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Det er helt relevant ind-
ledningsvis at spørge sig 
selv, hvorfor trofæet skal 
opmåles.

Rigtig mange tager jo 
afsted for at få fyldt fryseren med det 
velsmagende møre dyrekød, drevet af 
denne sport, vi alle elsker.  

De senere årtier er det blevet mere og 
mere populært at ære dyret og sit trofæ 
med en trofæopmåling, og for manges 
vedkommende ligger der også en vis 
tilfredsstillelse i at få at vide, at de har 
nedlagt et ældre, prægtigt og fl ot eksem-
plar af den pågældende art. Og her må 
man ikke underkende glæden ved denne 
præmiering.

CIC
Th e International Council for Game and 
Wildlife Conservation – som forkortes 
til CIC - har hovedkontor i Ungarn. CIC 
har etableret et opmålings- og pointsy-
stem til jagttrofæer, som godt kan anses 
for at være det mest respekterede og 
brugte system i Europa, når det drejer 
sig om europæiske arter. Den seneste 
store revidering fra CIC kom i oktober 
2014 og igen eft erfølgende med nogle 
små ændringer i 2017.

For en offi  ciel CIC opmåling skal 
trofæet være mindst 30 dage gammelt. 
Dette sidste nye tiltag kom i september 
2017. 

Da reglerne blev ændret i 2014, udlø-
ste det et ramaskrig i jægerkredse, fordi 
de nye opmålingsregler var et markant 
brud med tidligere tiders praksis.

Før oktober 2014 var det mest almin-
delige, at et bukketrofæ skulle afsaves 
så det nederste af øjenbuen blev brudt. 
Eft er de nye regler blev vedtaget i 2014, 
fratrækker vi 65 gram i bukkeopsatsens 
vægt, hvis den er skåret og sat på plade, 
eft er denne normale danske model med 
den brudte øjenbue. 

VENT MED AT SAVE I 
TROFÆET
Langt de fl este kender til de nye regler, 
men vi ser som trofæopmåler stadigvæk, 
at jægere vælger at få skåret trofæet eft er 
dansk standardskæring. Så sent som 
i vinteren 2020 oplevede vi fl ere, der 
dukkede op til vores arrangementer med 
trofæopmåling, hvor de medbragte buk-
ke nedlagt i 2019, som var blevet skåret 
og sat på plade. Det er ærgerligt, og det 
koster sådan set rundt regnet 5 point at 
få fradraget de 65 gram. 

Tonnage – vægt og volumen
Jeg har gennem tiderne set på skrift  

og hørt folk tale meget om vægten på 
et bukketrofæ. Eksempelvis at et trofæ 
med en vægt på under 460 gram i hel 
og usavet tilstand – som kaldes brutto-
vægten – ikke vil opnå point nok til en 
bronzemedalje.

Min erfaring siger mig, at dette er 
forkert.

Lad mig fremhæve, at vægten er et 
udmærket parameter for at sige noget 
om, hvorhenne trofæet måske ligger rent 
opmålingsmæssigt, men vægten betyder 
ikke nær så meget som den virkelige 
joker, nemlig volumen af opsatsen.  

Vægten på en bukkeopsats honore-
res med 0,1 point pr. gram, hvorimod 
volumen belønnes med 0,3 point per 
kubikcentimeter.

Så: nettovægten målt i gram ganges 
med 0,1, mens volumen af opsatsen målt 
i kubikcentimeter ganges med 0,3 point.

VOLUMEN.
Her bruger vi Archimedes lov, der siger, 
at en genstand helt eller delvist nedsæn-
ket i væske taber lige så meget i vægt, 
som den fortrængte væskemængde 
vejer. Når man så ved, hvad vægten på 
genstanden er, før denne nedsænkes i 
vand, kan man udregne volumen, altså 
massefylden – hvor meget vand opsatsen 
fortrænger. Det er denne volumen, der 
er den virkelige joker, når bukketrofæet 
skal opmåles.

SMÅ MEDALJEBUKKE
Kan bukke under 310 gram virkelig give 
en bronze medalje?

Ja, vi har nogle gode eksempler fra 
2019. hvor vi så nogle virkelig ”lette” 
bukke med en netto vægt fra 301 gram 
give bronzemedalje.

Hvordan kan dette lade sig gøre?

Jo, hvis kraniet herunder rosenstok-
kene er mindre - tyndere end normalt, 
og trofæet fortrænger relativt meget 
vand i forhold til vægten, opnår bukken 
en højt pointsum i volumen. Hvis buk-
ken samtidigt scorer højt i skøn, vupti så 
kan der gives medalje.

Jeg mindes, at TrophyPoint havde fl ere 
bukke i 2019, der alle vejede netto under 
317 gram og alle gav en bronze medalje. 

Det skal også med rette siges, at vi 
har set fl ere bukke, der omvendt vejer 
370 – 380 gram netto, der ikke kan give 
en medalje, dette skyldtes et relativt stort 
kranie – tykke rosenstokke, og at volu-
men ikke er så stor, og dertil kan sikkert 
tilskrives dårlige pointsum i skøn.

