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Förtjänstmärken 
Scouternas förtjänstmärke för medlemmar förekommer i fyra valörer 
 
Förtjänstmärket i brons kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som nedlagt ett 
förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 5 år (således tidigast efter fyllda 23 
år). 
 

Förtjänstmärket i silver kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som nedlagt ett 
förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 10 år (således tidigast efter fyllda 
28 år). 
 

Förtjänstmärket i guld kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som nedlagt ett 
förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 15 år (således tidigast efter fyllda 
33 år). 
 

Förtjänstmärket i guld och emalj kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som 
nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom scoutrörelsen under minst 25 år (således tidigast 
efter fyllda 43 år). 
 
Om ovanstående märken beslutar kårstyrelsen och beställer sedan märkena från 
Scoutshopen, http://www.scoutshop.se/ 
 

NSFs stora förtjänstmärke 
Kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfull insats för scoutrörelsen på 
kårplan. Den som erhållit Gustav Adolfsmärket kan inte tilldelas NSFs stora 
förtjänstmärke. 
 
Ovanstående märke utdelas av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på förslag av 
kår eller distrikt. Ansökan sker till förbundet. 
 
 
Ansökan om nedanstående märken (Silvervargen, Gustaf Adolfsmärket, Ledfyren, 
Silverkorset, Guldkorset samt scouternas hedersmärken) insändes till Scouterna i två 
exemplar senast en månad före dagen för överlämning.  
 
Ansökan skickas till Scouterna, Lotta Ahlm, Box 42 034, 102 27 Stockholm  
eller via e-post till lotta.ahlm@scouterna.se.  
För yttrande vidarebefordras blanketten av Lotta Ahlm till respektive förbund. 
 
 
Scouternas hedersmärke 
Scouternas hedersmärke består av en treklöver i förening med en lilja utförd i grön 
eller blå emalj. Hedersmärket kan tilldelas utomstående personer, ej medlemmar i 
Scouterna enligt nedan.  
 
Scouternas hedersmärke i grön emalj kan tilldelas icke medlem som nedlagt ett 
mycket förtjänstfullt arbete för scoutrörelsen. Utdelas av kårer och distrikt. 
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Svenska Scoutrådets hedersmärke i blå emalj kan tilldelas person som gjort särskilt 
betydande insatser för Scouterna. Scouternas blå hedersmärke delas ut av Scouterna, 
som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisation.  
 
Silvervargen 
En stiliserad varg på en ring som upptill är försedd med liljan och nertill med orden 
”Svenska Scoutrådet”. Vargen bärs i ett blått band runt halsen.  
 
Silvervargen är den högsta utmärkelsen inom svensk scoutrörelse. Den kan tilldelas 
aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för 
scoutrörelsens bästa. Silvervargen utdelas av Scouterna.  
  
Silvervargen ska utdelas av någon som redan innehar utmärkelsen. Den som erhållit  
Silvervargen kan inte tilldelas Gustaf Adolfs-märket. Silvervargen får samtidigt 
bara innehas av 25 aktiva scoutledare under 60 år. 
 
Gustav Adolfsmärket  
Prins Gustaf Adolfs krönta namnchiffer i en granriskrans med liljan, utfört i förgyllt 
silver. Kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på 
minst  
distriktsnivå. Gustaf Adolfs-märket utdelas av Scouterna, som regel på förslag av 
distrikt eller samverkansorganisation 
 

Ledfyren  
Ledfyren består av en fyr med Scouternas märke, utfört i silver.  
  
Ledfyren kan tilldelas aktiv scout/ledare under 25 år som på ett synnerligen 
förtjänstfullt sätt, genom ett lyssnande och stödjande ledarskap, skapat möjligheter för 
ungdomar att utvecklas enligt scoutings värderingar. Ledfyren utdelas av Scouterna 
som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisation.  
 
Silverkorset 
Silverkorset består av liljan på malteserkors utfört i försilvrad metall. 
 
Kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av  
människoliv, under förhållanden som kunnat medföra fara för utövarens liv men där 
faran inte kan sägas ha varit överhängande. Silverkorset utdelas av Scouterna, som 
regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation. 
 

Guldkorset 
Guldkorset består av liljan på ett malteskors utfört i förgylld metall.  
  
Kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av  
människoliv, under uppenbar fara för utövarens eget liv. Guldkorset utdelas av 
Scouterna, som regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation.  
 


