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BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MÆRKER OG VÅBENSKJOLD 
 

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE 
Denne bestemmelse gælder for Forsvarets område, dvs. Forsvarskommando-
en samt underliggende myndigheder. 

2. FORMÅL 
Bestemmelsen har til formål at definere rammerne for Forsvarets anvendelse 
af mærker og våbenskjolde af alle typer.   

3. DEFINITIONER 
Der sondres mellem kongeligt approberede heraldiske mærker/våbenskjolde 
og øvrige mærker.  
 
Heraldiske mærker anvendes ved Hærens myndigheder og følger Dan-
marks, Forsvarets og Hærens heraldiske tradition. Heraldiske mærker er ap-
proberet af Hendes Majestæt Dronningen og udfærdiget i de to heraldiske 
metaller guld og sølv. Mærkerne gengives på Hærens faner og estandarter. 
Der sondres mellem afdelingsmærker (i daglig tale regimentsmærker) og tje-
nestestedsmærker. Afdelingsmærker anvendes ved myndigheder, der har 
kongeligt approberede faner eller estandarter – typisk regimenter. Tjeneste-
stedsmærker anvendes ved Hærens øvrige myndigheder.  
 
Heraldiske våbenskjolde er våbenskjolde, der følger de heraldiske regler.  
farvelagt i heraldiske tinkturer, der anvendes ved Søværnets og Flyvevåbnets 
myndigheder og på visse fartøjer. Heraldiske våbenskjolde er approberet af 
Hendes Majestæt Dronningen.  Tinkturerne er fire farver og to metaller: blå, 
rød, sort, grøn samt guld og sølv.  
 
Enhedsmærker anvendes som officielle enhedsmærker (fx ærmemærker) for 
enheder under myndighedsniveauet (typisk ansvar 4 eller 5). Enhedsmærker 
er ikke kongeligt approberede.  
 
Øvrige ærmemærker anvendes til at udtrykke tilknytningsforhold til eksem-
pelvis en kapacitet, en våbenart eller en specifik faglighed. Eksempler på det-
te er EOD-ærmemærke, MP-ærmemærket. 
 
Blasonering er en kort og præcis beskrivelse af våbenskjoldet eller mærket 
med anvendelse af heraldiske udtryk og begreber. Beskrivelsen foregår fra 
det overordnede til det specielle og underordnede.  
 
Motivation er en forklaring på symbolikken i et heraldisk mærke eller våben-
skjold. 

4. HERALDISKE MÆRKER OG VÅBENSKJOLDE GENERELT 
Forsvarets våbenskjolde og mærker tjener som samlingspunkter for myndig-
heder, stabe og enheder. Forsvarets våbenskjolde og mærker er en del af 
Kongeriget Danmarks kultur og kulturhistorie, og derfor skal de følge Dan-
marks heraldiske tradition. Traditionen sikrer kontinuitet fra generation til 
generation og sammenhæng på tværs af alle statens myndigheder.   
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Danmarks heraldiske tradition er udmøntet i en række regler og retningslin-
jer, som Forsvarets våbenskjolde og mærker skal følge. Inden for den danske 
heraldiske tradition har Forsvaret sine egne heraldiske traditioner.  

4.1 Kongelig approbering af mærker og våbenskjolde. 
Hendes Majestæt Dronningen godkender Forsvarets heraldiske våbenskjolde 
og mærker. Dette kaldes kongelig approbering. Ved kongelig approbering 
godkendes våbenskjolde og mærker i deres kontekst, dvs. i sammenhæng 
med en myndighed/enheds navn samt opgaveportefølje. Det medfører, at 
hvis en myndighed/enhed enten skifter navn, eller i væsentlig grad får æn-
dret/udvidet sin opgaveportefølje, så skal pågældende våbenskjold/mærke 
genapproberes.  
 
For kongelig approbering af faner henvises til FKOBST L.202-4, Ceremoniel i 
Forsvaret, kapitel 5, Faneceremoniel. 

4.2 Udarbejdelse af nyt heraldisk mærke/våbenskjold eller anvendel-
se af eksisterende/historisk. 
Forsvaret har mange heraldiske mærker og våbenskjolde, der ikke anvendes 
længere. Inden der indstiftes nye mærker eller våbenskjolde, skal det overve-
jes, om et eksisterende mærke eller våbenskjold lever op til kravene, og der-
for meningsfyldt kan finde anvendelse. På denne måde holdes Forsvarets hi-
storie levende.  
 
