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Kære borgere i området omkring Jerup Strand
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Frederikshavn Kommune har stort fokus på området omkring Jerup Strand, og vi har
igennem den seneste badesæson iværksat en række tiltag for afdække og forsøge at
opspore og løse de udfordringer, der har været omkring badevandskvaliteten.

Sagsbehandler:
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Den 29/10-2020 havde vi et konstruktivt dialogmøde med Strandgruppen fra Jerup
Borgerforening, hvor status på kommunens undersøgelser blev gennemgået og drøftet.
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Dette brev indeholder information fra mødet og er sendt til ca. 1500 borgere i området
omkring Jerup Strand.
Frederikshavn Kommunes tiltag i 2020
 Antallet af badevandsprøver er øget markant, så der nu udføres 20
badevandsanalyser. Dette sikrer en konstant og tæt opfølgning sommeren
igennem, ligesom den statistiske sikkerhed styrkes.
 Der er opsat dynamisk badevarslingsskilt for at informere badegæsterne om
mulig forureningsfare, når der har regnet mere end 10 mm på et døgn.
 Samarbejdet med firmaet Eurofinns, der tager badevandsprøverne, er
indskærpet for at sikre ensartethed ved prøvetagningen.
 Der er opsat vejlednings-skilt på stranden med anbefalingen om at bade uden
for den første revle for at undgå det mest stillestående vand langs stranden.
 Der er taget prøver i å-udløb ved og omkring Jerup Strand, og der er blevet
taget DNA analyser på prøverne fra å-udløbene.
 Der er foretaget feltundersøgelser i området langs de åer, der løber ud ved
Jerup Strand for at identificere potentielle forureningskilder, suppleret af
dronebilleder af området.
Foreløbige resultater
Ud fra de undersøgelser der er foretaget af konsulentfirmaet AmphiBac og det arbejde
Frederikshavn Kommune har udført i både 2019 og 2020 er hovedkonklusionen, at
forureningen er meget diffus. Det vil sige, at der ikke findes én bestemt kilde men flere
mindre kilder, der kan give sporadiske udslag i badevandskvaliteten ved stranden.
I 2020 har der dog ikke været overskridelser af grænseværdier for bakterier på de 20
badevandsanalyser ved Jerup Strand. Ud fra disse resultater vil badevandskvaliteten
forventeligt gå fra at være ”Tilfredsstillende” til ”God” ifølge de retningslinjer der er for
klassifikation af badevandskvalitet. Klassifikationen ”God” er den næstbedste efter
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”Udmærket”. Udviklingen af badevandskvaliteten ved Jerup Strand de sidste 5 år kan
ses i Tabel 1.
Tabel 1: Badevandsklassifikationens udvikling de sidste 5 år ved Jerup Strand

Udmærket

God

Tilfredsstillende

Ringe

Klassifikation efter sæson 2016
Klassifikation efter sæson 2017
Klassifikation efter sæson 2018
Klassifikation efter sæson 2019
Forventet klassifikation efter
sæson 2020
Frederikshavn Kommunes tiltag i 2021
Jerup Strand vil fortsat være i fokus for Frederikshavn Kommune, og derfor fortsætter vi
også kildesporingen i området.
De helt konkrete tiltag i 2021 vil være:
 Der udtages igen 20 badevandsanalyser over badesæsonen i 2021.
 Badevarslingsskiltet vil fortsat være på stranden og informere de badende om,
hvornår der er risiko for forurening, så man altid kan være tryg ved at bade på
Jerup Strand. I 2020 har skiltet lyst rødt med en advarsel i 3 døgn
efterfølgende kraftigt nedbør, i 2021 vil der kun varsles i ét døgn efter kraftigt
nedbør.
 Kildeopsporings-indsatsen vil fortsætte, og der vil blive taget flere prøver i
åerne.
 Endelig vil vi med naturvejledningen også gerne bidrage til mere fokus på de
øvrige gode rekreative muligheder ved Jerup Strand.
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