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Faciliteter


Strandbred


Kobæk Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I

		Handicapstrand: Ja

		Blå Flag: Ja

		Sand: ja

		Sten: nej

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde:  593 m

		Strandbred - Orientering:  V

		WC: 2

		Parkering: 1

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 7

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: ja

		Kiosk: ja

		Beachvolley: 1

		Adresse og postnr: Kobækvej "85" , 4230 Skælskør

		Andre faciliteter: Infotavle og Flagstang.3 udendørs vandhaner.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: Stranden har gennem mange år fungeret som den foretrukne strand for Skælskør bys beboere. Her drog det bedre borgerskab i Skælskør ud til deres sommerhuse efter forretningernes lukketid.Der er et rørlagt udløb af overfladevand på stranden.








Faciliteter


Strandbred


Ceresstranden


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Adresse og postnr: Grønningen 22, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Omklædningsrum, 2 udendørs brusere.1 infotavle og 1 flagstang.På Ceresstranden har dykkerne - Korsør Frømandsklub - og Korsør Windsurfing deres faciliteter.

		Geologi: 

		Dyr: Er ikke registreret.

		Planter: Der findes ingen sjældne planter, men en varieret flora på engen.

		Historie og kultur: I 1924 åbnede ved Ceresstranden Badestedet Korsørs fornemme restaurant - i folkemunde kaldet la Tosca pga. de mange delfinudsmykninger (som borgerne kaldte torsk) og en guldfiskedam nedfældet i gulvet. Her havde tidligere ligget en tagpapfabrik, som sprang i luften. Desuden var der hotel og badekabiner. Stedet blev dog mest besøgt af byens finere borgerskab og måtte lukke efter 3 sæsoner. Herefter brugte arkitekten til byggeriet, M.J. Erlangsen, huset som sommerbolig og udlejede badekabinerne - indtil nye ejere lod stedet forfalde og nedrive i 1990'erne.Tilbage står nu kun indgangspartiet.

		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: ja

		Sten: nej

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 487 m

		Strandbred - Orientering: S-SV

		WC: 6

		Parkering: 1

		Badebro: 2 

		Bord og bænke: 5

		Skraldespand: 6

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: byen

		Kiosk: byen

		Beachvolley: 1








Faciliteter


Strandbred


Granskoven Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: Ja

		Sten: nej

		Grønsvær: Ja

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 620 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 2

		Parkering: 1

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 4

		Skraldespand: 5

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: byen

		Kiosk:  byen

		Beachvolley: 1

		Adresse og postnr: Revvej 175, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: 2 udendørs brusere1 petanquebane1 infotavle og 1 flagstang

		Geologi: 

		Dyr: Er ikke registreret.

		Planter: Der er ikke registreret sjældne planter, men dog en rig variation i almindelige strandplanter.Denne flora var tidligere truet af en stor bestand af Rosa rugosa (Rynket Rose).Der blev derfor gennemført et naturgenopretnings- projekt i 2007, hvor store bestande af Rosa rugosa blev fjernet. 

		Historie og kultur: Ved Granskoven Strand lå Strandhotellet, der var en træpavillon opført i 1932. Den var feriehjem fra 1935-1945 og husede danserestaurant i 1950'erne. Det populære dansested nedbrændte og resterne blev revet ned i 1972.Der blev etableret en campingplads på arealet, men denne blev nedrevet i 2007, og arealet er nu under planlægning eventuelt til en moderne strandpark.Der er kommunale diger på arealet, et ydre og et indre.








Faciliteter


Strandbred


Bisserup Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: lidt

		Sten: lidt

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: lidt

		Strandbred - Længde: 63 m

		Strandbred - Orientering: S-SV

		WC: 3

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 4

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: havn

		Kiosk: havn

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Skafterupvej 182, 4243 Rude

		Andre faciliteter: Officielle P-plads findes ved campingpladsens indkørsel.Desuden er der adgang ad Voldstien, hvor der er mindre P-plads ved iskiosk.Der er legeplads ved campingplads.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret

		Planter: Ikke registreret

		Historie og kultur: Der er dige på strandarealet - opført af Bisserup Digelaug.








Faciliteter


Strandbred


Bildsø Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: II

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: ja

		Sten: nej

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: lidt

		Strandbred - Længde: 656 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 5

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 8

		Skraldespand: 6

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Drøsselbjergvej 40, 4200 Slagelse

		Andre faciliteter: Der er infotavle og flagstang på stranden. Mellem P-pladsen og stranden ligger Bildsø Skov, som man skal igennem for at komme ned til stranden. I tilknytning til skoven findes campingplads og feriekoloni.Tæt på stranden i skoven findes en udendørs motionsplads, der er åben for alle.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Der foreligger floralister for strandarealet med ca. 75 blomsterplanter. Græsser mm. er ikke registreret.Der findes en meget smuk og rig variation af strandengsplanter, hvorfor stranden skal beskyttes mod nedslidning.Der er registreret:Nikkende Kobjælde, Blodrød Storkenæb, Smalbladet timian, Almindelig Pimpinelle, Hjorterod, Blåklokke, Blåmunke, Strand-Mandstro samt mange flere.Langs stranden findes karakteristisk beplantning af fyrretræer, der er formet af vind og vejr.