Særligt ved myndighedssammenlægninger skal det dog overvejes, om en evt. 
ændring i den samlede opgaveportefølje fordrer, at der udarbejdes et nyt 
mærke eller våbenskjold.   
 
Myndighederne er selvstændigt ansvarlige for at udarbejde forslag til mærker 
eller våbenskjold. Kommandochefer kan fastsætte nærmere bestemmelser for 
dette. Myndighederne kan søge vejledning ved Forsvarskommandoens Ledel-
sessekretariat, se pkt. 8. 

4.3 Fremsendelse af forslag ad kommandovejen.  
Myndigheden fremsender færdigt forslag til mærke eller våbenskjold, blasone-
ring samt motivation ad kommandovejen gennem relevant kommando til For-
svarskommandoens Ledelsessekretariat. 

4.4 Godkendelsesproces. 
Ledelsessekretariatet tager stilling til om mærket eller våbenskjoldet ligger 
inden for Forsvarets heraldiske tradition. Herefter sender Ledelsessekretaria-
tet mærket i høring ved Rigsarkivet. Rigsarkivet vurderer om mærket eller 
våbenskjoldet ligger inden for Danmarks heraldiske tradition.  
 
Når Rigsarkivets bemærkninger foreligger, forelægges mærket eller våben-
skjoldet forsvarschefen til godkendelse. 

4.5 Fremsendelse til kongelig approbering.  
I fortsættelse af forsvarschefens godkendelse sendes mærket eller våben-
skjoldet til kongelig approbering ved Hendes Majestæt Dronningen. Fremsen-
delsen sker ved Ledelsessekretariatets foranstaltning gennem Forsvarsmini-
steriet til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab eller Jagtkaptajnen 
f.s.v.a. Søværnets våbenskjolde.  
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4.6 Orientering efter kongelig approbering.  
Når den kongelige approbering er opnået, vil Ledelsessekretariatet informere 
den pågældende myndighed og stab samt Rigsarkivet.  
 

5. VÆRNSFORSKELLIGE HERALDISKE TRADITIONER 
Der er forskellige heraldiske traditioner på tværs af værnene. Denne forskel-
lighed stammer fra tiden før 1950, hvor Hæren og Søværnet var særskilte 
myndighedsområder med hver deres kommandostruktur og ministre, og hvor 
Flyvevåbnet endnu ikke var oprettet.  
 
Den mest markante forskel er, at Søværnet og Flyvevåbnet fører våbenskjold 
i heraldiske farver, hvorimod Hærens myndigheder primært fører afdelings- 
og tjenestestedsmærker i metal.   

5.1 Hærens heraldiske tradition: afdelings- og tjenestestedsmærker. 
Hærens myndigheder fører afdelings- og tjenestestedsmærker i  de heraldiske 
metaller. Langt størstedelen er i én farve (guld), enkelte er i to farver guld og 
sølv – Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet) og et enkelt er i 
rent sølv (Hærens Efterretningscenter).  
 
Hærens afdelings- og tjenestestedsmærker anvendes desuden både i farve-
lagte udgaver og indsat i farvelagte skjolde. Disse udgaver er oprindeligt he-
raldisk godkendt ved Rigsarkivet og godkendt til brug af Forsvarsministeriet.  
 
Når Hæren i fremtiden indstifter nye mærker, vil disse blive udfærdiget både 
imetal og i heraldiske farver, men ikke indsat i farvelagte skjolde. 
 
I Hærens heraldiske tradition er der grundlæggende set tre typer mærker: 
 

 
• Type 1: Mærke med en central figur omkranset af laurbær, hvorover den 

lukkede kongekrone – disse mærker blev oprindeligt anvendt til generalin-
spektører for våbenarterne. Et eksempel på et oprindeligt mærke i denne 
tradition er Hærens Sergentskoles mærke.  

 
• Type 2: Mærke med en central figur, hvorover den lukkede kongekrone. 

Disse mærker blev oprindeligt anvendt ved støttetropsregimenter. Ingeni-
ørregimentet og Trænregimentets mærker er oprindelige mærker i denne 
tradition. Hærens Efterretningscenters mærke er et nyt mærke i denne 
tradition. 
  

