BADEVANDSPROFIL LOUISIANA STRAND
Stationsnr.: Station 314
Stations-ID: DKBW 1585
Strandnr. K410 (Oplyses ved opkald til 112)

Beliggenhed og udbredelse

Syd for Humlebæk Roklub, Havnevej 9, 3050
Humlebæk

Badevandskvalitet

Udmærket
7 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8)
721.224; 6.208.334

Badevandsanalyser; antal og placering
UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt
Beskrivelse af vandet og bundforhold
Fysiske forhold

Hydrologiske forhold; herunder strøm
Morfologiske forhold (bund)
Salinitet



Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra
kysten

Ingen risiko for revledannelse

Ingen kraftig strøm på lavt vand
Ringe strøm.
Dominerende strømretning er fra S mod N.
Sand med spredte sten
10-20 ‰

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse
Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder
Ved kraftig regn er der nord for stranden risiko
og eventuelle kortvarige forureninger
for overløb fra kloak via Humlebækken med
kortvarig forurening af badevandet til følge.
Se varsling på Badevand.dk
Vurdering af risikoen for blågrønalger
Risiko for vækst i forbindelse med længere tids
høj vandtemperatur
Vurdering af forekomsten af store tangplanter
Kun ringe vækst af tang på vanddybder mindre
og/eller mikroskopiske alger
end 4 m.
Perioder med meget opskyl af tang og ålegræs.
Beskrivelse af stranden og faciliteter
Badebro
Livredder
Handicapfaciliteter
Toiletter
Adgangsforhold - herunder off. transport

Ejerforhold

Ja – helårs badebro
Nej
Nej
Ja, på Humlebæk Havn
P-pladser: Nej (kun enkelte pladser på
Humlebæk Havn)
Adgang via Havnevej
Off. transport: Tog til Humlebæk St. (1 km), Bus
til/fra Strandvejen (100 m)
Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen

Klassifikation
Badevandet er klassificeret som ”Udmærket” på baggrund af data fra 2017-2020.
Historiske klassifikationer
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Kontaktdetaljer for ansvarlig myndighed
Myndighed
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg Kommune
Kontaktperson
Helle Utoft Rasmussen
Adresse
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Telefon
72565000/72565943
E-mail
vandognatur@fredensborg.dk
Hjemmeside
https://www.fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten
Revision m.v.
Badevandsprofilen er revideret 29/04/2019
Badevandsprofilen revideres, hvis der er væsentlige ændringer og efter behov
Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år.
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