
Søværnskommandoen 
Samarbejdspartnere:

Scan QR-koden for at tilmelde dig

Den nemmeste måde at blive Havmiljøvogter på er 
ved at hente vores gratis app (fra App Store eller 
Google Play). 
 
I app’en kan du lynhurtigt tilmelde dig, og efter
følgende er den praktisk at have som frivillig. Du kan 
nemlig både bruge den til at registrere hvor meget 
affald, du har samlet, bestille nye materialer, finde 
statistikker, tagge stort affald og melde om oliefund. 
 
Du er naturligvis også velkommen til at tilmelde dig 
på vores hjemmeside havmiljøvogter.dk, skrive til 
os på info@havmiljovogter.dk eller kontakte os på 
Facebook, hvis du har spørgsmål. 

Det er nemt at blive 
Havmiljøvogter 
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Kongelig Dansk Aeroklub

Log in

Er du ikke allerede medlem,
kan du tilmelde dig her

Indberet opsamlet affald

Bliv Havmiljøvigter



Med venlig hilsen

Torben Mikkelsen
kontreadmiral
Chef for Søværnskommandoen

I Danmark nyder vi godt af havet og stranden, både 
som barn og voksen. Derfor er det vigtigt, vi passer 
på havmiljøet, så fremtidens generationer kan få de 
samme gode minder som os.

Og vi er godt på vej. Hvert år indsamler vi i fællesskab 
400 tons affald ved kysterne og på havet, og vi har  
halveret antallet af olieobservationer.

Vi er 29.000 frivillige ildsjæle i hele Danmark, som alle 
er med til at gøre fremtiden lysere for vores have og 
strande. Jeg håber derfor, at du også vil tilmelde dig 
som Havmiljøvogter  måske endda sammen med dine 
børn eller børnebørn. Så de kan nyde lige så godt af 
kysten, som vi har gjort.

Sammen passer vi 
på havmiljøet 

Dem, der tidligt i livet engagerer sig i at holde havet og 
kysterne rene, ender ofte med at fortsætte deres store 
indsats mange år frem. Derfor kan børn mellem 8 og 
12 år (med deres forældres accept) nemt blive Junior 
Havmiljøvogtere. 
 
Når børnene bliver meldt ind, får de en sjov quizbog, et 
stofmærke og andre ting, der viser, hvorfor det er vigtigt 
at passe på kysten og havet. De kan også bestille deres 
helt egen Havmiljøvogterhue på havmiljøvogter.dk.

Som Havmiljøvogter kan du altid finde vores røde affalds
poser og sække hos mere end 400 udleveringssteder i 
hele Danmark. Du skal bare have dit Havmiljøvogterkort 
med, som du får tilsendt i en velkomstpakke, når du 
tilmelder dig og kan finde elektronisk i vores app.  
 
Pakken indeholder også en vimpel, en rød Havmiljøvogter
hue, et Havmiljøvogtermærkat og det seneste nummer af 
magasinet ”Havmiljøvogteren”. Magasinet findes også i en 
digital udgave på vores hjemmeside og i vores app.