   
Hæren, type 1 Hæren, type 2 Hæren, type 3 
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• Type 3: Mærke uden hverken laurbærkrans eller krone. Disse mærker var 
oprindeligt anvendt ved kamp- og kampstøtteregimenter. Et eksempel på 
et oprindeligt mærke i denne tradition er Jydske Dragonregiments mærke. 
Gardehusarregimentets mærke er et eksempel på et nyt mærke i denne 
tradition. 

 

5.2 Søværnets heraldiske tradition: våbenskjold på anker. 
Søværnets myndigheder og skibe fører våbenskjolde i heraldiske farver. Sø-
værnets våbenskjolde består af tre elementer: 1) et skjold, 2) et anker 3) den 
lukkede kongekrone.  

   
Eksempler på våbenskjold i Søværnets heraldiske tradition 

  
Siden 1961 har Søværnet haft et heraldikudvalg. Siden 1967 har Søværnets 
Heraldiske Arbejdsgruppe (SHAG) behandlet blasonering og motivering på 
baggrund af henvendelse fra Søværnets myndigheder eller skibe. 
 
SHAG består af Hendes Majestæts Dronningens Jagtkaptajn (formand), og 
repræsentant fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, Marinesta-
bens Heraldiske konsulent og adjudanten for chefen for Marinestaben (sekre-
tær). 

5.3 Flyvevåbnets heraldiske tradition: våbenskjold med vinger. 
Flyvevåbnets myndigheder og fly fører våbenskjolde i heraldiske farver. Fly-
vevåbnets våbenskjolde består af fire elementer: 1) et skjold, 2) guldvinger 
3) blåt bånd med navn og valgsprog 4) den lukkede kongekrone.  
 
Til Flyvevåbnets fly udfærdiges våbenskjoldet skråtstillet således, at skjoldet 
vender op i flyveretningen.  

  
Eksempel på våbenskjold  

fra Flyvevåbnet 
Eksempel på våbenskjold  

fra Flyvevåbnet som anvendt på 
fly 
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5.4 Våbenskjolde til enheder under myndighedsniveauet. 
Det bemærkes, at både Søværnet og Flyvevåbnet har tradition for at anvende 
heraldiske våbenskjold til fartøjer. Hæren har ikke samme tradition, idet Hæ-
rens enheder fra bataljonsniveauet og nedefter typisk fører enhedsmærker.  

6. VÆRNSFÆLLES HERALDISK TRADITION 
I takt med at flere myndigheder bliver værnsfælles er der ved at tegne sig en 
ny værnsfælles heraldisk tradition. Den værnsfælles heraldiske tradition kom-
binerer de tre værns heraldiske traditioner.  
 

   
Eksempel på den værnsfælles heraldiske tradition - tjenestesteds-

mærke og mærke farvelagt i heraldiske farver  
 
Specialoperationskommandoens mærke er approberet som tjenestesteds-
mærke i Hærens tradition og i heraldiske farver som i de øvrige værns traditi-
oner. Kombinationen af laurbærkrans og krone stammer fra Hærens tradition 
(type 1). Fremadrettet vil værnsfælles mærker blive søgt approberet både 
som tjenestestedsmærker i metal og i heraldiske farver.  

7. ENHEDSMÆRKER OG ØVRIGE ÆRMEMÆRKER 
Ud over de formelle heraldiske mærker og våbenskjolde har Forsvaret endvi-
dere tradition for at have udtryksfulde enhedsmærker, der bl.a. kan symboli-
sere militære dyder som handlekraft, styrke og aggressivitet. Denne tradition 
er med til at fastholde den militære kultur og identitet, som gør Forsvaret til 
en unik organisation.  

7.1 Krav til enhedsmærker.  
Der skal være sammenhæng mellem enhedernes formål og mærkernes tema. 
Endvidere skal mærkerne udarbejdes med blik for, at mærkerne ikke må væ-
re stødende. Det bør samtidig tilstræbes, at enheder inden for samme myn-
dighed har mærker med et gennemgående visuelt tema.  

7.2 Krav til øvrige ærmemærker. 
Inden for de enkelte enheder og fagligheder kan anlægges yderligere mærker 
end blot de officielle enhedsmærker. Disse mærker kan udtrykke tilhørsfor-
hold til en specifik kapacitet, våbenart eller specifik faglighed. Disse mærker 
må ikke være stødende eller upassende. 

