
 

 

 
  

Blått Flagg kriterier for  
bærekraftige aktivitetsbåter 

 
 

 

 
 

 
2018 

 

 

Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand | Telefon: 908 45 807 | 
E-post: post@fee.no | Internett: http://fee.no | Foretaksnr: 980 719 839| Bank: 1503.57.65104 

 

mailto:post@fee.no
http://fee.no/


Blått Flagg kriterier for aktivitetsbåter 

Gode råd til Blått Flagg strand kriterier Side 1 av 15 05.11.2017 

Innhold 
 
INTRODUKSJON 

Definisjon av Blått Flagg for bærekraftige aktivitetsbåter ................................................................. 1 

KRITERIENE ..................................................................................................................................... 2 

1. Miljøopplæring og miljøinformasjon ...................................................................................... 2 
2. Miljøledelse ............................................................................................................................ 5 
3. Sikkerhet og service ................................................................................................................ 9 
4. Samfunnsansvar.................................................................................................................... 12 
5. Ansvarlig turisme .................................................................................................................. 12 
6. Krav for hvalsafari båter ....................................................................................................... 14 

 
 

INTRODUKSJON 
Formålet med Blått Flagg programmet er å fremme bærekraftig utvikling i ferskvann og marine 
områder. Vi utfordrer kommuner, marina og virksomheter som driver med bærekraftige 
turistaktiviteter ved bruk av båt, til å oppnå høy standard innen områdene; vannkvalitet (strender og 
marinaer), miljøledelse (alle), miljøundervisning (alle), sikkerhet og service (alle) og samfunnsansvar.  
 
Denne veiledningen har til hensikt å utdype og forklare Blått Flagg kriterier for virksomheter som 
driver bærekraftige aktivitetsbåter. Den skal forklare hva som ligger i kriteriene, hvordan disse skal 
oppfylles, og i tillegg gi noen verktøy til miljøarbeidet i virksomheten. 
 
Kriteriene består av absolutte krav (K) og veiledende normer (V). For å bli Blått Flagg sertifisert må 
alle absolutte krav oppfylles. Det anbefales også at alle veiledende normer oppfylles.  
 
Blått Flagg (Blue Flag internasjonalt) eies og drives av den ideelle organisasjonen Foundation for 
Environmental Education (FEE). I Norge er det FEE Norway som driver programmet som startet i 
Frankrike i 1985. Første gang et land utenfor Europa kunne heise et Blått Flagg var i Sør-Afrika i 2001. 
Nå finnes Blått Flagg i 49 land over hele verden og på over 4200 strender, marinaer og bærekraftige 
turistbåter. Blått Flagg for bærekraftige aktivitetsbåter ble lansert i 2016. I løpet av årene som har 
gått har Blått Flagg programmet blitt en svært anerkjent miljøsertifisering.  
 

Definisjon av Blått Flagg for bærekraftige aktivitetsbåter 
Alle virksomheter som driver båtbaserte turistaktiviteter på motoriserte eller vinddrevne båter som 
styres av en kvalifisert kaptein, og jobber for å fremme bærekraftig utvikling, i overensstemmelse 
med Blått Flagg kriteriene kan søke om å oppnå Blått Flagg for bærekraftige aktivitetsbåter. Dette 
inkluderer:  

- Å se miljøopplæring som en integrert del av produktet som selges til turistene 
- Å overvåke og gjøre en innsats for å redusere de negative virkningene driften kan ha på 

miljøet og naturen virksomheten opererer i 
- Å ta hensyn til turistene, de ansatte og miljøet 
- Å delta i utvikling og distribueringen av bærekraftige praksis 
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KRITERIENE 

1. Miljøopplæring og miljøinformasjon 
 
Kriterium 1: Informasjon om lokale økosystem og om eventuelle fredede eller miljømessig sårbare 

områder må være tilgjengelige for gjestene. Virksomheten må også tilby et kart og informasjon om 

området de opererer i (K)  

Formålet med dette kravet er å sikre at gjestene er velinformert om de lokale omgivelsene (inkludert 
kulturelle områder/grupperinger), lokale økosystemer og eventuelle fredede eller miljømessige 
sårbare områder som virksomheten opererer i. Avhengig av størrelse og type båt kan denne 
informasjonen formidles på ulik måte: 

- Informasjonstavle  
- Plakater 
- Brosjyrer 
- Video presentasjon 
- Bøker 
- Audioguide 

 
Kartet av området som virksomheten opererer i og som viser eventuelle fredede eller miljømessige 
sårbare områder må være slått opp på enten billettkontoret, på båten, eller være tilgjengelig i 
virksomhetens brosjyre.  
 
Små båter: Dersom det ikke er plass til dette oppslag på båten, vil kriterium 6 om kvalifisert guide være 
tilstrekkelig for å oppfylle dette kravet. Kontakt FEE Norway for å undersøke dersom dere er i tvil om 
dette kravet gjelder for deres båter.  

 
 

Kriterium 2: Adferdsregler på båtene, og informasjon om ønsket oppførsel i havneområdet skal 

være tilgjengelig for gjestene (K)  

Adferdsreglene skal henvende seg til turistene og om deres oppførsel på båten. Adferdsreglene skal 

være slått opp på båten. Det anbefales også at adferdsreglene er slått opp på billettkontoret.  

 

I tillegg skal virksomheten informere gjestene om adferdsregler for ønsket oppførsel i havneområdet, 

dette både for å bevare gjestenes sikkerhet og for å ivareta miljøet. Adferdsregler for ønsket 

oppførsel i havneområdet kan inkludere informasjon knyttet til bruk av kjøretøy, parkering, forbud 

mot svømming, dykking, etc. 

