
FORSKELLENE PÅ 
BLÅ FLAG OG 
BADEPUNKT
Blå Flag strandkriterier 2021 og

Badepunkt kriterier 2021

Blå Flag Da Blå Flag er en international ordning, er det ikke altid, at dets

rammer passer lige godt til de typer badesteder, man finder i Norden. I Norden

lægger man ofte mindre vægt på service og faciliteter, end man gør andre

steder i verden. På Blå Flag-strande er der netop stort fokus på, at strandene

skal have meget velholdte faciliteter og service, hvilket gør, at der også skabes

et tungere driftsbehov. Hvorvidt et badested passer ind i Blå Flag-rammerne

og har fokus på de aspekter som Blå Flag står for, kommer derfor meget an på

badestedets overordnede karakteristika og det omkringliggende landskab.

Badepunkt har derimod fokus på den simple men gode badeoplevelse, hvor

der stilles krav til de mest væsentlige aspekter, der skal til for at skabe en god

badeoplevelse. Ligesom ved Blå Flag-strande stilles der samme høje krav til

badevandskvaliteten, men Badepunkt-ordningen tillader, at sikkerhed og

faciliteter såsom toiletter og affaldsløsninger er tilpasset badestedets lokale

kontekst. Det skaber mulighed for at fremhæve badesteder, der ikke

nødvendigvis passer ind i Blå Flag-rammerne, men som stadig tilbyder rent

badevand og måske endda særlige friluftsoplevelser eller andre typer

oplevelser. Badepunkter er altså strande, som vi kender dem bedst i Danmark.

Blå Flag har et særskilt fokus på miljøformidling, og der stilles krav til, at Blå

Flag-strande skal afholde fem miljøformidlingsaktiviteter i løbet af sæsonen.

Badepunkt har ikke fokus på miljøformidling, men ordningen har til formål at

fremme udviklingen af friluftsmuligheder eller andre typer oplevelser i

kommunen.

Følgende sider opridser de konkrete forskelle på Blå Flag og Badepunkt 

kriterierne for 2021.

https://friluftsraadet.dk/oplev-blaa-flag
https://friluftsraadet.dk/badepunkt-til-gode-badesteder-med-saerlige-oplevelser
https://friluftsraadet.dk/oplev-blaa-flag/saerlige-regler-ved-blaa-flag


OBLIGATORISKE

KRITERIER

Flaget viser, at stranden/ havnen har 

fået tildelt det Blå Flag for den sæson, 

som årstallet viser. Når flaget er oppe, 

viser det at stranden/ havnen opfylder 

Blå Flag kriterierne. 

Synliggørelsen af 
mærkningsordningen

Information

Flaget (eller skiltet, hvis man vælger 

den løsning) viser, at stranden har fået 

tildelt Badepunktet for den sæson, 

som årstallet viser. Når flaget er oppe, 

viser det at stranden opfylder 

Badepunkt kriterierne. 

Alle obligatoriske Blå Flag plakater skal 

hænge samlet på en informationstavle. 

Der er 7 plakater. Herudover skal

der være et oversigtskort og 

kontaktinformation til 

kommunen/havnen.

Der skal være et oversigtskort samt

en enkelt plakat, der forklarer hvad 

Badepunktet er. Der skal være 

kontaktoplysninger til kommunen

samt henvisning til, hvor der kan

findes yderligere information.

Der skal gennemføres minimum 5 

miljø/naturformidlings-aktiviteter i 

kommuner med Blå Flag-strande

på 3 på Blå Flag-havne.

Naturformidlings-
aktiviteter

Der er ikke krav om miljø/ 

naturformidlingsaktiviteter, men

det opfordres dog til at kommunen 

fremmer udviklingen af friluftsliv og 

andre oplevelsestilbud på/ved 

stranden

Information om 
badevandskvalitet

Denne information skal tilstede med 

alle badevandsprøve-resultater på Blå 

Flag informationstavlen. 