		Historie og kultur: Bildsø Skov blev plantet i 1855, som forsøg på at finde ud af, hvilke træer der klarede sig bedst under de barske vilkår ved kysten. I 1937 opkøbte Slagelse Kommune skoven, og skov og strand udgør nu et samlet rekreativt tilbud. I skoven ligger også Bildsø-kolonien, som bruges til såvel feriekoloni som undervisning.På begge sider af Bildsø Skov og strand har der gennem mange år været sommerhusbebyggelse.








Faciliteter


Strandbred


Kongsmark Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I og III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Off

		Sand: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: ja

		Strandbred - Længde: i alt 420 m

		Strandbred - Orientering: V-NV

		WC: 2

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 4

		Skraldespand: 4

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: ?

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Kongsmarksvej, 4200 Slagelse

		Andre faciliteter: Stranden består af 4 små strandafsnit. P-pladsen med toilet findes på modsatte side af Kongsmarksvej på Støvlebækvej. Der planlægges udsigtsbænke med borde på den højeste del af stranden, da solnedgangen ofte tiltrækker mange besøgende til netop denne strand.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: 








Faciliteter


Strandbred


Kelstrup Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Off

		Sand: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: ja

		Strandbred - Længde: 190 m

		Strandbred - Orientering: SV

		WC: 0

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 1

		Skraldespand: 1

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Kongsmarkvej 210-212, 4200 Slagelse

		Andre faciliteter: I strandkanten findes udløbsbygværk, der tilhører vandløbsmyndigheden.Stranden brydes af privat mindre bebyggelse.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: 








Faciliteter


Strandbred


Musholm Bugt Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Adresse og postnr: Musholmvej 100, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: 2 infotavler og 2 flagstænger.Musholm Bugt Feriecenter har åbent for information og salg i Feriecenterets åbningstid.Der er legeplads for kørestolsbrugere ved centeret og gode stisystemer fra centeret til omgivende natur.

		Geologi: Kystskrænten er udpeget som bevaringsværdig kystskrænt.

		Dyr: Der findes liste over skaldyr fundet på stranden.Kystskrænten er ynglested for et stort antal digesvaler.

		Planter: Der foreligger floraliste over stranden, kystskrænten og baglandet.Langs stien fra P-plads til stranden er der en fin bevoksning af bl.a. Havtorn og Gyvel.

		Historie og kultur: Musholm Bugt strand blev indviet som Blå Flag- handicapstrand i 2000 i forbindelse med Feriecenterets opførelse af toiletfaciliteter og handicapbadebro.Musholm Bugt Feriecenter er opført af Muskelsvindfonden og særligt tilpasset ophold for patienter med muskelsvind. Centeret tilbyder dog også udlejning af deres huse til almindelig overnatning, ligesom stranden er en offentlig kommunal badestrand.Der er udløb af overfladevand på stranden.

		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I & III

		Handicapstrand: Ja

		Blå Flag: Ja

		Sand: Ja

		Sten: lidt

		Grønsvær: nej

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde:  706 m

		Strandbred - Orientering: N-NV

		WC: 1

		Parkering: 2

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 2

		Skraldespand: 4

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0








Faciliteter


Strandbred


Frølunde Fed Strand


I: Strande med tilbud om højt niveau for fritidsaktiviteter
II: Strande med højt naturniveau og lavt niveau for fritidsaktiviteter
III: Strande især beregnet for lokale beboere


Kategori


Handicapstrand: Blå Flag:


Længde i meter:


Sand Sten Grønsvær Tangophobning


Orientering:


Parkering


Livredningsudstyr


WC Badebro


Nærliggende spisested


Bål/grillSkraldespand


Kiosk Beachvolley


Bord/bænke


kategori







Geologi Dyr


Planter Historie og kultur


Andre faciliteter


Adresse og postnr: 





		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: II

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Off

		Sand: lidt

		Sten: ja

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: ja

		Strandbred - Længde: 107 m

		Strandbred - Orientering: N-NV

		WC: 1

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 2

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Broholmvej 87, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Der er et kommunalt strandhus med diverse inventar beregnet til strandture for børneinstitutioner og skoler på stranden. Arealet administreres af Tårnborg Skole.Stranden støder op til større sommerhusområde (OF, Frølunde).

		Geologi: 

		Dyr: Der er ikke registreret dyr på arealet.

		Planter: Der er en rig flora på denne strand med ca. 70 forskellige arter. Her skal for eksempel nævnes: Nikkende Kobjælde, Blodrød Storkenæb, Blåklokke, Blåmunke, Gul Evighedsblomst, Almindelig Pimpinelle, Bakke Nellike, Sankt Hansurt. Der foretages normalt ingen pleje på grønsværen, men hvis behovet indtræder slås arealet med fingerklipper i 8-10 cm højde. Kæmpe-Bjørneklo bekæmpes straks, hvis den dukker op, ligesom Rosa rugosa ikke må brede sig på arealet.Der blev fjernet Rosa rugosa i 2007.

		Historie og kultur: 





