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Faciliteter


Strandbred


Revkrogen 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: Storebæltsvej , 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Info-tavle og flagstang.Beliggende mellem Storebælt Camping og spidsen af Halsskov Odde. Fra udsigtspunktet bag Isbådsmuseet fører en sti på kystskrænten ned under brofæstet til Storebæltsbroen og videre ud på Lejodde.

		Geologi: Kystskrænten, der fortsætter mod nord, hører til de mest bevaringsværdige kystskrænter i Danmark.For geologisk interesserede findes en masse spændende sten og skaller langs strandstrækningenmod Lejodde.

		Dyr: Stranden er beliggende i EF- fuglebeskyttelses område.I tilstødende Horsekær Mose er registreret ca. 90 fuglearter i løbet af et år.Sjældne arter som kan nævnes er: Rørdrum, Sort Stork, Fiskeørn, Rød Glente, Drosselrørsanger og Vendehals.Almindeligt forekommende ved mosen er: Taffeland, Gråstrubet Lappedykker, Rørspurv, Grønbenet Rørhøne, Blishøne og Landsvale udover de gråænder, svaner og ederfugle, som findes fast i- og ved mosen.

		Planter: Der findes floralister for området, såvel for stranden som Svenskeskansen og Halsskov Odde.Der er en meget rig flora på Svenskeskansen med mange arter og blandt andet Seksplettet Køllesværmer, der besøger blomsterne, er opmærksomhedskrævende i forhold til den nationale gulliste.Ved stranden og Svenskeskansen er registreret ca. 60 forskellige arter og på selve revspidsen ca. 70 forskellige arter.Der er udarbejdet særskilt plejeplan for Halsskov Odde, da området er et natur/kulturområde med højt beskyttelsesniveau.

		Historie og kultur: Stranden ligger midt i et enestående stykke natur, og "Svenskeskansen" på strandens grønsvær, er en af de mest velbevarede fodfolkskanser i Danmark. Skansen er fredet og meget sårbar, så publikum henstilles til at beskytte dette kulturspor.Horsekær Mose, som ligger i tilknytning til stranden, befinder sig på trækfuglenes forårs- og efterårsrute, og mange sjældne fugle har besøgt området. Desuden ligger toiletterne til stranden i et historisk hus, der tidligere har været posthus for transporter over isen til Sprogø og Fyn, og som nu er indrettet til Isbådsmuseum.

		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: II

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: ja

		Sten: lidt

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 440 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 2

		Parkering: 2

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 2

		Skraldespand: 5

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0








Faciliteter


Strandbred


Quistgårdsvej 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: Ja

		Blå Flag: Off

		Sand: lidt

		Sten: lidt

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: lidt

		Strandbred - Længde: I alt 524 m

		Strandbred - Orientering: S-SV

		WC: 1

		Parkering: 1

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 4

		Skraldespand: 2

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: byen

		Kiosk: byen

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr:  Quistgårdsvej 6, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Vinterbadestrand med omklædningsrum og vinterbadebro. Desuden er det grønne areal indrettet som opholdsplads for kørestolsbrugere og sammenhængende med handicaptilgængelig sti langs Storebælt og nabo til plejecenter og sygehus. Strækker sig fra Langelandsvej til Thersvej.

		Geologi: Skræntudskridninger har gennem tiden opdelt strandstrækningen i mindre stykker.

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Kystbevoksning af Bukketorn - øvrige planter er ikke registreret.På plænen er der i forårsmånederne blomsterløg i form af hvide og blå krokus.

		Historie og kultur: Ved Quistgårdsvej Strand lå sommerrestauranten Klinthuset og Korsør Søbad med badeanstalt, svømmeklub og en hel "riviera" langs kysten. Klinthuset blev indviet i 1920. Ved opførelsen af det store anlæg til flådestationen skete der dog en forskydning af strøm og aflejret materiale, så sandstranden blev indsnævret til det nuværende smalle bælte. Hermed var riviera-epoken slut. Restaurant Klinthuset lukkede i 1975. Selve bygningerne ligger der i dag, men med skodder for vinduerne. Broerne ved Korsør Søbad blev ødelagt i isvinteren 1975 og slået helt til pindebrænde i stormen 1976. Tilbage står nu kun cementtrappen.








Faciliteter


Strandbred


Næsby 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 og III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Off

		Sand: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: ja

		Strandbred - Længde: 380 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 2

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 5

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Bildsøvej 136, 4200 Slagelse

		Andre faciliteter: Info-tavle og flagstang.Stranden består af to strandafsnit.

		Geologi: 

		Dyr: Der findes opslag på stranden om fugle.

		Planter: Rig flora på strandengen. Der findes opslag på stranden om planter.Omkring P-pladserne er bevoksning af Rosa rugosa.

		Historie og kultur: 








Faciliteter


Strandbred


Stranden ved Alhøjvænget


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: lidt

		Sten: lidt

		Grønsvær: nej

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde:  493 m

		Strandbred - Orientering: S-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: Alhøjvej, 4220 Korsør 

		Andre faciliteter: Trappe fra rekreativ sti ned til stranden. På kystskrænten går en smuk rekreativ sti til Korsør Lystskov.Skræntfoden er beskyttet af gabioner. 

		Geologi: Skrænten hører til blandt de bevaringsværdige kystskrænter.

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: 








Faciliteter


Strandbred


Stranden ved værftet


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: Jægersvej, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: 

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Der er karakteristisk storebæltsbevoksning i form af Bukketorn.Ingen sjældne planter.