 

Adferdsreglene skal som et minimum inneholde de følgende punktene: 

- Bruk av avfallsbøtter og kildesortering 

- Retningslinjer for røyking om bord 

- Sikkerhetsregler (se også kriterium 30) 

- Ønsket oppførsel i møte med ville dyr 

 

Små båter: Adferdsregler trenger ikke å være slått opp på båten, men kan presenteres til gjestene av 

guiden.  
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Kriterium 3: Gjestene skal ved hjelp av oppslag informeres om Blått Flagg programmet, Blått Flagg 

for båteiere og andre miljøsertifiseringsordninger som FEE driver på båten og kontoret (K) 

Informasjon om Blått Flagg programmet skal være slått opp og synlig for gjestene på virksomhetens 

kontor, på båtene og på virksomhetens nettside. Riktig Blått Flagg logoen skal brukes i henhold til FEE 

branding guidelines. Som et minimum skal hovedessensen i de 5 kategoriene for Blått Flagg for 

aktivitetsbåter forklares. Det skal informeres om Blått Flagg sesongens varighet, og 

kontaktinformasjon til Blått Flagg ansvarlig på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

 

Dersom flagget må tas ned midlertidig, skal virksomhetens gjester informeres om hvorfor flagget er 

nede.  

 

Informasjonen i dette kravet bør være tilgjengelig på både norsk og engelsk. 

 

I tillegg til Blått Flagg skal virksomheten også promotere Green Key programmet som drives av FEE og 

som er et miljøsertifiseringsprogram for hoteller og andre overnattingssteder. Dette kan gjøres 

gjennom setningen: «I tillegg til Blått Flagg driver FEE også et miljøsertifiseringsprogram for 

overnattingssteder: Green Key. For mer informasjon se: www.greenkey.fee.no» 

 

Små båter: Informasjon om Blått Flagg programmet trenger ikke å være slått opp på bord, men må 

postes på billettkontoret og på virksomhetens nettsider.  

 

 

Kriterium 4: Virksomheten skal tilby minimum en miljøopplærende aktivitet til gjestene, ansatte 

eller lokalmiljøet i løpet av sesongen. Det anbefales også at det arrangeres en miljøopplærende 

aktivitet per tur (K)  

Miljøaktiviteter fremmer Blått Flagg programmets overordnede målsetning gjennom å: 

- øke gjester og innbyggerne i området sin bevissthet om, og omtanke for det lokale miljøet 
- opplære ansatte og øvrige turistaktører om miljøledelse og ulike miljøproblemstillinger 
- oppmuntre deltakelse blant lokale virksomheter som driver med turistaktiviteter om 

miljøledelse i området 
- promotere bærekraftig rekreasjon og turisme i området 
- promotere og dele ideer og innsats mellom Blått Flagg og andre organisasjoner, FEE 

programmer (Green Key og Grønt Flagg) 
 
Virksomheten skal tilby minimum en miljøopplærende aktivitet innenfor den operative sesongen 
ovenfor de ansatte, lokalmiljøet, eller andre som ikke er relatert til de miljøopplærende aktivitetene 
som tilbys betalende gjester på båten, eller til andre obligatoriske kriterier. Aktiviteten skal fokusere 
på miljø, Blått Flagg problemstilling, eller bærekraft temaer.  
 
Aktivitetene kan gjennomføres på båten, på kontoret, på havnen eller på et offentlig sted. Avhengig 
av gjennomsnittlig antall gjester i løpet av sesongen, skal virksomheten tilby en til tre aktiviteter per 
sesong:  
 
Under 1000 gjester/turistene per sesong    - 1 aktivitet 
Mellom 1000 og 3000 gjester/turister          - 2 aktivitet 
Mer enn 3000 gjester/turister per sesong   - 3 aktivitet 
 
Informasjon om de miljøopplærende aktivitetene som er planlagt for det kommende året skal 
inkluderes i Blått Flagg søknaden, sammen med en rapport som evaluerer aktivitetene som ble 
gjennomført i løpet av året som har gått.  

http://www.greenkey.fee.no/
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Aktivitetene skal være effektive og relevante, og bør evalueres hvert år, med hensikt å forbedre dem. 
Når aktivitetene er rettet mot, eller er av interesse for befolkningen i nærheten skal de promoteres i 
god tid. Virksomheten anbefales å implementere og/eller støtte bærekraftige prosjekter hvor 
mennesker i nærmiljøet er et viktig element, eller andre lokale tiltak.  
 
Dersom spesielle marine verneområder ligger innenfor virksomhetens virkeområde er det 
obligatorisk at minimum en av aktivitetene tar for seg denne tematikken.  
 
 

Kriterium 5: Ansatte må regelmessig gjennomgå opplæring om lokale økosystemer og miljøtema 

(K)   

En forutsetning for at en virksomhet skal kunne tilby en bærekraftig og miljøvennlig tjeneste er 

miljøopplæring innad i bedriften. Kun dersom både ledelse og ansatte har en god forståelse av 

virksomhetens påvirkning på miljøet, er det mulig å tilpasse egen oppførsel og ta bærekraftige 

beslutninger. Videre, jo mer informasjon de ansatte i bedriften har, jo mer informasjon kan de gi 

videre til gjestene.  

 

Enhver Blått Flagg sertifisert virksomhet må derfor legge fram god informasjon til de ansatte om 

lokale økosystemer og hvilke utfordringer de står ovenfor. Dersom virksomheten opererer i et marint 

verneområde, må de ansatte informeres spesifikt om dette området, og områdets regler og 

retningslinjer.  

 

Virksomheten må gjennomføre en samling minimum en gang i året som handler om miljøet og de 

lokale omgivelsene virksomheten opererer i. Nye ansatte må også læres opp for å vite hvilke 

aspekter knyttet til bærekraft den Blått Flagg sertifiserte virksomheten har forpliktet seg til å 

overholde. Opplæringen kan gjennomføres av bedriften selv, andre organisasjoner, eller institusjoner 

som har kompetanse om lokalmiljøet og naturen her.  

