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 Miljøopplæring og miljøinformasjon 
1. Informasjon om lokale økosystem og om eventuelle fredede eller miljømessig sårbare 

områder må være tilgjengelige for gjestene. Virksomheten må også tilby et kart og 

informasjon om området de opererer i. (K)  

2. Adferdsregler på båtene, og informasjon om ønsket oppførsel i havneområdet skal være 

tilgjengelig for gjestene. (K)  

3. Gjestene skal ved hjelp av oppslag informeres om Blått Flagg programmet, Blått Flagg for 

båteiere og andre miljøsertifiseringsordninger som FEE driver på båten og kontoret. (K)  

4. Virksomheten skal tilby minimum en miljøopplærende aktivitet til gjestene, ansatte eller 

lokalmiljøet i løpet av sesongen. Det anbefales også at det arrangeres en miljøopplærende 

aktivitet per tur. (K)  

5. Ansatte må gjennomgå opplæring om lokale økosystemer og miljøtema på regelmessig 

basis. (K)   

6. Virksomheten må bruke en kvalifisert guide som er ansvarlig for sikkerheten og 

miljøopplæringen på bord, på hver tur. (K)  

7. Virksomheten som forflytter gjester til land baserte ekskursjoner på øyer eller øde 

kystområder må tilby informasjon til gjestene om potensiell påvirkning på lokale 

økosystemer. (K)  

Miljøledelse 
8. Det skal være etablert et miljøutvalg som har ansvaret for å innføre et miljøledelses system 

og å gjennomføre regelmessige kontroller av virksomheten, bygninger og turene. (V)  

9. Det skal være utarbeidet en miljøpolicy og en miljøhandlingsplan. Planen skal inneholde 

elementer av vann, avfall og energisparing, HMS og bruk av miljøvennlige produkturer når 

det er mulig. Alle ansatte skal være informert og opplært om målene. (K) 

10. Virksomheten skal oppfylle alle lover og regler knyttet til området og driften av 

virksomheten. Alle bygninger skal være tilfredsstillende utformet og vedlikeholdt, og i 

henhold til norsk lov. (K)   

11. Tilstrekkelige, synlige og adskilte kontainere må være på plass for å oppbevare miljøfarlige 

avfall. Avfallet skal håndteres av et godkjent selskap og til godkjent anlegg. Dette kan 

gjøres gjennom havnen. (K)  

12. Hensiktsmessige avfallsbøtter skal finnes på båten og i bygningene til virksomheten. Disse 

skal tømmes regelmessig og avfallet skal leveres til godkjent mottak. Dette kan gjøres 

gjennom havnen. (K) )   

13. Et tilstrekkelig antall beholdere for kildesortering, slik som glass og metall, papir, plast og 

våtorganiske materialer skal finnes på båten eller i bygningene. (K)  

14. Gjenbrukbare og biologiske nedbrytbare produkter skal foretrekkes, og engangsprodukter 

skal ikke brukes. (K)  

15. Røyking bør ikke være tillatt om bord på båtene. Dersom røyking er tillatt på båten, må 

dere ha spesielle fasiliteter for å samle opp sigarett stumper. (K)  

16. Dersom utstyr for utpumping og oppsamling av sumpvann (bunnvann) finnes ved havnen 

skal virksomheten benytte seg av det. Ubehandlet bunnvann skal aldri slippes ut i havet.  

(K)  

17. Hensiktsmessige, rene og godt skiltede sanitæranlegg skal være tilgjengelige for gjestene. 

Disse skal være rene og tydelig skiltet. Sanitæranlegget skal også tilby drikkevann. (K) 

18. Sanitæranlegget skal være tilknyttet et godkjent avløpsanlegg. Septik skal aldri slippes ut i 

havet, eller noe annet sted. (K) 
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19. Når dere velger produkter som maling, malingsfjerning, vaskemidler og annet, skal det 

velges miljøvennlige alternativer når det er tilgjengelig og hensiktsmessig.  Spesielle tiltak 

må iverksettes når vaskemidler brukes på utsiden av båtene. (K)  

20. Reparasjoner og maling av båter skal skje på spesielt avgrensede områder på havnen, hvor 

det ikke er noen fare for at giftige avfallsstoffer forurenser vannet eller grunnen. (K) 

21. Virksomheten skal kun benytte seg av miljøvennlig såpe og hygieneprodukter. (K)  

22. Virksomheten oppfyller samme krav til kontorene sine som til gjesteområder, når det 

gjelder bruk av miljøvennlige produkter, kildesortering, etc. (V)  

23. Virksomheten skal promotere og anbefale miljøvennlig transport for å komme seg til 

båtene og eller billettkontoret. (K)  

