser 
er det væsentligste formål med badevandsprofilen at oplyse badegæsterne, om de 
sundhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af deres sund-
hed, ved hver enkelt badested. Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information 
til brugerne om badevandets kvalitet og forureningsnedsættende foranstaltninger, samt for 
eventuelle beslutninger om badeforbud. 
 
Badevandsprofilen skal ikke kun være en hjælp for brugerne af badestedet, men også en 
støtte for kommunerne mht. forvaltning af badevandsområdet. Badevandsprofilen samler 
viden om mulige kilder, der nedsætter badevandskvaliteten, kildernes effekter og risikoen 
for nedsat badevandskvalitet på et sted. 
 
Med ovenstående tiltag forventes det, at skabe bedre forståelse af de potentielle kilder til 
forurening af badevand, herunder fækale og kemiske forureninger, samt forureninger med 
alger eller andet der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. 
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Ansvarlig Kommune 

 

 
 

By- og Kulturforvaltningen 
Erhverv og Bæredygtighed 
Landbrug og Natur 
 
Odense Slot 
Indgang M 
Nørregade 36-38 
Postboks 740 
5000 Odense C 
 
www.odense.dk 
 
Tlf. 66131372 
Direkte tlf. 65512525 
Fax 65919681 
E-mail  miljo@odense.dk 
 
man. – tors. : kl. 10.00-15.00, fre. : kl. 10.00 – 12.00  
 

Badevand på internettet 

 
Kommunens hjemmeside: 
www.odense.dk  
 
Fælles hjemmeside for dansk badevand: 
www.badevand.dk 
 
Naturstyrelsens hjemmeside for badevand: 
http://nst.dk/vandmiljoe/badevand/  

mailto:miljo@odense.dk
http://www.odense.dk/
http://www.badevand.dk/
http://nst.dk/vandmiljoe/badevand/
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Badevandsstationen 

 

Medlemsstat Danmark 

Kommune Odense 

DKBW Nr. 1557 

Station Nr. 461-010 

Station Navn Davinde Sø – Havnen, Odense Kommune 

DKBW Navn Kort Davinde Sø – Havnen 

Hydrologisk Reference Sø 

UtmX 597.650 

UtmY 6.133.050 

Reference Net EUREF89 

UTMZone 32 

 
Badevandsstationen er placeret udenfor det lavvandede indhegnede område ved badebro-
en og badevandsprøven udtages på ca. 1 meters vanddybde, jf. forsiden og figur 3.  
 
I badevandsæsonen (1. juni til 1. september) udtager kommunen regelmæssige vandprøver 
til kontrol af badevandskvaliteten. Odense Kommune har besluttet, at der skal udtages 4 
prøver i badesæsonen 2014 – dvs. ca. hver 3. uge. Såfremt badevandskvaliteten fortsat 
klassificeres til ”udmærket”, vil kommunen fastholde dette antal prøver pr. sæson.  
 
Da Davinde Sø også anvendes til vinterbadning udtager kommunen 2 ekstra badevands-
prøver i vinterhalvåret.   
 
Odense Kommune har på baggrund af en udbudsrunde valgt Milana A/S som analyselabo-
ratorium.  Milana er akkrediteret (godkendt) til at udtage og analysere badevandsprøver.  
 

Klassifikation af badevandskvaliteten 

 
Badevandet i Davinde Sø er klassificeret som udmærket (opgjort på basis af data fra 2010-
2013). Badesøen blev udlagt til badevand i 2008 og vurderingen er foretaget på baggrund 
af badevandsdata fra de sidste 4 badesæsoner, jf. §5 stk. 1 i badevandsbekendtgørelsen1. 
 
(Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende 
kvalitet samt Ringe kvalitet) 

                                                
1 : Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 938 af 18. september 2012 om badevand og badeområder 
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Fysiske forhold 

 
Beliggenhed: 
 
Davinde Sø er beliggende ca. 12 km sydøst for Odense 
centrum i det rekreative Tarup – Davinde område. 
Der er flere søer i Tarup – Davinde området og søerne 
er skabt ved, at der er blevet foretaget råstofgravning i 
området. Gravningen er foregået under grundvands-
spejlet og der er således blevet efterladt flere søer i 
området. Det er dog kun muligt at bade i Davinde Sø 
samt Anes Lagune, som er beliggende i Faaborg-
Midtfyn Kommune. Der kan læses mere om aktivi-
tetsmulighederne i området på 
www.oversoeogland.dk.  
 
Davinde Sø benyttes udover badning også til kanosej-
lads, lystfiskeri samt sejlads med modelskibe. 
 