Strandens badevandskategori skal 

være synlig jævnfør reglerne i 

Badevandsdirektivet. Der er ikke krav 

om ophæng af resultaterne af de 

enkelte badevandsprøver. 

Oplysninger om lokale 
økosystemer og natur-

/miljøforhold

Skal fremgå af Blå Flag 

informationstavlen.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Skal være tilstede sammen

med Blå Flag informationen.
Ordensregler for brug

af strandområdet

Badevandsprøve-
udtagning og -frekvens

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommune forvalter selv.

Minimum 10 prøver. Max 17 dage 

imellem hvert prøveudtag i hele 

sæsonen (1.juni – 15 september).

Min. 4 eller 5 prøver, afhængig af om 

kommune har forlænget sæson.

10 prøver anbefales

Skal overholde EUs badevandsdirektiv, 

de danske myndigheders samt Blå 

Flags krav til badevandet. Badevandet 

skal have kategorien ”Udmærket”

Overholdelse af krav
til badevandet

Skal overholde EUs badevandsdirektiv 

og de danske myndigheders krav til 

badevandet. Badevandet skal have 

kategorien ”Udmærket”

SpildevandMå ikke være påvirket af industriel 

eller sanitært spildevand.

Ikke et Badepunktkriterie. Kommune 

forvalter selv. Men badevandet skal 

under alle omstændigheder være rent.

Grænseværdier

Skal overholde grænseværdierne for 

E.Coli og Intestinale Enterokokker i 

forhold til befolkningssundheden ved 

badning.

Skal overholde grænseværdierne for 

E.Coli og Intestinale Enterokokker i 

forhold til befolkningssundheden ved 

badning.

Skal være på Blå Flag 

informationstavlen med de krævede 

Blå Flag informationer. 

Skal være på informationstavlen, 

sammen med Badepunkt-plakaten, 

med de krævede 

Badepunktoplysninger. 

Oversigtskort
over stranden

Krav om fysiske 
parametre

Der må ikke være oliefilm eller andre 

miljø- eller sundhedsskadelige 

elementer i vandet. Der må ikke ligge 

olie, tjærerester, træ, plastic 

beholdere eller glas på stranden.

Der må ikke ligge synligt affald på 

stranden. De omkringliggende arealer 

skal i rimelig grad friholdes fra affald.

National lovgivningAl gældende relevant lovgivning

for kystområder skal overholdes.

Al gældende relevant lovgivning

for kystområder skal overholdes.



Affald skal fjernes fra stranden, og der 

skal være mulighed for at sortere i 

mindst tre forskellige fraktioner. Der 

skal være et tilstrækkeligt antal 

affaldsspande, de skal være velholdte, 

og de skal tømmes regelmæssigt.

Affald

Alger/tang

Der skal være en affaldsløsning i 
rimelig afstand af stranden. Der er ikke 

krav om affaldssortering. Der skal 
informeres om det, kommunen vælger 
”Tag dit affald med hjem” strategien.

Naturligt forekommende opskyl såsom 

ålegræs og tang bør efterlades på 

stranden. Store mængder skal

fjernes hvis de udgør en gene for 

strandgæsterne.

Naturligt forekommende opskyl såsom 

ålegræs og tang bør efterlades på 

stranden. Kommune forvalter selv i 

forhold til fjernelse af tang.

Der skal være et tilstrækkelig antal 

toiletter på eller ved stranden. 

Mængden af toiletter skal kunne 

dække behovet på en velbesøgt 

stranddag. Toiletterne skal holdes 

rene. Spildevandet derfra må ikke 

udledes ubehandlet.

Toiletter

Der skal være adgang til toilet inden 

for rimelig afstand af stranden. 

Mængden af toiletter skal afspejle den 

gennemsnitlige brug af stranden.

Færdsel på stranden
Det er forbudt at køre med private 

motorkøretøjer, efterlade affald og

at campere.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Husdyr
Hunde og andre husdyr må ikke 

opholde sig i Blå Flag zonen på 

stranden

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Der bør være livreddere på stranden. 