7.3 Godkendelse af mærker. 
Alle mærker, der anvendes som enhedsmærker eller som soldater i øvrigt 
bærer på deres uniformer, skal være godkendt af nærmeste chef (M400-
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niveauet). Der er ingen formkrav til godkendelsen, men det påhviler enhver 
chef at tilsikre, at der ikke anvendes andre mærker end de godkendte. 
 
Der søges ikke heraldisk rådgivning ved Rigsarkivet om enhedsmærker og 
øvrige ærmemærker omfattet af dette afsnit. 

8. VEJLEDNING OM HERALDIK OG MÆRKER 
Ledelsessekretariatet er ressortansvarlig for heraldik for hele Forsvarets om-
råde, og besidder derfor tværgående viden om Forsvarets heraldiske forhold. 
Myndigheder og enheder kan søge vejledning ved Ledelsessekretariatet forud 
for udviklingen af et nyt mærke eller våbenskjold.   
 
Udover vejledningen ved Ledelsessekretariatet kan der søges rådgivning ved 
Rigsarkivet, som gennemfører heraldisk rådgivning af offentlige myndigheder. 
Ledelsessekretariatet forestår den indledende kontakt til Rigsarkivet i hvert 
enkelt tilfælde og tilsikrer derved, at Rigsarkivet bibringes den nødvendige 
viden om den pågældende myndighed organisatoriske forankring i Forsvaret 
forud for den heraldiske rådgivning.  
 
Anvendelse af heraldisk rådgivning fra Rigsarkivet tilsidesætter ikke den god-
kendelsesproces, der er beskrevet i nærværende bestemmelse.   

9. BÆRINGSBESTEMMELSER  
Heraldiske mærker og våbenskjolde samt enheds- og ærmemærker skal bæ-
res i overensstemmelse med det enkelte værns uniformsbestemmelser.  

10. MÆRKER OG VÅBENSKJOLDE OPSAT PÅ TRÆSKJOLDE  
Forsvarets heraldiske mærker og våbenskjolde må opsættes i deres rene form 
på skjolde af træ eller anden farveneutral baggrund.   

11. IKRAFTTRÆDEN 
Bestemmelsen træder i kraft fra den 1. marts 2019. 

12. SAGSBEHANDLENDE ENHED 
Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat er ansvarlig for denne bestemmel-
se. 
 
 
Bjørn Bisserup 
general 
Forsvarschef 
 
 
 
Bilag: 
• Forsvarskommandoens mærker og våbenskjold 
 
Erstatter: 
• FKOBST L.202-0, 2019-01, Bestemmelse for Forsvarets mærker og vå-

benskjold 
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BILAG TIL BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MÆRKER OG 
VÅBENSKJOLD 
 
FORSVARSKOMMANDOENS MÆRKER OG VÅBENSKJOLD 

1. GENERELT 
Myndigheden Forsvarskommandoen har ikke ét fælles mærke eller våben-
skjold.  
 
Der anvendes syv forskellige mærker eller våbenskjold til: 
 

• Forsvarschefen og dennes nærmeste medarbejdere (mærke) 
• Forsvarsstaben (mærke) 
• Hærkommandoen (mærke) 
• Søværnskommandoen (våbenskjold) 
• Flyverkommandoen (våbenskjold) 
• Arktisk Kommando (mærke) 
• Specialoperationskommandoen (mærke) 

1.1 Anvendelse. 
Dette bilag beskriver mærker og våbenskjold, der bæres af personellet i For-
svarskommandoen. For anvendelse af mærker og våbenskjold som logoer på 
brevpapir, bestemmelser, sagsoplæg mm. henvises til Forsvarsministeriets 
koncernfælles Designmanual 2018 samt FKOBST L.308-1, Bestemmelse om 
Forsvarskommandoens Forvaltningsgrundlag, pkt. 6.2. 