 

 

Kriterium 6: Virksomheten må bruke en kvalifisert guide som er ansvarlig for sikkerheten og 

miljøopplæringen om bord, på hver tur (K)  

Enhver bærekraftig aktivitetsbåt tilbyder må sørge for at en kvalifisert guide deltar på hver tur for å 

sikre at gjestene lærer om naturen, miljøet og om hvordan de skal oppføre seg i nærheten av ville 

dyr. Guidene skal gi tilstrekkelig informasjon om mulighetene for å se ville dyr, og lære gjestene om 

hvordan de skal oppføre seg når de evt. møter ville dyr. En guide vil ansees som kvalifisert dersom et 

av de følgende kriteriene er oppfylt: 

- guiden har en grad/utdannelse innen fag som er relevant for aktiviteten (marinbiolog eller 

lignende, miljøstudier, eller andre) 

- guiden har erfaring med annen naturguiding 

- kvalifikasjon fra nasjonale myndigheter som guide 

- de er vokst opp og har gått på skole i området og derfor har mye kunnskap om lokalmiljøet, 

lokale økosystemer og dyrelivet  

Uavhengig av om guidene er kvalifisert, må de gjennomføre opplæring som enten utføres av en 

annen guide som har jobbet for virksomheten i minimum 6 måneder, av den som er ansvarlig for å 

organisere guidene, eller av en tredjepart som har kunnskap om naturfenomener i området, og 

miljøundervisning. Virksomheten kunne fremlegge oversikt over når det gjennomføres 

miljøundervisning.  
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Turistene skal informeres om hvilke arter som bor i området og hva det er sannsynlig å se, 

kjennetegn med habitatet og menneskeskapte farer for naturen, og bør spesifikt ta for seg marin 

forsøpling. Guidene skal også gi informasjon om hvordan gjestene skal oppføre seg når de er i 

nærheten av ville dyr, og må følge med på oppførselen dyrene.  

 

 

Kriterium 7: Virksomheter som forflytter gjester til landbaserte ekskursjoner på øyer eller øde 

kystområder må informere gjestene om potensiell påvirkning på lokale økosystemer (K)  

Landbaserte ekskursjoner defineres som ekskursjoner som bare kan nås ved hjelp av båt, men som 

gjennomføres på land, ved å gå, sykle eller andre typer fremkomstmidler.  

 

Båter som frakter gjester til landbaserte ekskursjoner, eller som inkluderer en landbasert ekskursjon 

skal i forkant av ekskursjonen informere gjestene om miljøaspektene ved området på land. Hensikten 

med dette kravet er å unngå at det aktuelle området påvirkes negativ av turistene, også når de 

forlater båten.  

 

2. Miljøledelse 
 
Kriterium 8: Det skal være etablert et miljøutvalg som har ansvaret for å innføre et miljøledelses 

system, samt gjennomføre regelmessige kontroller av virksomheten, bygninger og turene (V)  

 

 

Kriterium 9: Det skal være utarbeidet en miljøpolicy og en miljøhandlingsplan. Planen skal 

inneholde aspekter knyttet til vann, avfall og energisparing, HMS og når det er mulig, bruk av 

miljøvennlige produkturer. Alle ansatte skal være informert og opplært om disse temaene (K) 

Dette kravet oppfordrer virksomheten til å gjennomgå egen, båtenes og evt. bygningers 

miljøbelastning, samt å lage en plan for å forbedre og dokumentere dette. Dette kravet handler 

derfor ikke bare om å få oversikt over egen miljøbelastning, men også et fokus på hva som kan gjøre 

for å forbedre situasjonen. En gjennomgang og påfølgende tiltak som er bra for miljøet kan i mange 

tilfeller også gi økonomiske besparelser for virksomheten.  

 

Det må finnes en miljøhandlingsplan for hver båt og bygning som tilhører virksomheten.  

 

 

Kriterium 10: Virksomheten skal oppfylle alle lover og regler knyttet til området dere opererer i og 

driften av virksomheten. Alle bygninger skal være tilfredsstillende utformet og vedlikeholdt, og i 

henhold til norsk lov (K) 

Formålet med dette kravet er å sikre alle nasjonale, regionale og lokale reguleringer knyttet til 
virksomhetens drift er oppfylt. Dette kan være avløpsreguleringer, miljøbestemmelser og 
sikkerhetsregler, driftstillatelser, etc.  Alle båtene må være registrert og godkjent og alle kapteiner 
må ha gyldig sertifikat.  
 
Billettkontoret og øvrige bygninger som tilhører virksomheten må være rene, godt vedlikeholdt og 
utformet i henhold til nasjonale retningslinjer.  
 
Dokumentasjon som viser at virksomheten, båtene og virksomhetens ansatte er godkjent i henhold 
til relevante forskrifter og lover skal legges ved Blått Flagg søknaden.  
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Kriterium 11: Tilstrekkelige antall, godt synlige og adskilte containere må være på plass for å 

oppbevare miljøfarlige avfall. Avfallet skal håndteres av et godkjent selskap og til godkjent anlegg. 

Dette kan gjøres gjennom havnen (K) 

Miljøfarlig avfall (maling, løsemidler, avskrapet maling, rensemidler, batterier, spillolje, med mer) må 

sorteres og oppbevares i adskilte containere til dette formålet.  

 

Fasilitetene skal være miljøsikrede, brannmessig forsvarlig, separert fra andre fasiliteter og skal ikke 
utgjøre noen fare for barn. Det skal sikres at ikke grunnen forurenses og at avfallet beskyttes mot 
utslipp, antennelse, eksplosjon osv. Fasilitetene bør heller ikke være plassert nærme vannet.  
Skulle det oppstå en lekkasje eller annen ulykke, er det svært viktig at området ryddes umiddelbart.  
 
Farlig avfall skal fjernes fra båtene så snart som mulig, og skal håndteres av et godkjent selskap og 
leveres til et godkjent anlegg. Virksomheten må overholde nasjonal lovgivning knyttet til håndtering 
av farlig avfall.  
 
Små båter: Farlig avfall som produseres på båten (f. eks batterier) må oppbevares et trygt sted på 
båten, og må fjernes fra båten med en gang turen er over.  
 
