PRESSMEDDELANDE 9 juni 2022

14 hamnar och 7 stränder hissar Blå Flagg
Blå Flagg är en interna onell utmärkelse för fri dsbåtshamnar, stränder och turismbåtar
som åter nns i 48 länder. Blå Flagg kommer i år a hissas i 14 hamnar och på 7 stränder i
Sverige. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla e antal kriterier inom
områdena va enkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt informa on.
Blå Flagg är en interna onell utmärkelse som drivs interna onellt av Founda on for
Environmental Educa on (FEE) och som i år nns på över 5000 stränder och hamnar i 48
länder runt om i världen. Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin
omgivning a de uppfyller högt ställda krav när det gäller va enkvalitet, miljö, säkerhet och
service.
De första blå aggorna hissades 1987 och Blå Flagg är sedan många år en etablerad
utmärkelse för stränder och hamnar. I Sverige har vi ha Blå Flagg sedan 1994.
Utmärkelsen måste sökas på ny varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska
godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar.
- Hamnar och stränder som har Blå Flagg arbetar med a förbä ra hållbarhetsprestandan
inom den egna verksamheten och underlä ar för den enskilde individen a ta ansvar för
natur och miljö. Det kan handla om a erbjuda informa on om hänsyn mot djur och natur,
erbjuda miljömärkta produkter eller underlä a avfallshantering, säger Henrik Alsén, ansvarig
för Blå Flagg i Sverige.
Ny strand för 2022 är Trosa Havsbad
På nästa sida nns lista över de hamnar och stränder som få Blå Flagg 2022. På
www.blue ag.global samt www.bla agg.org åter nns mer informa on om Blå Flagg samt
lista över interna onella samt svenska hamnar och stränder som få Blå Flagg.
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För mer informa on, välkommen a kontakta Henrik Alsén, Blå Flagg Sverige
tel: 070-794 77 73, e-post: henrik@bla agg.org

Anläggningar i Sverige som blivit godkända för Blå Flagg 2022
Hamnar

Stränder

Båstad hamn

Båstad

Rydebäck

Helsingborg

Burgsviks hamn

Gotland

Långa Bryggan, Bjärred

Lomma

Gävle Gästhamn

Gävle

Lagunen Camping

Strömstad

Pampas Marina

Solna

Trosa Havsbad

Trosa

Heleneborgs Båtklubb

Stockholm

Falsterbo strandbad

Vellinge

Uvmarö hamn

Söderköping

Kämpinge strandbad

Vellinge

Hälleviks hamn

Sölvesborg

Skanörs havsbad

Vellinge

Torekovs hamn

Torekov

Trosa Gästhamn

Trosa

Fyruddens hamn

Valdemarsvik

Bå jordens hamn

Varberg

Ge erön Marina

Varberg

Varbergs Innerhamn

Varberg

Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn

Värmdö

Blå Flagg-anläggningar 2022 - länsvis
Blekinge
Hälleviks hamn, Sölvesborg
Halland
Bå jordens hamn, Varberg
Ge erön Marina, Varberg
Varbergs Innerhamn, Varberg (Blå Flagg året runt)
Gotland
Burgsviks hamn
Gävleborg
Gävle Gästhamn
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Skåne
Båstad hamn, Båstad
Torekovs hamn, Torekov/Båstad
Falsterbo strandbad, Vellinge (strand)
Kämpinge strandbad, Vellinge (strand)
Skanörs havsbad, Vellinge (strand)
Långa Bryggan Bjärred, Lomma (strand)
Rydebäck, Helsingborg (strand)

Stockholm
Heleneborgs Båtklubb, Stockholm
Pampas Marina, Solna
Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn, Värmdö
Södermanland
Trosa Havsbad, Trosa
Trosa Gästhamn, Trosa
Västra Götaland
Lagunen Camping, Strömstad (strand)
Östergötland
Fyruddens hamn, Gryt, Valdemarsvik
Uvmarö hamn, Sankt Anna, Söderköping