Alternativt kan stranden 

risikovurderes, og livreddere kan 

erstattes af passivt livredningsudstyr, 

hvis det skønnes forsvarligt. 

Sikkerheds-
foranstaltninger

Førstehjælpsudstyr

Stranden bør risikovurderes, og der 

skal enten være livreddere eller passivt 

livredningsudstyr til stede, i et omfang 

der afspejler baderisikoen ved den 

specifikke strand.

Skal være at finde på/ved stranden: 

Skal indeholde minimum 11

forskellige elementer.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Skal omfatte stranden.
Kommunens 

beredskabsplan

Konflikter
Der skal iværksættes tiltag, som 

forhindrer/forebygger konflikter 

mellem strandens brugere.

Adgang
Der skal være fri adgang for alle, og

der skal være en let og tilgængelig 

adgangsvej til stranden.

Der skal så vidt muligt være nem og 

sikker adgang for alle til stranden.

Skal beskyttes.

Ikke et Badepunktkriterie. Kommunen 

forvalter selv, dog under hensyntagen 

til national lovgivning.

Følsomme habitater

Handicapfaciliteter

På mindst 1 strand i kommunen skal 

det sikres, at handicappede har adgang 

til stranden og et handicaptoilet.

I tilfælde af at badning 
frarådes/forbydes

Det Blå flag tages ned indtil den 

midlertidige forurening er væk, og på 

Blå Flag informationstavlen informeres 

der om grunden for den midlertidige 

nedtagning af flaget. 

Badepunktflaget tages ned indtil den 

midlertidige forurening er væk, og på 

informationstavlen informeres der om 

grunden for den midlertidige 

nedtagning af flaget.

Fredet og sårbare 
naturområder

Skal overvåges og plejes. Ikke Badepunktkriterie.

Kommune forvalter selv.

Bygninger og faciliteter
Skal være vedligeholdte

og i god stand.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.

Ikke et Badepunktkriterie.

Kommunen forvalter selv.



OBLIGATORISKE

KRITERIER
For yderligere oplysninger kontakt:

Synliggørelsen af 
mærkningsordningen

Blå Flag kan trækkes tilbage 

midlertidigt eller permanent, 

hvis en eller flere kriterier ikke 

overholdes og ikke udbedres.

Konsekvenser

Bedømmelse

Badepunktet kan trækkes tilbage 

midlertidigt eller permanent, hvis en 

eller flere kriterier, med betydning for 

strandgæstens sikkerhed eller helbred, 

ikke overholdes og ikke udbedres.

Det er den internationale Blå Flag jury, 

som bedømmer og godkender Blå Flag 

til strande og havne. Det er den danske 

Blå Flag jury, der forbehandler 

ansøgningen og indstiller til 

godkendelse i den internationale jury. 

Der gennemføres hvert år såvel 

nationale som internationale 

kontrolbesøg for at vurdere 

kriterieopfyldelsen. Alle strande/havne 

underlægges minimum et nationalt 

kontrolbesøg hver sæson. 

Internationale kontrolbesøg foretages 

som stikprøver hvert år.

Ansøgningen bedømmes og godkendes 

af Badepunktjuryen. Der gennemføres 

hvert år minimum et kontrolbesøg. 

Der er en afgift på kr. 7.000, – per 

strand/havn, som bliver godkendt til 

Blå Flag. Der er rabat hvis en kommune 

har mere end 5 Blå Flag strande/havne. 

Økonomi
Der er en afgift på kr. 5.000, – per 

strand/havn, som bliver godkendt til 

Badepunktet. 

Risikovurdering
Der bør foretages en

risikovurdering af stranden.

Der bør foretages en

risikovurdering af stranden.

Bjarke L. Frandsen

Mail: blf@friluftsraadet.dk

Mobil: 42605013

Blå Flag og Badepunkt konsulent

mailto:blf@friluftsraadet.dk