 

Kriterium 12: Hensiktsmessige avfallsbøtter skal finnes på båten og i bygningene til virksomheten. 

Disse skal tømmes regelmessig og avfallet skal leveres til godkjent mottak. Dette kan gjøres 

gjennom havnen (K)   

Det skal finnes avfallsbeholdere og/eller avfallscontainere som er plassert hensiktsmessig i forhold til 
hvor gjestene ferdes. Det skal være riktig antall og med riktig kapasitet og selve avfallsbeholderne 
skal være velholdte og tømmes regelmessig. 
 
Avfallet skal leveres til godkjent mottak. Det skal ikke kastes i vannet. Heller ikke matavfall.  
 
Små båter: Dersom det ikke er plass til avfallsbøtter på de små båtene, må virksomheten tilby et 
alternativ (f. eks poser til avfall) som kildesorteres på land etter turen, eller anbefale gjestene å passe 
på avfallet til turen er over.  
 

 

Kriterium 13: Et tilstrekkelig antall beholdere for kildesortering, slik som glass og metall, papir, 
plast og våtorganiske materialer skal finnes på båten og i bygninger (K)  
På båtene og i bygningene bør avfallet sorteres i så mange fraksjoner som mulig. Men som et 
minimum skal virksomheten sortere i tre ulike fraksjoner (dette kan være glass/flasker, aviser/papp, 
restavfall og våtorganisk materiale). For å oppnå best mulig resultater og for at det skal være enkelt 
for gjestene sine å sortere avfallet, må beholderne være godt merket.  
 
Det er virksomhetens ansvar at avfallet kildesorteres.  
 

 

Kriterium 14: Gjenbrukbare og biologiske nedbrytbare produkter skal foretrekkes, og 

engangsprodukter skal ikke brukes (K)  

Så langt det er mulig skal virksomheten bruke biologisk nedbrytbare produkter fremfor 

engangsprodukter i plast. Dette kan inkludere tørkepapir, bestikk, tallerkener, osv.  
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Kriterium 15: Røyking bør ikke være tillatt om bord på båtene. Dersom røyking er tillatt på båten, 

må det finnes spesielle fasiliteter til å samle opp sigarett stumper (K)  

Sigarett filter er laget av cellulose acetat, en type plast det tar svært langt tid å bryte ned, og som 

man finner mye av i marint avfall. For å forhindre forsøpling av havet og for å unngå å sjenere andre 

passasjerer, bør røyking ikke være tillatt på båtene. Dersom røyking er tillatt må det finnes bestemte 

røykeområder, det må finnes spesielle søppelbøtter for sigarettsneiper og områdene og 

avfallsbøttene må være svært godt merket. Ansatte skal informere gjestene om retningslinjene for 

røyking om bord, og om hvor de skal kaste sigarettsneipene.  

 

 

Kriterium 16: Dersom det finnes utstyr for utpumping og oppsamling av sumpvann (bunnvann) 

havnen skal virksomheten benytte seg av det. Ubehandlet bunnvann skal aldri slippes ut i havet (K)  

Enhver bærekraftig aktivitetsbåt virksomhet som er Blått Flagg sertifisert skal sikre at bunnvann fra 

båtene behandles og fjernes på riktig måte. Båtene skal være utstyrt med bunnvanntanker eller et 

bunnvannsrensesystem.  

 

Pumpefasilitetene på havnen må være i stand til å skille olje og vann. Dersom det ikke finnes 

pumpefasiliteter for bunnvann på havnen skal virksomheten oppfordre ansvarlige lokale 

myndigheter om å installere slike fasiliteter.  

 

Dersom bunnvann slippes ut i havet må det skje i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning.  

 

 

Kriterium 17: Hensiktsmessige, rene og godt skiltede sanitæranlegg skal være tilgjengelige for 

gjestene. Disse skal være rene og tydelig skiltet. Sanitæranlegget skal også tilby drikkevann (K) 

De sanitære fasiliteter skal være velholdte, rene og godt skiltet. Det skal finnes toaletter, håndvask, 
såpe og tørkepapir/håndkle eller håndtørker. Toalettene skal være rene til enhver tid. Hvor ofte de 
rengjøres avhenger av hvor mye de er i bruk.  
 
Dersom det oppstår et umiddelbart behov for vann (for å tilberede barnemat, grunnet dehydrering 
eller sjøsyke) skal dette tilbys gratis. Dersom det ikke finnes drikkevann tilgjengelig skal virksomheten 
tilby salg av vann i flasker eller ha dispenser.  
 
Dersom det ikke er toaletter på båtene må virksomheten informere gjestene om dette i forkant av 
bestillingen, og det må finnes toaletter som er tilgjengelige for gjestene nær adgang på båtene.  
 
Hvis båten er for liten til å kunne frakte drikkevann, må gjestene kunne medbringe egen ikke-
alkoholholdige drikke, og bør informeres om dette i forkant av bookingen.  
 

 

Kriterium 18: Sanitæranlegget skal være tilknyttet et godkjent avløpsanlegg. Septik skal aldri 

slippes ut i havet, eller noe annet sted (K) 

Virksomheten er ansvarlig for korrekt avhending av septik som kommer fra egne båter og bygninger, 

og sikre at septiken under ingen omstendigheter tømmes eller kommer i kontakt med vann eller 

grunnen.  

 

På båtene må septik lagres i tette tanker som er utviklet til dette formålet.  
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Kriterium 19: Når virksomheten velger produkter som maling, malingsfjerning, vaskemidler og 

annet, skal det velges miljøvennlige alternativer når dette er tilgjengelig og hensiktsmessig.  

Spesielle tiltak må iverksettes når vaskemidler brukes på utsiden av båtene (K)  

Virksomheten skal så langt det er mulig kjøpe og bruke miljømerkede produkter. Dette gjelder 

produkter til både bygninger og båtene.  

 

I tråd med EUs forordning (EF) nr. 782/2003 må biocider som inneholder TBT ikke brukes som 

bunnstoff.  

