
I 2022 afholder Næstved Kommune 6 Blå Flag arrangementer på og ved Enø Strand 
 
 
Næstved Kommune samarbejder med Friluftsvejleder Niels Petersen og Naturvejleder Pia I.T. 
Jacobsen, som planlægger og gennemfører arrangementerne. 
 
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. 
 
Lørdag d. 2. april 2022 kl. 10.00 – 13.00 
Danmarks affaldsindsamling 
Sammen hjælper vi hinanden med at få fjernet noget af al den skrald, 
der ligger rundt omkring i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø 
Strand. Der vil blive udleveret sække og kort.  
Mødested: Karrebæksminde Grejbank – se kort nederst på siden 
 
 
Lørdag d. 4. juni 2022 kl. 10.00 – 15.00  
Det Blå Flag ved kysten hejses.  
Vi åbner officielt årets sæson. Nærmere information følger 
Mødested: kommer senere 
 
 

Søndag d. 3. juli 2022 kl. 10.00 – 13.00  
Fjordsafari 
Fjordsafari i den lokale lagune. Bevæbnet med rejestryg og spande 
tager vi på Fjordsafari i lagunen ved Lungshave, og fanger hvad 
brakvandet i fjorden kan byde på. Vi taler også om hvad den 
forbedrede vandkvalitet i Karrebæk Fjord betyder for dyrelivet.  
Mødested: Karrebæksminde Grejbank – se kort nederst på siden 
 
 
 
 
 
 

Søndag d. 10. juli 2022 kl. 10.00 – 13.00 
Kyst til kyst walkie/talkie løb! 
Med GPS’en i den ene hånd og walkie-talkie i den anden, skal I rundt på Lungshave/Enø og 
samarbejde om at løse gåder, bruge jeres sanser og teste jeres viden om kystnære natur. Der vil 
være en rute for mindre børn og en for større.  
Mødested: Karrebæksminde Grejbank – se kort nederst på siden 
 
 
 
Søndag d. 17. juli 2022 kl. 10.00 - 13.00 
Strandsafari for børn og barnlige sjæle 
Kom ned til det blå flag ved Enø Strand. Her har vi taget fiskenet, 
rejestryg, spande og andet gear med til en god dag ved stranden. 
Vi undersøger hvilke dyr der lever i strandens salte vand.  
Mødested: Stranden på Enø  

 



27. juli 2022 kl. 10.00 – 13.00 
Kajak og subboard 
Kom og udfordr din indre sejler, i fjorden øst for 
sejlklubben, ved Karrebæksminde Inderhavn. Der vil være 
mulighed for at afprøve både enkeltmandskajak, 
dobbeltkajak og subboard. Vi vil også snakke om adfærd 
på havet, så der bedst muligt tages hensyn til natur, dyr 
og planter. 
Mødested: ved den lille kyst ved Næstved Sejlklub i 
Karrebæksminde, Inderhavnen, 4736 Karrebæksminde  
 

 
Alle aktiviteter gennemføres af: 
Friluftsvejleder Niels Petersen  
Naturvejleder Pia I.T. Jacobsen  
 
Alle aktiviteter annonceres på Facebook siden Link til Facebook side og i Ugeavisen 
 
 

 
Kort 1 - Hvordan finder jeg vej til Grejbanken? 

https://www.facebook.com/Bl%C3%A5-Flag-Center-i-Karreb%C3%A6ksminde-vMarineevent-261603897313397

