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MILJØERKLÆRING 

BLÅTT FLAGG FOR BÅTEIERE 
 

 

 
 

Dette er en egenerklæring for Individuelt Blått Flagg - Blått Flagg for båteiere. Ved å 
registrere seg på Blått Flaggs nettsider blattflagg.fee.no, eller signere og sende inn 
Blått Flagg svarsendingsark kan du få et synlig bevis på ditt miljøengasjement og 
miljøriktig adferd til sjøs, i form av et lite Blått Flagg til å ha i masta eller et 
dobbeltsidig klistermerke til mindre båter. Som Blått Flagg båteier forplikter du til å 
overholde de følgende kravene:  
 

• Jeg vil ikke etterlate noen form for avfall i sjøen eller i kystlandskapet 

• Jeg forplikter meg til å følge de til enhver tid gjeldende forskrifter hva gjelder 
utslipp av kloakk fra båtens toalettsystem. Tømming skal helst skje ved 
mottaksstasjon i land, eventuelt i sjøen betryggende avstand fra land (300 m eller 
mer) 

• Jeg vil legge farlig avfall som olje, maling, brukte batterier, kjemikalier etc. i 
containere avsatt til slikt formål 

• Jeg vil etterspørre og anvende resirkulerbare eller gjenvinnbare produkter (glass, 
papir etc.) 

• Jeg vil etterspørre og anvende de mest miljøvennlige produktene innen maling, 
bunnstoff, maling fjernere og andre kjemikalier som benyttes under vedlikehold 
og drift 

• Jeg vil se etter og rapportere enhver forurensning eller miljøskade til 
miljøvernmyndighetene i den aktuelle kommunen 

• Jeg vil ikke fiske ulovlig, hva gjelder sted, tidsperiode, art og fiskeredskap 

• Jeg vil ikke forstyrre utøvelse av fiskerivirksomhet eller utstyr som er i bruk. 

• Jeg vil bidra til å beskytte plante- og dyreliv i og ved sjøen, inkludert sjøfugler 

• Jeg vil respektere sårbar natur, inkludert havbunnen, og spesielt overholde 
bestemmelser som gjelder for vernede områder 

• Jeg vil ikke kjøpe gjenstander produsert av truede arter eller gjenstander fra 
arkeologiske funn 

• Jeg vil oppfordre andre brukere av fritidsbåter til å vise tilsvarende miljøhensyn 
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