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Campingferie i Danmark byder på rent badevand og sikre strande
Det Blå Flag bliver i disse dage hejst ved 250 danske strande. De mange glade gæster,
der holder deres ferie på en campingplads hos Danmarks største forening af
campingpladser, DK-CAMP, kan derfor se frem til at dyppe tæerne i rent badevand til
sommer. For mange af foreningens mere end 310 campingpladser ligger ned til eller
meget tæt på strande med Det Blå Flag.
Det Blå Flag gives til både strande og havne, der gør en
særlig indsats for miljø, sikkerhed og gode oplevelser ved
vandet.
Danmark er et af de europæiske lande med flest Blå Flag,
og det glæder Preben Christensen, der er formand for DKCAMP.
”Hovedparten af DK-CAMP’s campingpladser ligger langs
Danmarks smukke kyster. Mange af dem ligger direkte
ned til eller meget tæt på en strand med Det Blå Flag. Det
betyder, at feriegæster på vores campingpladser tilbydes
Danmarks bedste badevand og højeste badesikkerhed i
form af redningsposter og nogle steder bemandede redningsstationer”.
Det Blå Flag er også ved at være godt kendt af turisterne, mener Friluftsrådet, der uddeler det Blå Flag i
Danmark:
"Det Blå Flag betyder meget for kommuner med kystturisme. Turisterne kender flaget, og ved at Blå Flag er
lig med godt badevand og sikre badeforhold. Vi oplever, at der er stor prestige i at få flaget, og kommunerne
og havnene arbejder hårdt for at leve op til kriterierne om sikkerhed, vandkvalitet og miljøformidling,” fortæller
Bjarke Lembrecht Fransen, der er projektleder på Friluftsrådets Blå Flag program.
Der er 48 Blå Flag-nationer verden over, og i år blev der i alt tildelt 4021 Blå Flag til strande og havne.
På hjemmesiden http://www.blaaflag.dk/ kan man se hvilke strande og havne, der har fået tildelt Det Blå Flag.
Yderligere oplysninger
Kontakt formand for DK-CAMP, Preben Christensen, Odder Strand Camping, 4045 6306.
Fakta
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største forening af campingpladser med mere end 310 medlemmer. Alle
campingpladserne ligger i naturskønne områder over hele Danmark og er meget forskellige i forhold til
størrelse, faciliteter og aktiviteter. Hos DK-CAMP er du altid sikker på at finde en campingplads, der opfylder
alle familiemedlemmers feriedrømme. Læs mere på http://www.dk-camp.dk/

Om Det Blå Flag
Særlige kendetegn for strande og havne med Det Blå Flag:
- Rent badevand - der løbende kontrolleres i badevandssæsonen
- Sikkerhed – der er altid redningsposter, og på de store strande er der bemandede redningsstatione
- Miljøaktiviteter – som for eksempel et rørebassin i havnen, man kan også prøve at fange krabber eller lære
om, hvad rent drikkevand betyder for dyrelivet.
Læs mere om Det Blå Flag
Der er forskellige kriterier, der gør sig gældende, hvis en havn eller strand skal tildeles det Blå Flag. Se
kriterierne på blaaflag.dk under henholdsvis strandgæsten og havnegæsten.
Download Blå Flag App
Den indeholder alle Blå Flag strande, havne og centre og en oversigt over aktiviteter. Du kan downloade
app'en gratis til din smartphone på http://www.blaaflag.dk/.