		Historie og kultur: I strandkanten ved Jægersvej/Søvænget kan man iagttage flere gamle stumpe pæle-felter. Disse udgør sidste rester af Vulcanværftets bygge-beddinger.Værftet opstod i kølvandet på 1. verdenskrig, hvor der var forventning om et stort behov for bygning af krigsskibe.

		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Off

		Sand: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: ja

		Strandbred - Længde: 226 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 0

		Parkering: 0

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 3

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: byen

		Kiosk: byen

		Beachvolley: 0








Faciliteter


Strandbred


Stillinge 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: 202 m

		Strandbred - Orientering: V

		WC: 5

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 9

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: strand

		Kiosk: strand

		Beachvolley: 1

		Adresse og postnr: Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse

		Andre faciliteter: Der er infotavle og flagstang ved indgangsvejen.Der er kiosk og flere restauranter ved stranden.Stranden ligger centralt i et større gammelt sommerhusområde.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: Stranden har gennem mange år fungeret som den foretrukne strand for Slagelse Bys beboere. Her drog især slagelseborgerne ud til deres sommerhuse og nød sommerlivet  efter forretningernes lukketid.Nu ejes sommerhusene af et bredt udsnit af danskere, som har fået øjnene op for den dejlige badestrand med de mange tilbud i form af dagligvarebutikker, kiosker og restauranter.








Faciliteter


Strandbred


Strandvejen 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: nej

		Grønsvær: ja

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 142 m

		Strandbred - Orientering: S-SV

		WC: 0

		Parkering: 0

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 0

		Skraldespand: 2

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: I byen

		Kiosk: I byen

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Strandvejen, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Der findes ingen faciliteter, men stranden benyttes en del og rummer et potentiale  eventuelt i forbindelse med nærrekreativt område for pier-bebyggelsen i de gamle færgelejer.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: Omkring 1930 var der et større badeanlæg for enden af Strandvej.Strandvejen Strand var indtil Storebæltsbroens åbning stærkt påvirket af dønninger fra Storebæltsfærgernes ind- og udsejling fra færgelejerne.








Faciliteter


Strandbred


Skovstranden


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: Ja

		Blå Flag: Off

		Sand: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: lidt

		Strandbred - Længde: 240 m

		Strandbred - Orientering: S

		WC: 1

		Parkering: 1

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 3

		Skraldespand: 2

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Korsør Lystskov, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Kørestolsrampe til vandkanten. Kørestolsadgang til borde og bænke.Der er adgang til stranden fra P-plads i sydlige del af Lystskoven.

		Geologi: Udpeget som en af Danmarks særligt bevaringsværdige kystskrænter.

		Dyr: Der findes fuglelister for Korsør Lystskov inkl. strandene.

		Planter: Der findes artslister over skovens og strandens flora.

		Historie og kultur: Dansk Handicapforbund udpegede sidst i 1990'erne Skovstranden som et egnet sted for en kommunal handicapstrand, og der blev opført handicaptoilet, kørestier og køreramper.Skovstranden kaldes også Sydstranden.








Faciliteter


Strandbred


Stibjerg 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: lidt

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 169 m

		Strandbred - Orientering: N

		WC: 0

		Parkering: 1

		Badebro: 0

		Bord og bænke: 0

		Skraldespand: 1

		Bål og grill: 0

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Tværager, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: P-pladsen findes ved Stibjergvej.

		Geologi: 

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Ikke registreret.

		Historie og kultur: 








Faciliteter


Strandbred


Stranden ved Søskær Mose


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: ja

		Sten: ja

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde: 139 m

		Strandbred - Orientering: V-SV

		WC: 0

		Parkering: 0

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 2

		Skraldespand: 2

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 0

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 0

		Adresse og postnr: Korsør Lystskov, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Infotavle.Rekreativ sti langs Storebælt fra Korsør sydlige bydel fører til stranden.Der er også adgangsmulighed gennem skoven og fra Skovåsen/Rødeledsvej.

		Geologi: Udpeget som en af Danmarks særlig bevaringsværdige kystskrænter.

		Dyr: Der findes udførlige fuglelister for Korsør Lystskov inkl. strandene.

		Planter: Der findes artslister over skovens og strandens flora.Der er registreret både gullistearter (Skælrod og Finger-Lærkespore) og rødlistearter (Kost-nellike) i skoven. Desuden er der registreret de sjældne arter Spidslappet Løvefod og Sort Fladbælg. Ved Søskær mose er registreret Klokke-Morkel.

		Historie og kultur: Søskær Mose var tidligere en vig, der blev afskåret fra det salte Storebælt af en strandvold, som ligger ude ved den nuværende strandlinie. 








Faciliteter


Strandbred


Svenstrup 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: Svenstrup Strandvej 99, 4220 Korsør

		Andre faciliteter: Infotavle og flagstang.

		Geologi: På stranden kan man spadsere vestpå mod Lejodden, der er en bevaringsværdig kystskrænt.

		Dyr: Ikke registreret.

		Planter: Især Strand-Mandstro og Strandkål kan nævnes.

		Historie og kultur: Stranden fungerer mest som badestrand for Frølunde, Svenstrup og landområdet.Har gennem mange år været nabo til ejendom med erhvervsfiskeri, som dog nu er ophørt.

		Gem: 

		Nul felter: 

		KATEGORI: I & III

		Handicapstrand: Off

		Blå Flag: Ja

		Sand: ja

		Sten: lidt 

		Grønsvær: lidt

		Tangophobning: nej

		Strandbred - Længde:  168 m

		Strandbred - Orientering: N-NV

		WC: 1

		Parkering: 1

		Badebro: 1

		Bord og bænke: 5

		Skraldespand: 5

		Bål og grill: 1

		Livredningsudstyr: 1

		Spiseted: 

		Kiosk: 

		Beachvolley: 1