 

Når virksomheten kjøper/legger på nytt bunnstoff, må dette inngå i miljøhandlingsplanen og navnet 

på bunnstoffet må inkluderes i dokumentasjonen som sendes inn sammen med Blått Flagg søknaden.  

 
 

Kriterium 20: Reparasjoner og maling av båter skal skje på spesielt avgrensede områder på havnen, 

hvor det ikke er noen risiko for at giftige avfallsstoffer forurenser vannet eller grunnen (K) 

Reparasjonsarbeid eller lignende på båtene skal foregå i henhold til gjeldende miljø og 
arbeidsmiljøbestemmelser. Avfallet skal samles opp og kastes i henhold til gjeldende bestemmelser. 
 
Oppsamlingsfilter eller tilsvarende system må brukes for å samle giftig avfall fra vask og renhold av 
båter.  

 
Større reparasjonsaktiviteter (f. eks sliping eller sandblåsing) som gir støvforurensing bør foregå 
under overdekning eller innendørs. Avfall som er oppsamlet skal behandles som miljøfarlig avfall.  
 

 

Kriterium 21: Virksomheten skal kun benytte seg av miljøvennlig såpe og hygieneprodukter (K)  

All såpe og evt. andre hygieneprodukter som brukes i båter og bygninger skal være miljømerket. Det 

anbefales å installere doseringssystemer for å redusere bruken av disse produktene.  

 

 

Kriterium 22: Virksomheten oppfyller samme krav til kontorene sine som til gjesteområder, når det 

gjelder bruk av miljøvennlige produkter, kildesortering, etc. (V)  

 

 

Kriterium 23: Virksomheten skal promotere og anbefale miljøvennlig transport for å komme seg til 

båtene og/eller billettkontoret (K)  

Virksomheten skal oppfordre gjestene til å benytte seg av kollektivtransport til og fra havnen hvor 

båtene ligger. Dette kan gjøres ved hjelp av informasjon om kollektivtransport og rutetider, eller 

gjennom pick-up services. Informasjon om kollektivtransport skal også finnes på virksomhetens 

nettsider.  

 

Miljøvennlig transport kan også promoteres gjennom tilgang på utleiesykler, eller ved å 

tilgjengelighet av sykkelstativ.  

 

 

Kriterium 24: Lokale og aktuelle myndigheter skal kontaktes umiddelbart dersom det oppstår 

skader eller ulykker som kan føre til miljøforurensning (K) 
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Dersom det skulle oppstå en ulykke på båten, eller om ansatte oppdater ulykker på en annen båt, 

som kan føre til forurensing eller at miljøet påvirkes, skal dette rapporteres til aktuell myndighet 

umiddelbart for å minimere potensielle negative virkninger på miljøet.  

 

Det skal finnes en beredskapsplan for ulykker om bord, i henhold til kriterium 29.  

 

 

Kriterium 25: Fart og vedlikehold av motoren bør gjennomføres på en slik måte at den maksimerer 

energi effektiviteten og minimerer forurensing (K)  

Båten må drives på en slik måte at den brukes så lite energi som mulig. For å oppfylle dette kriteriet 
bør kjøreruter planlegges før hver tur for å unngå unødvendige omveier. Motoren skal være slått av 
når dette er hensiktsmessig (avhengig av motorsystemet og tilstanden til sjøs). Unødvendige 
økninger i hastighet bør unngås. 
 
 

Kriterium 26: Reguleringer og restriksjoner rundt forankring må respekteres. Dersom det er finnes, 

bruk fortøyningsbøyer for å beskytte havgrunnen. Dersom det ikke finnes fortøyningsbøyer, bruk 

kun anker på ikke-sensitiv grunn (K)  

Uforsiktig forankring kan ha alvorlige konsekvenser for havbunnen, spesielt dersom områdene som 

rammes er sårbare, som for eksempel korallrev, eller sjøgress. Derfor må ansatte være godt 

informert om karakteristikkene til sjøbunnen og all forankring må gjøres med omhu. Internasjonale 

og nasjonale reguleringer må overholdes, og ethvert brudd på disse bør rapporteres til 

myndighetene. 

 

Fortøyningsbøyer er et trygt og miljøvennlig alternativ til anker. Dersom dette er tilgjengelig i 

havnen, bør det brukes.  

 

Dersom det ikke finnes fortøyningsbøyer, må anker kun brukes på ikke sensitiv grunn. Virksomheten 

bør i disse tilfellene legge press på myndighetene om å få på plass fortøyningsbøyer.  

 

 

Kriterium 27: Når båter skal kondemneres, må dette skje i henhold til nasjonale bestemmelser (K) 

Virksomheten er ansvarlig at båter som skal kondemneres blir kondemnert på en riktig og 

miljømessig forsvarlig måte. Inntil båten er fraktet til et godkjent anlegg, må virksomheten sikre at 

båten holdes i en slik stand at den ikke har negativ effekt på miljøet (f. eks. ingen oljelekkasje mens 

den fremdeles ligger i vannet). Dersom båten er i fare for å kunne forurense omgivelsene, må den 

fjernes fra vannet og lagres et trygt sted.  

 

Dersom båten ikke er under oppsyn, må virksomheten passe på at den ikke er tilgjengelig for 

uautorisert personell og at alle miljøfarlige komponenter eller stoffer er fjernet.  