Adgang til søen 
 
Den letteste mulighed at komme til Davinde Sø er på cykel, da du kan cykle direkte ned til 
søen. Benytter du bilen, kan du parkere ved den lille parkeringsplads overfor savværket på 
Udlodgyden og derefter gå ca. 400 meter ned til badestedet ”Havnen”. Det anbefales dog at 
benytte den betydelige større parkeringsplads ved Teglbrænderskoven (med indkørsel via 
Tingkærvej). Fra parkeringspladsen er der ca. 330 meter ned til badestedet ”Shelter” og ca. 
550 meter til badestedet ”Havnen”. 
 
Bademuligheder i søen: 
 
Det er muligt at bade 2 steder i søen – ved ”Havnen” og ved ”Shelter”. ”Havnen” er belig-
gende ved klubhuset for Odense Mini-sail (sejlads med modelskibe) og opbevaringshuset 
for kanoerne. ”Shelter” er beliggende ved de 2 sheltere. ”Havnen” er det mere børnevenlige 
område, hvor ”Shelter” primært henvender sig til svømmere. Der er ca. 250 meters gang 
mellem de 2 badesteder. 
 
Det er kun muligt at vinterbade ved ”Havnen”, da Davinde Vinterbadelaug ”Søens folk” 
holder dette område isfrit. Henvendelse til Davinde Vinterbadelaug kan ske til formand 
Jens Højager Jørgensen på mobil 30533059.  
 

 
Figur 1. Oversigtskort over Odense Kommune  
med angivelse af Davinde Sø. 

http://www.oversoeogland.dk/
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Figur 2. Kort over Davinde Sø og omkringliggende område. Der er angivet de 2 badesteder i Davinde Sø: 
”Havnen” og ”Shelter” – der er bålplads begge steder. Ved ”Havnen” er der endvidere en redningspost og 
et toilet med informationstavle. Ved ”Shelter” er der mulighed for overnatning i 2 sheltere – husk reserva-
tion via Naturskolen Ålykkestedet, hvis du ønsker at benytte shelterne. Der er 3 parkeringspladser, hvor 
Udlodgyden er den mindste med plads til ca. 8 biler. I Davinde Sø er det tilladt at fiske med gyldigt fiske-
tegn samt mulighed for kanoudlejning via Naturskolen Ålykkestedet. Der er 3 potentielle kilder til forrin-
gelse af badevandskvalitet – dette bliver beskrevet nærmere i den efterfølgende tekst.  
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 Søbreddens beskaffenhed 
 
”Havnen”: På dette sted er der græs på det meste af 
området og på det sidste stykke ned mod søen er der 
sand.  
 
 ”Shelter”: Her er der ligeledes græs på det meste af 
området, hvor det sidste stykke inden søen er blandet 
grus og sand samt stejle skrænter med beplantning. 
 
Søens længde og bredde 
 

”Havnen”: Badeområdet er ca. 100 meter langt og 50 

meter bredt. Selve sandområdet er ca. 20  15 meter. 
Det er muligt at komme ud i søen via 2 badebroer el-
ler ved sandområdet, jf. Figur 3. 
 
 ”Shelter”: Her er badeområdet betydeligt mindre – 

ca. 5  20 meter og det er kun muligt at komme ud i 
søen via en badebro, jf. Figur 4.  
 
Faciliteter på stranden 
 
”Havnen”: Her er der borde & bænke under et halvtag, hvor du kan nyde din medbragte 
bad. Der er et toilet lige i nærheden, hvor der også er en informationsstander om Tarup-
Davinde området.  
 
Der findes en redningskrans på bagsiden af klubhuset ”Odense Mini-Sail”. Der er ingen 
nødtelefon ved søen – ved akut brug for hjælp findes der telefon på savværket eller ved 
nærmeste bolig.  
 
Der er en bålplads med tilhørende brænde. Du henstilles til at benytte den opstillede 
skraldspand til dit affald. 
 
”Shelter”: Her er der 2 sheltere, som kan benyttes til overnatning efter tilladelse fra Natur-
skolen Ålykkestedet på tlf.: 63750990, naturskolen@odense.dk. Der er endvidere en bål-
plads med tilhørende brænde. Du henstilles til at benytte den opstillede skraldspand til dit 
affald. 
 

 
Figur 3. Kort over badeområdet ved  
”Havnen”. X angiver badestationens  
placering. Badeområdet er angivet med  
blå streg. 

 
Figur 4. Kort over badeområdet ved  
”Sheltere”. Badeområdet er angivet med  
blå streg. 
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Hydrologiske forhold 

 
Bund- og dybdeforhold i vandet 
 
”Havnen”: Det indhegnede område angiver, hvor børn bør opholde sig. Her er der udlagt 
sand. Udenfor det indhegnede område bliver bunden gruset, inden den går over og bliver 
mudret og blød. 
 
