
1) 

 

Som kommuneansvarlig er jeg udpeget som medlem af det grønne råd i Aabenraa kommune. 

Der har i 2022 været afholdt 2 møder i rådet, og der har derudover været afviklet en studietur over 

emnet biodiversitet i Aabenraa kommune. 

 

Møderne har haft nogle særdeles interessante og relevante dagsordener, hvor engagerede 

medarbejdere fra kommunen har bidraget med rigtig gode indlæg. 

 

Biodiversitetsturen var lærerig, og Aabenraa kommune har udarbejdet en meget omfattende 

biodiversitetsstrategi (faktisk mere end 100 sider). Det synes jeg, set fra friluftsrådet side, er meget 

positivt, og vi vil stadig arbejde for, at vi i Aabenraa også vil få en egentlig friluftsstrategi. 

 

Jeg har sammen med vores formand Arne Bondo deltaget i to møder med Aabenraa kommunes nye 

borgmester, og vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde omkring friluftslivet i kommunen 

fremover. 

 

2) 

 
Der er jo nu to mærkningsordninger med fokus på hav og kyst. 

 

Badepunktstrand er en nordisk ordning, og her lægges der vægt på rent badevand, sikkerhed og 

friluftsoplevelser. 

 

Blå Flag er en international ordning med deltagelse af omkring 50 nationer, og her er kravene for at opnå 

flaget væsentlig større. Rent badevand er selvfølgelig et ufravigeligt krav, men derudover kræves der også 

sikkerhedsfaciliteter, friluftsaktiviteter, bæredygtighed med affaldssortering, toiletfaciliteter, infotavle m.v. 

 

I 2022 opnåede Aabenraa kommune 11 blå flag (højeste antal i DK), Sønderborg kommune 9, og Haderslev 

kommune 5 flag. 

 

I hele Danmark blev der i alt uddelt 237 flag, fordelt på 169 blå flag til strande, 15 blå flag til havne, og 

derudover flag til 53 badepunkter. 

 

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi synliggør, at det er friluftsrådet, der uddeler flagene, og at vi fortsat kæmper 

for at holde vore strande og kyster i form, både over og under overfladen. 

 

For mig at se, er det særdeles afgørende, at vi som jægere gør os gældende i samarbejdet med friluftsrådet og 

kommunerne, og det er jo fint, at vi derigennem mødes med de øvrige grønne organisationer. 
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