1.2 Bæring. 
Mærker og våbenskjold bæres enten i gult metal eller i farvet emalje på ven-
stre brystlomme på følgende uniformer: 
 

• Skjorteudgave af uniform M/11 (MTS). 
• Hærens garnisonsuniform M/69 
• Søværnet jakkeuniform  
• Flyvevåbnets stationsuniform M/K  
 

I stedet for ovennævnte mærker og våbenskjold i gult metal eller emalje kan 
personellet - for egen regning - anskaffe og bære mærker og våbenskjold i 
guldtrækkerarbejde. De pågældende mærker og våbenskjold er kun regle-
menterede på uniformsjakken og kan ikke erstatte metalmærket på skjorte-
uniformen. 

2. FORSVARSCHEFSMÆRKET 

2.1 Kongelige approberinger. 
Forsvarschefsmærket er approberet af Hendes Majestæt Dronningen den 21. 
december 1977 som myndighedsvåben for Forsvarschefen. Forsvarschefs-
mærket blev genapproberet af Hendes Majestæt Dronningen den 20. april 
2015 i forbindelse med overgangen fra Forsvarskommandoen til Værnsfælles 
Forsvarskommando. 
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2.2 Blasonering. 
I felt af guld tre over hverandre gående blå guld-bevæbnede løver med røde 
tunger og guld-kroner omsat med ni røde småfigurer (søblade). Skjoldet, der 
er kronet, er lagt på to krydsede, sorte kommandostave med guldendebeslag. 

2.3 Anvendelse. 
Forsvarschefsmærket anvendes af: 

• forsvarschefen,  
• forsvarschefens militærassistent, adjudant, sekretær samt chauffør 
• Den Permanente Danske Militære Repræsentant ved Militærkomiteen 

(DAMIREP),  
• Den Danske Nationale Militære Repræsentant ved Hovedkvarteret for 

De Allierede Styrker i Europa (NMR/SHAPE) og  
• National Liaison Representative Denmark ved Supreme Allied Com-

mander Transformation (NLR/SACT). 

2.4 Tidligere anvendelser. 
I perioden 1.oktober 2014 til 31. december 2018 anvendtes mærket endvide-
re for viceforsvarschefen.  

2.5 Særlige forhold. 
2.5.1 Udgaver.  
Forsvarschefsmærket er til bæring på uniform fremstillet i to udgaver: 

• I metal. 
• I guldtrækkerarbejde på henholdsvis mellemgrønt, mørkeblåt eller fly-

verblåt underlag. 
 
2.5.2 Forsvarschefsmærket i metal. 
Forsvarschefsmærket i metal udlånes i et antal af 3 stk. til hver person, der 
bærer mærket jf. pkt. 2.3. Udlånet afvikles ved tjenestens ophør. Erstat-
ningsprisen ved bortkomst oplyses af adjudantursektionen. 
 
2.5.3 Forsvarschefsmærket i guldtrækkerarbejde. 
Forsvarschefsmærket i guldtrækkerarbejde anskaffes og påsys for personel-
lets egen regning. 

3. FORSVARSSTABSMÆRKET 

3.1 Kongelig approbering.  
Forsvarsstabsmærket er approberet af Hendes Majestæt Dronningen den 12. 
december 2018. 
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3.2 Blasonering. 
Det kronede statsvåben lagt på et opadvendt sværd med Frederik IXs kronede 
navnetræk på knappen lagt på et omløbende skriftbånd med ordene VIRIBUS 
UNITIS (ved forenede kræfter). 

3.3 Anvendelse. 
Forsvarsstabsmærket anvendes af:  

• chefen for Forsvarsstaben, 
• chefen for Forsvarsstabens militærassistent, adjudant, sekretær samt 

chauffør, 
• Ledelsessekretariat, 
• Udviklings- og Planlægningsstaben og 
• Operationsstaben. 

3.4 Udgaver. 
Forsvarsstabsmærket er til bæring på uniform fremstillet i to udgaver: 

• I gult metal. 
• I guldtrækkerarbejde på henholdsvis mellemgrønt, mørkeblåt eller fly-

verblåt underlag. 

3.5 Tidligere anvendelse. 
Mærke for Forsvarsstaben er oprindeligt godkendt ved Kundgørelse for For-
svaret B.3-1959, stk. 3 og blev først anlagt den 26. september 1959. 
 
I perioden 1.oktober 2014 til 31. december 2018 anvendtes mærket som 
samlet myndighedsmærke for Værnsfælles Forsvarskommando inkl. Hærsta-
ben, Marienstaben, Flyverstaben, Specialoperationskommandoen og Arktisk 
Kommando. I denne periode anvendtes mærket endvidere som myndigheds-
mærke for Forsvarets Hovedværksteder. 

