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Kort over stranden:

Klassifikation.
Badevandet er ikke klassificeret men det er sætvanligvis godt på strækningen
udfor Gl. Amtsvej 30 (Badeområde 1).
For at se de seneste analyser af vandet henviser vi til www.vesthimmerland.dk.
Søg på badevand og Trend.
Derimod frarådes badning i Badeområde 2, da der lejlighedsvis kan forekomme
bakterier i vandet. Disse stammer formentlig fra det organiske materialer, der
ligger i vigen og på stranden syd for området.
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Fysiske forhold.
Badestranden ved Trend omfatter 2 badeområder.
Stranden benævnt Trend strand udgør badeområde 1 på ovenstående
oversigtsbillede. Dens udstrækning er ca. 1000 m. Den er ca. 25 m bred og
består næsten udelukkende af sand. Den fine sandstrand fortsætter ud i
vandet, hvor bunden falder jævnt.
Der foretages strandrensning flere gange i sæsonen, således at opskyllet tang
og andre urenheder fjernes.
Geografiske forhold.
Stranden er beliggende umiddelbart vest for et stort sommerhusområde og
udgøres af det inderste af Bjørnsholm bugt. Stranden adskilles fra den største
del af sommerhusområdet af Viborgvej. Kun mod syd ligger der nogle få
sommerhuse på vandsiden af vejen.
Ca. 1 km nord for stranden løber Bjørnsholm å ud i fjorden, og tilsvarende syd
for stranden, hvor Trend å har sit udløb. Overløbsbygværker på Trend å blev i
2009 nedlagt og der er i dag ikke tilløb af spildevand til åerne. Før udløbet af
Trend å har der været placeret en kontrolstation, som blev nedlagt i 2018, da
der ikke længere er forurenende udløb af spildevand fra åen.
Midt for stranden ved Gl. Amtsvej 30 ligger en P-plads med
toiletbygning. Ved Badeområde 2 er der surferstation/toilet, hvor der
endvidere er opsat en informationstavle, som både informerer om
områdets seværdigheder og strandens og vandets beskaffenhed. Her
frarådes badning i, da der lejlighedsvis kan forekomme bakterier i
vandet. Disse stammer fra det organiske materialer, der ligger i vigen
og på stranden syd for området
Umiddelbart nord for stranden langs Viborgvej ligger Vitskøl Kloster.
Ca. 5 km mod nord og syd ligger byerne Ranum og Strandby.

Hydrologiske forhold
Der er normalt ikke megen strøm ved stranden.
Kilder til fækal forurening.
Der er ingen fælles kloakering i området. Langt de fleste af sommerhusene
har eget nedsivningsanlæg og resten af ejendommene er tilsluttet samletank.
Umiddelbart er der ingen kendte kilder til fækal forurening.
Årsag til forureninger
Badning i Badeområde 2 frarådes, da der lejlighedsvis kan forekomme bakterier i
vandet. Disse stammer formentlig fra det organiske materialer, der ligger i vigen
og på stranden syd for området.
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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 infotavlen ved surferstation/toilet.
Risiko for fytoplanktonvækst.
Risiko for at der skal ske tilvækst af fytoplankton vurderes at være meget lille.
Risiko for makroalger.
Det kan ske, at der i forbindelse med stormvejr skylles tang op på stranden. Der
iværksættes strandrensning efter behov, dog altid mindst en gang årligt.
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.
Afsnittet om klassifikation revideres hvert år i december måned.
Resten af badevandsprofilen revideres såfremt klassifikationen ændres
eller såfremt der fremkommer nye vigtige oplysninger, som ikke fremgår
af den eksisterende profil.