 

3. Sikkerhet og service 
 
Kriterium 28: Tilfredsstillende og godt merket livreddingsutstyr, førstehjelpsutstyr og 
brannslukningsapparater skal finnes på båten (K)  
 Når det gjelder sikkerhet og retningslinjer for sikkerhet på båt er det lurt å skille mellom ulike roller 
og ulike typer tiltak som skal iverksettes; 



Blått Flagg kriterier for aktivitetsbåter 

Gode råd til Blått Flagg strand kriterier Side 10 av 15 05.11.2017 

- Gjest vs. ansatt 
- Preventive tiltak vs. rednings- / nødsituasjonstiltak 

 
Å forebygge ulykker er nødvendig for sikkerheten om bord på en båt. For å forebygge ulykker må 
virksomheten sikre at båten er i tilfredsstillende stand, vedlikeholdes regelmessig, at den følger 
nasjonal lovgivning, og at både ansatte og gjester er godt informert og/eller opplært rundt 
sikkerhetsprosedyrer. Alle ansatte skal vite hva som er hans eller hennes rolle i en nødsituasjon om 
bord. Det er også anbefalt at det gjennomføres en risikoanalyse av båtene for å kartlegge potensielle 
sikkerhetproblemer.  
 
Virksomheten skal sørge for at det finnes livredningsvester til alle passasjerer om bord i båtene. De 
skal alltid tilbys barn.  
 
Alle båtene skal være utstyrt med nødvendig tekniske virkemidler og utstyr for å kunne håndtere en 
ulykke som kan skje om bord. For større båter med mer enn to dekk er det anbefalt at alle ansatte 
om bord på båten er utstyrt med radio for å kunne kommunisere med hverandre dersom det skulle 
oppstå en ulykke.  
 
Livredningsutstyr: 
Følgende retningslinjene må følges man vurderer sikkerhet på båtene:  

- En person som faller over bord må kunne komme seg opp av vannet 
- En person må kunne klare å redde en annen person i vannet, uten å måtte risikere sitt eget 

liv 
 
Livredningsutstyr om bord må inkludere et tilstrekkelig antall «mann over bord» redningsutstyr, som 
f. eks redningsbøyer, sikkerhetsstiger, redningsbåter dersom det er mulig.  
 
Livredningsutstyret må være i overensstemmelse med nasjonale eller internasjonale standarder. 
Utstyret må være tilgjengelig i tilstrekkelig antall, og enkelt å få øye på og lett å få tak i fra overalt på 
båten. Plasseringen av utstyret må også være i henhold til nasjonal lovgivning.  
 
Brannslukningsutstyr:  
Brannslukningsutstyret på en båt må som et minimum inneholde brannslukningsapparat, men kan 
også inneholde vannslanger, branntepper, osv. Brannslukningsutstyret må være godkjent av 
nasjonale brannmyndigheter, og være i overenstemmelse med nasjonale eller internasjonale 
standarder.  
 
Utstyret må være tilgjengelig i tilstrekkelig antall, enkle å få øye på og lett å få tak i fra overalt på 
båten. Plasseringen av utstyret må også være i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.  
 
Førstehjelpsutstyr: 
Innholdet i førstehjelpsutstyrsskrinet må være i overenstemmelse med nasjonal lovgivning eller 
overholde nasjonale og internasjonale livredningsstandarder. Innholdet i førstehjelpsskrinet må 
kontrolleres regelmessig og må erstattes når det er nødvendig. Tilgang og plassering av 
førstehjelpsskrinet må være tydelig skiltet på båten.  
 
 
Kriterium 29: Beredskapsplaner for ulike typer ulykker må finnes. De ansatte må regelmessig få 
opplæring rundt beredskapsplanene (K)  
Dersom det oppstår en ulykke skal virksomheten ha de nødvendige organisatoriske virkemidler, eller 
beredskapsplaner for å kunne håndtere situasjonen.  
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Virksomheten må ha en beredskapsplan tilgjengelig som angir hva som skal gjøres i tilfeller av 
forurensing, brann, mann over bord, stranding, lekkasje og andre mulige ulykker som kan påvirke 
sikkerheten til passasjerer, mannskapet og miljøet. Ansatte om bord skal alltid være informert om 
virksomhetens beredskapsplan.  
 
Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde følgene informasjon; 

- Identifisering av hvem som skal kontaktes dersom en ulykke oppstår 
- Involvering av administrasjon og mennesker 
- Prosedyrer for å beskytte, redde eller evakuere mennesker på båten eller i vannet 
- Prosedyrer for varsling og informasjon 
- Førstehjelp 

 
Beredskapsplanene bør revideres årlig. Det bør gjennomføres nødhjelpstrening minst en gang i 
måneden, og informasjon om beredskapsplanen bør inngå i opplæringen til nye ansatte.  
 
 
Kriterium 30: Sikkerhetsregler og informasjon må være slått opp på båten (K)  
Ulykkesforebygging er viktig for sikkerheten. I de fleste tilfeller kan ulykker som oppstår ha blitt 
forhindret av de involverte. Dermed er sikkerhetsinformasjonen og utdanning for mannskapet og 
gjestene svært viktig.  
 
Generell informasjon om sikkerhetsregler må presenteres muntlig av guiden, eller andre ansatte til 
gjestene, og må inkluderes i virksomhetens adferdsregler.  
 
Sikkerhetsreglene skal som et minimum inneholde følgende informasjon: 

- Informasjon om hvor det finnes livrednings-, brannsluknings- og førstehjelpsutstyr.  
- Informasjon om hvordan man skal advare andre om en ulykke /mann over bord situasjon, og 

hvordan man skal hjelpe 
- Informasjon om toalettenes beliggenhet 
- Informasjon om samlingspunkt i nødstilfeller 
- Råd om hvordan man på en trygg måte kan oppholde og bevege seg på båten 
- Informasjon om alkohol på båten (dersom dette er tillatt).  

 
På små båter er det tilstrekkelig at guiden informerer gjestene om sikkerhetsreglene.  
 
 
Kriterium 31: Det bør finnes fasiliteter for handikappede (V) 
 
 
Kriterium 32: Det skal finnes tilstrekkelig med skilt som gjør det enkelt og oversiktlig å navigere og 
finne ulike fasiliteter på båten (K)  
Tilstrekkelig skilting som indikerer fasilitetene om bord på båten, må være slått opp. Skiltene skal 
være av god kvalitet og lette å lese.  
 
