By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Forvaltning af strandene i 2016 - blå flag
2015-064923
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at det Blå Flag erstattes
med Badevandsflaget ud fra nedenstående retningslinjer.
Beslutning:
Godkendt.
Kirsten Algren kan ikke godkende.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Blå Flag er en international miljømærkningsordning for strande og havne, som i Danmark administreres af
Friluftsrådet. Det Blå Flag bliver tildelt de strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens eller havnens standard. Ordningen startede i Frankrig i 1985 og sikrer, at besøgende
får gode oplevelser ved strande og havne.
De første blå flag blev hejst i Danmark i 1987, og Aalborg Kommune har været med i mere end 20 år. Siden
2007 har Aalborg Kommune søgt om Blå Flag ved 8 strande (Egholm, Hesteskoen, Bisnap Strand, Hou
Strand, Møllestenen, Egense, Lindholm Strandpark og Stejlgabet) og for havnene i Nibe og Hals. Ansøgninger på havnene er en videreførelse af praksis i de tidligere Hals og Nibe kommuner, mens tidligere Aalborg
Kommune aldrig har søgt om Blå Flag på havnene.
Der er de seneste år kommet nye oplysningskrav til ansøgningerne, og retningslinjer for arealer under Blå
Flag er blevet skærpet. På badestrandene må der f.eks. ikke være ophold af hunde, ligesom kørsel med
biler ikke er tilladt. Ansøgning og administration ved Blå Flag er over de seneste år blevet meget tidskrævende, og der er varslet ændringer i form af yderligere oplysningskrav igen til sæsonen 2016. Hertil kommer,
at der fra 2016 indføres ny kontrolproces af områderne. Ved 2-3 fejl og mangler som f.eks. manglende nordpil på oversigtskort og affald (cigaretskod, papir m.m.), vil flaget skulle tages ned i 10 dage, hvor forholdene
skal bringes i orden. Ved fejl og mangler, som påvirker sikkerhed og miljø, eller det generelle indtryk er, at
mange forhold ikke er i orden, vil flaget blive inddraget for resten af sæsonen.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at standarden på de kommunale badestrande kan fastholdes uden
deltagelse i Blå Flag-ordningen. Hjørring Kommune har fra og med sæson 2015 valgt at melde sig ud af Blå
Flag for i stedet at have en mærkningsordning med et hvidt badevandsflag. Med Badevandsflaget følger
kommunen badevandsbekendtgørelsen og har en høj standard mht. vandanalyser, rengøring af toiletter,
opsamling af affald på strandene m.v. Hjørring Kommune udtager stadig vandprøver hver uge i perioden den
1. juni – 15. september på de strande, hvor de har Badevandsflaget. Vurderingen af badevandsstrandene
foretages af EU, og klassifikationen af strandene tildeles på baggrund af vandanalysernes resultater over en
4 årig periode. De har lavet et hvidt flag med blå stjerner, som viser klassifikationen for den enkelte strand
det pågældende år.
Erfaringerne fra Hjørring Kommune efter sæson 2015, som var første sommer uden det Blå Flag, er, at det
ikke har haft en negativ betydning for de besøgende, og de har kun fået positive tilbagemeldinger. Forskellen
for de besøgende har primært været, at flaget nu er hvidt i stedet for blåt.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at ovenstående også vil blive gældende for Aalborg Kommune.
Forvaltningen har kontaktet VisitAalborg for deres vurdering af Blå Flags betydning. VisitAalborg er positive
over for et skifte til Badevandsflaget, og de vurderer ikke, at det Blå Flag har betydning for, hvilken strand
turisterne besøger. Tværtimod er Blå Flags begrænsning af hunde på strandene et problem, da VisitAalborg
vurderer, at mindst 60 % af de tyske turister har hund med.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at der ikke ansøges om Blå Flag på kommunens strande mere,
men at Aalborg Kommune fremover anvender Badevandsflaget. Samtidig indstiller forvaltningen en reduktion i antallet af strande, hvor Badevandsflaget anvendes, så det bliver ved de egentlige badestrande, at flaget anvendes.
Strandene ved Egholm, Hesteskoen, Lindholm Strandpark, Stejlgabet er nogle fantastiske naturområder,
som har meget at byde på, men arealerne anvendes primært til friluftsaktiviteter (bål, overnatning i shelters,
krabbefiskeri m.m.) frem for badning.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at der opsættes Badevandsflag ved strandene ved Egense Bisnap,
Hou Sydstrand og Møllestenen. Badevandet er på nuværende tidspunkt alle 4 steder klassificeret som ”Udmærket kvalitet”, som er den højeste kvalitet bandevandet kan opnå.
Med ændring fra Blå Flag til Badevandsflag vil strandene fortsat have samme standard ift. faciliteterne (toiletter, rengøring m.m.), redningsudstyr, få analyseret badevandsprøver, og der vil afholdes kommunale naturaktiviteter af naturvejlederne. Ændringen fra Blå Flag til Badevandsflag vil betyde, at vi selv skal lave omtale
af den ny mærkningsordning, og den nuværende nødtelefon ved strandene/havnene i form af en mobiltele-
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fon i redningskransene vil ikke blive fastholdt. Erfaringen med nødtelefonerne er, at de kræver en del drift, da
de skal skiftes løbende for at sikre opladning heraf, og desuden er behovet for nødtelefonerne ændret som
følge af samfundsudviklingen med, at langt de fleste har en mobiltelefon på sig.
For havnenes vedkommende indstiller By- og Landskabsforvaltningen, at det fremover er den enkelte havn,
som skal ansøge om Blå Flag. Ansøgningen for en havn vedrører den enkelte havn og skal redegøre for,
hvilke ændringer, tiltag og planer havnen har for den kommende sæson, hvilket havnen selv har den bedste
baggrund for at redegøre for. Med den ændring vil der også blive en harmonisering af ordningen for alle
havne i kommunen, hvor alle stilles lige med selv at skulle ansøge om Blå Flag.
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