Ved de 2 badebroer er bunden blød og mudret og du skal ikke forvente at kunne bunde – 
derfor er udspring fra broerne kun tilladt for personer, der kan svømme.  
 
”Shelter”: Badning er kun muligt fra badebroen. Bunden er stenet med halvstore sten og 
du skal ikke forvente at kunne bunde – derfor er udspring fra broerne kun tilladt for per-
soner, der kan svømme. 
 
Salinitet & Strøm 
 
Davinde Sø er en ferskvandssø (med en salinitet på 0 0/00). Søen er kun påvirket af over-
fladestrøm fra vinden og her er den dominerende retning fra øst mod vest.  
 
Davinde Sø kan også om sommeren være lagdelt med varmere vand i den øverste del af 
vandsøjlen og med koldt grundvand i den nedre del. Dette skal man være opmærksom på, 
når man bader i søen.  
 
Bemærk endvidere om vinteren hæver grundvandet vandtemperaturen i søerne. Derfor 
kan det være livsfarligt at færdes på isen og al færdsel sker på eget ansvar. 
 
 

Geografiske forhold 

 
Oplandet 
 
Der er ingen tilløb så som vandløb, grøfter eller lign. til søen og derfor er oplandet meget 
lille. Oplandet er defineret, som det område, hvor der kan ske overfladeafstrømning til om-
rådet, hvilket er fastlagt udfra højdekote 40 – 45 meter. Dette opland er kendetegnet ved 
stejle skrænter med beplantning af forskellige slags, så som græs, buske og mindre træer. 
Der er ingen græssende husdyr i oplandet.  
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Det umiddelbare bagland 
 
 Baglandet til søen er Davinde By, som er en lille landsby med ca. 200 indbyggere. Byen er 
fælleskloakeret – dvs. både regnvand og spildevand ledes til renseanlæg (Nordøst rensean-
læg). Ligeledes er området omkring Udlodgyden / Ørbækvej koblet på samme afløbsled-
ning. Nærmeste overløbsbygvæk (nr. T60F13E) er beliggende ved Vandmøllevej 18 i Da-
vinde ca. 850 meter nordøst for søen. I tilfælde af aflastning sker det til en lille dam med 
udløb til Vejrup Å, som løber videre ud i Odense Fjord. Dermed er der ikke risiko for at 
aflastning fra dette bygværk kan løbe i Davinde Sø. 
 
Der findes endvidere 5 huse og et gartneri med blomsterpro-
duktion på Ørbækvej 784 – 789. Husholdningsspildevandet 
renses mekanisk inden det ledes direkte til recipient. Odense 
Kommune er kun i besiddelse af oplysninger om, hvor spilde-
vandet fra Ørbækvej 787 ledes hen og spildevandet herfra lø-
ber til grøft og derfra videre via nedsivning til Davinde Sø. 
Kommune vurderer, at afløbsvandet fra de resterende 4 ejen-
domme ligeledes, når Davinde Sø via nedsivning – dog mindst 
400 meter fra badeområderne. Kommunen vurderer, at de 
fleste bakterier fra spildevandet vil blive tilbageholdt i jorden 
og der er ikke risiko for, at udløbene kan forringe badevands-
kvaliteten ved ”Havnen” eller ”Shelter”.  
 
Der er en toiletbygning med indlagt drikkevand i umiddelbar nærhed af ”Havnen”. Spilde-
vandet fra toilettet trykkes op til den fælles kloakerede ledning ved Udlodgyden. Kommu-
nen vurderer, at der ikke er risiko for forringelse af badevandskvaliteten fra dette toilet.  
 
Derudover findes der følgende industrivirksomheder i umiddelbar nærhed af søen: Davin-
de Savværk og Davinde Biogas.  De 2 virksomheder er beskrevet i det efterfølgende.  
 
 

Kilder til fækal forurening 

 
Kommunen har vurderet, at der ikke er risiko for, at husspilde-
vand kan forringe badevandskvaliteten i Davinde Sø.  
 
På biogasanlægget, Davinde Bioenergi, er der oplæg af maksi-
malt 1.600 m3 gylle til forgasning. Ved en større læk på én eller 
flere tanke vurderer kommunen at der er risiko for at gyllen kan 
løbe i Davinde Sø. Det vurderes, at risikoen for en lækage er lille. 
Ved en evt. lækage fra Davinde Bioenergi bliver Odense Kom-
mune informeret via Miljøvagten på Fyn. Kommunen vil vurde-
re, hvad der efterfølgende skal ske.   

 
Figur 5. Kort over Ørbækvej  
784 – 789, hvor husene er 
 markeret med blå ringe.  

 
Figur 6. Kort over Davinde  
Bioenergi med angivelse af 
tankstørrelser. 