Vi anbefaler å bruke piktogrammer. De nødvendige elementene (dersom tilgjengelige) bør vise; 

- Livredningsutstyr  - Toaletter (inkl. HC toalett) 
- Førstehjelpsutstyr  - Påstigningsplass 
- Nødsamlingspunkter  - Kildesorteringsfasiliteter 
- Nødutgang   - Kiosk/spiseområde 
- Brannslukningsutstyr  - Røykeområde 

 
For store båter anbefales det å ha et kart om bord som viser båtens ulike fasiliteter.  
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Små båter er unntatt for dette kriterier.  
 

4. Samfunnsansvar  
 
Kriterium 33: Virksomheten følger norsk lov og diskriminering hverken ved ansettelse, og gjester, 

rundt kjønn, seksualitet, handikap, nasjonalitet, eller religion  

 

 

Kriterium 34: Virksomheten forholder seg til tariff og arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

minimumsbetaling  

 

 

Kriterium 35: Nasjonale lover knyttet til barnearbeid følges  

 

 

Kriterium 36: Virksomheten støtter lokal økonomi ved å kjøpe lokale produkter (V)  

 

5. Ansvarlig turisme 
Kriterium 37: Sårbare og fredede områder må respekteres (K) 

Virksomheten må ha tilstrekkelig kunnskap om sårbare eller fredede områder som finnes innenfor 

området de opererer i. Alle forskrifter og retningslinjer som finnes må følges, og overtredelser må 

rapporteres til ansvarlig myndighet. Medfører overtredelser bøter, må disse betales.  

 

I noen verneområder finnes det tidspunkt, og/eller årstider hvor området er stengt for å respektere 

avls eller parrings sesonger til bestemte arter. Dersom dette er relevant for deres virksomhet skal 

dette respekteres og aktiviteten tilpasses deretter.  

 

 

Kriterium 38: Båtene må nærme seg dyreliv med lav fart og på en måte som gjør at dyret/dyrene 

har mulighet til å evaluere situasjonen. De må ikke bli sirklet rundt, jaget eller fanget (K) 

Enhver båt må alltid nærme seg dyrene svært forsiktig. De bør nærme seg langsomt, konstant, ikke 

overstige 5 knop, og holde en stø kurs uten brå endringer i retning. Minimumsavstand til dyrene er 

definert i kriterium 87. 

 

Videre skal båtene: 
- Prøve å sørge for at alle båter oppholdes på samme side av dyret/dyrene 
- Unngå å stenge dyr inne mellom båter og andre fysiske barrierer (f.eks. øyer, kystlinje, skjær, osv.) 
- Ikke jage etter dyr, men la dem nærme seg båten frivillig 
- Ikke nærme seg dyrene rett bakfra eller forfra 
- Ikke avbryte et dyrs bevegelsesretning, eller tvinge dem i en bestemt retning 
 

 

Kriterium 39: Spesielle forhåndsregler må tas i nærheten av dyr i parringstiden. Ungdyrene må ikke 

skilles fra sin gruppe (K)  
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Når båten nærmer deg ungdyr eller dyr i parringstid, bør den øke sin avstand fra gruppen og se om 

det er noen tegn til at de blir forstyrret. Dersom ungdyrene eller foreldre endrer sin oppførsel som 

reaksjon på nærværet av båten, bør området forlates umiddelbart. 

 

Generelt bør områder med dyr i parringstid unngås når det er mulig. Mannskapet bør være godt 

informert om når på året dette skjer, hvor, og typisk oppførsel til dyr i parringstid, slik at de kan 

identifiseres raskt. 

 

 

Kriterium 40: Når båten er i nærhet av dyreliv skal støy reduseres til et minimum og motoren skal 

settes i nøytral når det er hensiktsmessig (K)  

Høye og/eller overraskende lyder kan oppfattes som et varsel for dyrene og kan føre til at de flykter. 

Derfor bør alle kilder til støy slås av når båten nærmer seg dyret/dyrene, inkludert å slå av motoren 

eller sette den i nøytral, når dette er mulig. 

 

Guidene om bord bør råde gjestene til å unngå roping eller andre lyder i nærheten av dyrene. 

 

 

Kriterium 41: Ingen dyr eller planter skal røres eller samles (K)  

Virksomheten har et ansvar om å instruere gjestene til å unngå fysisk kontakt med dyr eller planter. 

Det er strengt forbudt å samle inn levende eller døde organismer. 

 
Det er to unntak fra dette kriteriet: 
- Fritidsfiskebåter (for mer informasjon, se ytterligere kriterier for fritidsfiskebåter) 
- Fysisk kontakt med forskningsformål (merking, prøvetaking osv.). Unntaket gjelder kun akkrediterte 
forskere og deres assistenter 
 

 

Kriterium 42: Gjester og ansatte skal ikke mate dyr (K)  

Fôring av ville dyr kan påvirke deres naturlige spiseatferd. Dette kan potensielt påvirke hele 

økosystemet ved å skape ubalanse i næringskjeden. I tillegg kan dette øke dyrs aggressive atferd og 

kan true sikkerheten til ansatte og gjester. Virksomheten er derfor forpliktet til å be gjestene om ikke 

å mate dyrene. 

 
Bruk av fiskeolje, oppmalt fiskekjøtt, eller liknende tiltrekningsmidler, er tillatt. Virksomheter som 
bruker slike lokkemidler må informere gjestene om denne praksisen, og registrere mengde og type 
lokkemidler i miljøplanen. Fritidsfiskebåter er et unntak. Se mer informasjon i tilleggskriteriene for 
fritidsfiskebåter. 
 

 

Kriterium 43: Ved tegn til uro, må båten øke avstanden til dyrene (K)  

Forskjellige arter vil reagere ulikt på tilstedeværelsen av båter. Hvis et dyrs oppførsel viser tegn til 

forstyrrelser, bør båten øke avstanden vesentlig eller forlate området. 

