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Signaturforklaring: 

Information 

Parkeringsplads 

Toiletfaciliteter 

Badestrand 

Prøvetagningspunkt 

SOS Redningsnummer 

Varslingsskilte ved forurening 

Oversigtskort:



 
Badestranden i den vestlige ende af Hampen Sø 
 

 
Badestranden i den nordlige ende af Hampen Sø 

 
 
Ansvarlig myndighed Ikast-Brande Kommune 

Rådhusstrædet 6 
7430 Ikast 
Tlf.: 99 60 40 00 
Hjemmeside: www.ikast-brande.dk 

Badevandets kvalitet Badevandet er klassificeret som ”udmærket”, hvilket er den bedste 
klassificering badevand kan have, jf. badevandsbekendtgørelsen. 
Følgende klassifikationer er mulige: udmærket kvalitet, god kvalitet, 
tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet. 
 
Klassifikationen af badevandet i Hampen Sø er opgjort på basis af kontrolprøver 
fra de sidste fire år. 
Klassifikationen revideres hvert år inden badevandssæsonens start. 
 
Analyseresultaterne fra sæsonens kontrolprøver og yderligere information om 
badevandet kan ses på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside: www.ikast-
brande.dk. 
 

Fysiske forhold Badning er tilladt fra de to sandstrande på vestsiden og nordsiden af Hampen 
Sø. 
Den vestlige ende af søen, kaldet Lillesø, har en vanddybde på 2-3 meter. Den 
anden del af søen, kaldet Storesø, er op til 13 meter dyb. 
 
Sigtdybden i søen er god, normalt over 1 meter. 
 

Geografiske forhold Hampen Sø ligger på den jyske højderyg, 79 meter over havet. Den var 
tidligere omgivet af åbne heder, men er nu næsten omkranset af skov. 
Hampen Sø er en klarvandet, kalk- og næringsfattig sø på 67 ha, med afløb til 
Skjern Å. 
 
Søen er et såkaldt dødeishul og står direkte i forbindelse med 
grundvandsspejlet. Søen har ikke noget egentlig tilløb, bortset fra nogle små 
skovgrøfter. 

http://www.ikast-brande.dk/
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Vandudskiftningen er meget langsom, 1-2 år. 
Enhver form for fiskeri, sejlads eller anden færdsel på søen er forbudt, med 
mindre man er lodsejer. 
 
Ved badestranden i den vestlige ende af søen er der en P-plads, med indkørsel 
fra rute 13. Her findes informationstavle og toiletter samt borde og bænke. 
 
Ved Hampenbjergvej er der P-plads med adgang til badestranden, som ligger i 
den nordlige ende af søen. 

 
Mulige fækale 
(tarmbakterier) 
forureningskilder 

Der er ingen kendte forureningskilder i nærområdet. 

Risiko for 
blågrønalger 
(cyanobakterier) 

Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes at være lav. 

Risiko for 
fytoplankton 

Risikoen for opblomstring af fytoplankton vurderes at være lav. 

Ved konstatering af 
forurening 

Ved konstateret forurening, vil der blive skiltet ved de to P-pladser. Ligeledes vil 
der blive informeret på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk 
 

Revision Badevandsprofilen er udarbejdet i februar 2011, og senest revideret i 2022. 
Badevandsprofilen skal revideres, hvis klassifikationen af badevandet ændres. 
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