4. HÆRKOMMANDOMÆRKET 

4.1 Kongelig approbering. 
Hærkommandomærket er approberet af Hendes Majestæt Dronningen den 12. 
december 2018. 
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4.2 Blasonering. 
To opadvendende laurbærgrene, hver med seks bær, belagt med krydslagt 
sabel og karabin, hvorpå lodretstillet kanonrør med Chr. 7´s kronede spejl-
monogram, hvorover den reglementerede krone. 

4.3 Anvendelse. 
Mærket anvendes af personel tjenestegørende i Hærkommandoen. 

4.4 Tidligere anvendelse. 
Hærkommandoens mærke er et af Hærens oprindelige afdelingsmærker og 
ibrugtaget på den 1. januar 1951 på 143 årsdagens for Generalstabens opret-
telse. Det har i oprindelig udformning været i uafbrudt brug på niveauet siden 
1951, og fra oktober 2014 til december 2018 var det Hærstabens mærke. 
Mærkets motiv udgøres af symbolerne for de tre oprindelige våbenarter, Fod-
folk, Rytteri og Artilleri, der fra 1904 anvendtes i Generalstabens mærke, hvor 
sablen dog oprindeligt var vendt med fæstet nedad. Kronen er påført i 1911. 
Christian d. 7.’s kongelige navnetræk henviser til Generalstabens oprettelse 
den 20. januar 1808. 

5. SØVÆRNSKOMMANDOENS VÅBENSKJOLD 

5.1 Kongelig approbering. 
Søværnskommandoens våbenskjold er approberet af Hendes Majestæt Dron-
ningen den 12. december 2018. 
 

 
5.2 Blasonering. 
I blåt et guld anker med guld tovværk, i et sølv skjoldhoved tre røde 
besanter. Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone. 

5.3 Anvendelse. 
Våbenskjoldet anvendes af personel tjenestegørende i Søværnskommandoen. 
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6. FLYVERKOMMANDOENS VÅBENSKJOLD 

6.1 Kongelig approbering. 
Flyverkommandoens våbenskjold er approberet af Hendes Majestæt Dronnin-
gen den 12. december 2018. 
 

 
6.2 Blasonering. 

6.3 ”I guld felt under et ved skysnit dannet rødt skjoldhoved en rød 
skive belagt med en sølv skive. Skjoldet er anbragt på et kronet guld 
vingepar omgivet af et blåt bånd, som bærer forkortelsen FLK samt 
devisen EX AETHERE FIRMITAS i guld bogstaver.”Anvendelse. 
Våbenskjoldet anvendes af personel tjenestegørende i Flyverkommandoen. 

6.4 Tidligere anvendelse. 
Våbenskjoldet er tidligere anvendt som myndighedsvåben for Flyvertaktisk 
Kommando, idet det bemærkes, at forkortelsen øverst i det blå bånd dengang 
var ”FTK”. 

7. SPECIALOPERATIONSKOMMANDOENS MÆRKE 

7.1 Kongelig approbering. 
Specialoperationskommandoens mærke er approberet af Hendes Majestæt 
Dronningen den 8. maj 2015. 
 

 
7.2 Blasonering. 
En kronet laurbærkrans hvorpå er lagt en opretstående daggert med Hendes 
Majestæt Dronningens kronede monogram hvilende på skæftet. 
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7.3 Anvendelse. 
Mærket anvendes af personel tjenestegørende i Specialoperationskommando-
en. 

8. ARKTISK KOMMANDOS MÆRKE 

8.1 Kongelig approbering. 
Arktisk Kommandos mærke er approberet af Hendes Majestæt Dronningen 
den 20. april 2015. 
 

 
8.2 Blasonering. 
Våbenskjoldet består af tre røde cirkler på en hvid baggrund over en hvid 
stjerne på blå baggrund over to snedækkede bjergtinder. 
 
De tre røde kugler symboliserer dansk løsen, i midten Polarstjernen og ne-
derst to takker, én for Grønland og én for Færøerne. 

8.3 Anvendelse. 
Mærket anvendes af personel tjenestegørende i Arktisk Kommando. 
 
 