 
Avhengig av art, kan tegn på forstyrrelser inkluderer: 
 - Utrop av varsellyder 
 - Brå endringer i retning 
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 - Uvanlig dykke-oppførsel 
 - Utelate hvile 
 
Guide og kaptein på båten må være klar over de spesifikke tegn på forstyrrelse av de respektive 
artene som kan bli oppdaget i observasjonsområdet, og bør være i stand til å skille dyrenes naturlige 
atferd fra reaksjoner forårsaket av tilstedeværelsen av båter. 
 

 

Kriterium 44: Virksomheten bør være åpen for samarbeid med forskningsinstitusjoner. Selskapets 

fartøy kan fungere som forsknings plattform, og innsamlet data om dyreliv bør gjøres tilgjengelig 

for forskere (V)  

 

 

Kriterium 45: Det skal meldes fra om skadede, fangede eller døde dyr til lokale myndigheter (K) 

Dersom gruppen oppdager et dyr som er skadet, strandet, sitter fast eller er dødt, skal dette 

rapporteres til ansvarlig myndighet umiddelbart. Det anbefales å ha en liste med kontaktinformasjon 

til aktuelle myndigheter om bord i båten, slik at det er mulig og enkelt å få tak i dette når man er om 

bord. Skadede eller strandede dyr, eller dyr som sitter fast må ikke berøres eller fanges. Kun 

autorisert personell skal ta seg av dyrene.  

 

6. Krav for hvalsafari båter 

 
Kriterium 84: Personlige vannkjøretøy er ikke tillatt for bruk på hvalsafari (K)  
Hvalsafari skal ikke forgå ved bruk av vannscooter eller lignende fartøy.  
 
 
Kriterium 85: Hvaler bør tilnærmes fra en skrå vinkel. De skal ikke tilnærmes direkte fra baksiden 
eller fronten (K) 
For å være sikker på at hvalsafaribåten ikke overrasker dyrene, bør den alltid kjøre parallelt med 
dem. For å forhindre kollisjoner, anbefales det å ikke nærme seg rett bakfra eller forfra. 
 
 
Kriterium 86: Innenfor en radius på 300 meter unna hval, skal båten kjøre langsomt, ikke over 5 
knop (K) 
Når båten går inn i observasjonsradiusen, bør hvalsafaribåten bremse ned for å redusere støynivå og 
for å minimere faren for kollisjoner. Kun når båten forlater observasjonsradiusen kan den øke 
hastigheten. Båten bør imidlertid forsøke å opprettholde lav hastighet så lenge det er i område som 
ofte besøkes av hvaler.  
  
 
Kriterium 87: Båten skal ikke nærme seg noen hval, delfin eller nise nærmer enn 100 meter. 
Dersom et dyr frivillig kommer nærmere enn 100 meter må bevegelsene overvåkes nøye. Motoren 
skal i disse tilfellene settes i nøytral (K)  
Hvalsafarioperatøren bør være interessert i å tilby turister de mest autentiske møter med hvaler. Av 
den grunn bør det være en minimumsavstand på 100 meter fra en hval, delfin eller nise, slik at ikke 
dyrets naturlige atferd påvirkes.  
 
Hvis dyret/dyrene er nærmere enn 100 meter fra båten, eller hvis de nærmer seg båten frivillig, bør 
motoren settes i nøytral, dersom dette er mulig og trygt, slik at dyret får mulighet til å evaluere 
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situasjonen.  Når båten forlater området bør det sørges for at dyrene er langt nok bort fra 
propellene. Hastigheten bør holdes på et minimum inntil en avstand på 100 m mellom båten og dyret 
er nådd. 
 
 
Kriterium 88: Det skal ikke være mer enn to båter til stede innenfor en radius på 300 til 100 meter 
fra hvalene. Båtene må være i kontakt med hverandre via radio for å koordinere bevegelsene sine. 
I tillegg bør de holde seg på samme side av dyret eller gruppen av dyr for å hindre at de føler seg 
omringet (K) 
Hvis båter sirkler seg rundt dyrene kan dette føre til forstyrrelser. Derfor har hvalsafaribåter et 
ansvar for å vurdere situasjonen og forlate området dersom det er allerede er mer enn to båter til 
stede i observasjonsradiusen (300-100m). Det anbefales at alle båtene holder seg på samme side av 
dyret/dyrene. 
  
 
Kriterium 89: Båten skal ikke bruke mer enn 30 minutter ved et eller en gruppe dyr per tur. Dersom 
det er mer enn en båt innenfor en radius på 100-300 m bør tiden reduseres til 15 minutter per båt, 
per tur (K) 
For å minimere forstyrrelser for dyrene forårsaket av hvalsafariaktivitet, bør båten sette en 
tidsbegrensning på 30 minutter per dyr eller en gruppe av dyr under hver tur. 
 
Hvis en annen båt er til stede i observasjonsradiusen på 300m bør hvalsafaribåten begrense tiden til 
15 minutter. 
 
Hvis en annen båt kommer i observasjonsradiusen etter at en annen nettopp har brukt 15 minutter 
der eller mer, må båten forlate området umiddelbart. 
 
 
Kriterium 90: Dersom båten møter på bølge-ridende delfiner skal den ikke brått endre fart eller 
retning. Dersom båten endrer fart eller retning skal dette gjøres gradvis (K)  
Delfiner kan bli tiltrukket av bølgene skapt av hvalsafaribåter, og ved enkelte anledninger vil de følge 

båten ved å ri på bølgene som skapes. I dette tilfellet bør båten unngå å endre hastighet eller retning 

inntil delfinene har forlatt bølgene. 

 

Hvis båten skal stoppe eller endre retning, må det gjennomføres med ekstrem forsiktighet for å sikre 

at delfiner ikke blir skadet. Hastigheten bør ikke reduseres brått, og endringer i retning bør 

gjennomføres meget langsomt. 

 
Kriterium 91: Det er ikke tillatt å bruke sonar for å finne hvaler (K) 
Ethvert undervannsanlegg som har vist seg å forårsake skader eller dødsfall til hvaler, er ikke tillatt 
for å oppdage hval og delfiner.  
 
 

 