Badevandsprofil for Davinde Sø 
 

Odense Kommune 
By- og Kulturforvaltningen 

Landbrug og Natur 
Tlf.: 65 51 25 25 

                                                                           miljo@odense.dk                                                             [10/12] 

Odense Kommune er ikke bekendt med andre forureningskilder så som gylletanke eller 
lign, som kan udgøre en risiko for badevandskvalitet.  
 
Der er en del svømmefugle, f.eks. ænder & svaner, som benytter Davinde Sø, men fuglene 
holder normalt ikke til ved badeområderne pga. den menneskelige aktivitet. Kommunen 
vurdere, at fuglene kan være skyld i en forringelse af badevandskvaliteten. I 2008 blev der 
i 5 forskellige badevandsprøver målt et forhøjet indhold af enterokker, som kan skyldes 
fuglene. Kommune har ikke mulighed for at varsle forude for dette.  
 
Kommunen har observeret, at hunde svømmer i søen, hvilket også kan have resulteret i de 
forhøjede værdier fra 2008. Kommunen har pt. ikke planer om, at regulere tilstedeværel-
sen af hunde i søen. Heste bader normalt ikke i søen, selvom området er flittigt benyttet af 
ryttere. Kommunen anbefaler, at hunde & heste ikke svømmer i søen.  
 
Kommunen har således ikke identificeret nogen punktkilder, hvor der på forhånd kan 
varsles, hvis det vurderes, at badevandskvaliteten vil bliver forringet.  
 

Andre kilder til forurening 

 
Risiko for blågrønalger (cyanobakterier) 
 
Blågrønalger kan findes i både fersk- og saltvand og kan optræde i meget store mængder i 
næringsrige vandmiljøer.  
 
Davinde Sø vurderes til at være en næringsfattig sø, da der ikke er til ledning af spildevand. 
Kommunen har ligeledes ikke observeret blågrønalger i søen i badesæsonen.  
 
Risiko for blågrønalger vurderes at være meget lille. 
 
 
Risiko for opblomstring af andet planteplankton 
 
Da Davinde Sø er en næringsfattig ferskvandssø og kommunen ikke har observeret fy-
toplankton i søen, vurderes risikoen for fytoplanktonvækst at være meget lille. 
 
 
Risiko for større opskyl af tang (makroalger) 
 
Da kommunen heller ikke har observeret tang i søen, vurderes risikoen for tang (makroal-
gevækst) at være meget lille. 
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Risiko for swimmers itch 
 
Da Davinde sø er en ferskvandssø med mange svømmefugle er der risiko for ikter (klasse af 
snylteorme hørende til fladorme) – Kommunen er dog ikke bekendt med, at badende har 
fået swimmers itch ved badning i Davinde Sø.  
 
Hvad er swimmers itch? "Swimmers itch" er forårsaget af mikroskopisk larvestadie af 
parasitiske fladorme, der på deres vej fra mellemværten, vandsnegle, til hovedværten 
svømmefugle, kan inficere mennesker. Larven gennemborer huden, og dette kan give an-
ledning til irritation og betændelse lokalt i huden af varighed af få dage til flere uger. 
Disse fladorme er kun et problem i søer med mange svømmefugle. Kommunen opfordrer 
badende til at søge egen læge, hvis de mener at have fået swimmers itch. 
 
 
Andre kilder til forurening 
 
Davinde Savværk har kun et mindre oplag af forskellige kemikalier, men der er ikke risiko 
for, at et evt. udslip kan påvirke badevandskvaliteten i Davinde Sø negativt.  
 
Der er et jordvarmeanlæg 900 meter syd for ”Havnen”, hvor der er anvendt 300 liter EPA-
sprit som kølemiddel. Det vurderes, at denne lille mængde og store afstand til badeområ-
derne, ikke kan påvirke kvaliteten i søen negativt.  
 
Der er 2 kortlagte jordforureninger indenfor 1.000 meter af badesøen, men forureninger 
ligger begge i opstrøms retning af søen. Der har været asfalt- og tagpapfabrik på den ene 
lokalitet og servicestation med værksted på den anden lokalitet. Kommunen vurderer foru-
reningen til at være bundet i jorden og derved ikke udgøre en sundhedsfare for badevands-
kvaliteten i Davinde Sø.  
 
Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forure-
ninger, som ved sjældne lejligheder kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte 
Odense Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til 
problemer. Ved prøveudtagning 6 gange per år udføres tilsyn ved ”Havnen”. 
 

Revurdering af badevandsprofilen 

 
Badevandsprofilen er udarbejdet 24. marts 2011. Den er efterfølgende løbende revideret. 
 
Badevandsprofilen skal først revideres, når badevandskvaliteten ikke længere er udmær-
ket.  
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