24. Lokale og aktuelle myndigheter skal kontaktes umiddelbart dersom det oppstår skader 

eller ulykker som kan føre til miljøforurensning. (K) 

25. Fart og vedlikehold av motoren bør gjennomføres på en slik måte at den maksimerer 

energi effektiviteten og minimerer forurensing. (K)  

26. Reguleringer og restriksjoner rundt forankring må respekteres. Dersom det er finnes, bruk 

fortøyningsbøyer for å beskytte havgrunnen. Dersom det ikke finnes fortøyningsbøyer, 

bruk kun anker på sensitiv grunn. (K)  

27. Når båter skal kondemneres, må dette skje ihht. nasjonale bestemmelser. (K) 

 

Sikkerhet og service 
28. Tilfredsstillende og godt merket livreddingsutstyr, førstehjelpsutstyr og 

brannslukningsapparater skal finnes på båten. (K)  
29. Beredskapsplaner for ulike typer ulykker må finnes. De ansatte må regelmessig få 

opplæring rundt beredskapsplanene. (K)  
30. Sikkerhetsregler og informasjon må være slått opp på båten. (K)  
31. Det bør finnes fasiliteter for handikappede. (V) 
32. Det skal finnes tilstrekkelig med skilt som gjør det enkelt og oversiktlig å navigere og finne 

ulike fasiliteter på båten. (K)  
 

CSR  
33. Virksomheten må følge norsk lov ift. å ikke akseptere diskriminering hverken ved 

ansettelse, blant ansatte og gjester, rundt kjønn, seksualitet, handikap, nasjonalitet, eller 

religion. (V)  

34. Virksomheten må forholde seg til tariff og arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

minimumsbetaling. (V) 

35. Nasjonale lover for yrkesaktiv alder må respekteres. (V) 

36. Virksomheten støtter den lokal økonomi ved å kjøpe lokale produkter. (V)  

 

Ansvarlig turisme 
37. Sårbare og fredede områder må respekteres. (K)  

38. Dyreliv må nærmes seg med lav fart og på en måte som gjør at dyret/dyrene har mulighet 

til å evaluere situasjonen. De skal ikke bli sirklet rundt, fanget eller jaget. (K)  

39. Spesielle forhåndsregler må tas i nærheten av dyr i parringstiden. Ungdyrene må ikke 

skilles fra sin gruppe. (K)  

40. Når du er i nærhet av dyreliv skal støy reduseres til et minimum og motoren skal settes i 

nøytral når det er hensiktsmessig. (K)  

41. Ingen dyr eller planter skal røres eller samles. (K)  

42. Turister og ansatte skal ikke mate dyr. (K)  
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43. Ved tegn til uro, må båten øke avstanden til dyrene. (K)  

44. Virksomheten bør være åpne for samarbeid med forskningsinstitusjoner. Selskapets fartøy 

kan fungere som forsknings platform, og innsamlet data om dyreliv bør gjøres tilgjengelig 

for forskere. (V)  

45. Det skal meldes fra om skadede, fangede eller døde dyr til lokale myndigheter. (K)  

 

Krav for «Whale watching boats» 
84. Personlige vannkjøretøy er ikke tillatt for bruk på hvalsafari. (K)  
85. Hvaler bør tilnærmes fra en skrå vinkel. De bør ikke være tilnærmes direkte fra baksiden 
eller fronten. (K) 
86. Innenfor en radius på 300 meter unna hval, skal båten kun kjøre langsomt, ikke over 5 
knop. (K)  
87. Båten skal ikke nærme seg noen hval, delfin eller nise nærmer enn 100 meter. Dersom et 
dyr frivillig kommer nærmere enn 100 meter må bevegelsene overvåkes nøye. Motoren skal i 
disse tilfellene settes i nøytral. (K)  
88. Det skal ikke være mer enn to båter til stede innenfor en radius på 300 til 100 meter fra 
hvalene. Båtene må være i kontakt med hverandre via radio for å koordinere bevegelsene sine. 
I tillegg bør de holde seg på samme side av dyret eller gruppen av dyr for å hindre at de føler 
seg omringet. (K)  
89. Båten skal ikke bruke mer enn 30 minutter ved et eller en gruppe dyr per tur. Dersom det 
er mer enn en båt innenfor en radius på 100-300 m bør tiden reduseres til 15 minutter per båt, 
per tur.  
90. Dersom båten møter på bølge-ridende delfiner skal den ikke brått endre fart eller retning. 
Dersom båten endrer fart eller retning skal dette gjøres gradvis. (K)  
91. Det er ikke tillatt å bruke sonar for å finne hvaler. (K) 

 

 