Jeg vil ikke komme ind på en større 
udredning af forskelligheden af bukke 
fra forskelige egne eller mere tyde-
ligt fra land til land. Trods vores store 
berøringsfl ade gennem årende ved jeg 
simpelhed ikke nok på dette punkt, til at 
jeg ønsker at udtale mig. Dog vil jeg lige 
vise et sjovt billede af en svensk meget 
speciel abnorm buk fra 2019, som på 
ingen måde ligner en typisk svensk buk, 
høj, kraft ig og majestætisk. 

Opmåling
AF RÅBUKKE

Lødighed og tonnage er udtryk, som hører mineindustrien til, men når 
det kommer til opmåling af bukkeopsatser, så har vi fat i de samme 

begreber, og i bedste fald resulterer det også i ædle metalarter.

TEKST OG FOTO LARS BURCHARDT.

De fl este trofæjægeres 
drøm: En monsterbuk 
på 160,23 CIC point 

nedlagt i polen i 2019 
af en dansk jæger, der 

ønsker at være anonym.
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FLEST POLSKE BUKKE
TrophyPoint har en database, hvor alle 
de opmålinger, som jægeren har givet 
tilladelse til, bliver registreret. 

På siden fi ndes også vores top 25 liste 
over de største opmålte bukke, hvor 
nogle jægere har skrevet deres sjove og 
spændende historie om, hvor heldige de 
var med denne buk.

Via vores database har vi lavet en ana-
lyse af alle de opmålte bukke i 2019. Det 
er sjovt læsestof, hvorfra vi kan udlede, 
at langt størstedelen kommer fra Polen. 

Polen: 61%
Danmark: 18%
Sverige: 12%
England: 2%
Skotland: 2%
Tyskland: 2%
Rumænien: 2%
Letland: 0,7%
Andre lande: 0,3%

FAKTA OM TROPHYPOINT
For at opmåle et bukketrofæ kræves en 
præcis vægt – et vandkar – en pc – et 
målebånd. TrophyPoint benytter sig 
kun af professionelt opmålingsudstyr. I 
2019 opgraderede de deres grej med en 
meget nøjagtig nedsænknings-akuator. 
Som vægt bruger de vejeceller der bliver 
kalibreret fra tid til anden og ligeledes 
tjekkes ved selvkontrol med 50 – 100 – 
1000 grams lodder. 

SCI 
Verdens største opmålings-organisation 
er den amerikanske SCI - Safari Club 
International. Det mest anvendte system 
i verden, hvor alle slags trofæer fra alle 
verdensdele kan opmåles.

Der kan man tage et kursus/uddan-
nelse til offi  ciel opmåler. Eft er to års 
virke kan man videreuddanne sig til 
Master Measure, denne titel kan kun 
opnås i SCI. 

Lars Burchardt fi k sin Master Measure 
uddannelse i USA i 2016, og fi k tilkendt 
nr. 2312. 

For en offi  ciel SCI opmåling kan tro-
fæet opmåles samme dag, det er nedlagt, 
(Dog ikke Top 20 trofæer, hvor der skal 
gå mindst 60 dage). Trofæer kan opmå-
les, eft er at de er hovedmonteret.

Det er et fåtal af bukke, der opmåles i 
dette system, hvor måleenheden altid er 
tommer (2,54 centimeter).

ROWLAND WARD 
Rowland Ward er nok det ældste op-
målingssystem, som har eksisteret fra 
før 1900-tallet. Ligesom SCI kan hele 
verdens trofæer opmåles her.

Lars Burchardt er også offi  ciel opmåler 
for Rowland Ward, der som SCI opmåler 
trofæerne i tommer. For en offi  ciel Row-
land Ward opmåling skal trofæet være 
minimum 30 dage gammelt. 

TrophyPoint opmåler mere end 
2000 trofæer om året. 

Også i CIC kan man opnå en titel 
som registreret autoriseret offi  ciel 
opmåler via en uddannelse og få 
tilkendt et personligt nummer. Lars 
Burchardts er: 012.
Se mere på: www.trophypoint.dk 

VÆRD AT VIDE
Nedlægger du en fl ot buk, som du 
ønsker at få vurderet af en af de 
certifi cerede trofæopmålere, som 
fi ndes i Danmark, så vent med at få 
skåret dit trofæ og sat på plade til 
eft er opmålingen. Sørg for at komme 
med bukkeopsatsen med tilhørende 
overkæbe på for at tilgodese trofæet 
bedst muligt i point.

Paradox 
LYDDÆMPER
Lidt lettere, lidt pænere, lidt bedre
Dansk produceret med 5 års garanti

Inkl. gevind og montering 

Kr. 1.600,-

www. nielsengunparts.com 
Tlf. 40 17 37 23 

Bedst allround lyddæmper  
kåret i Jæger 2017

Dansk produceret med 5 års 
garanti

Inkl. gevind og 
montering 

Kr. 1.500,-

Bogen kan købes på www.raavildt.dk

Denne bog beskriver, hvordan jeg 
har trænet de sidste 4 hunde, jeg har 
fået optaget som reg. schweisshun-
de i Schweiss-registret.

Bogen tager udgangspunkt i ud-
vælgelse af race, opdrætter og den 
bedst egnede hvalp til uddannelsen 
som spor- eller schweisshund.

Som udgangspunkt kan alle hunde 
lære at gå spor, men om en hund 
ender som en allround sporhund, en 
god spor-konkurrencehund, eller en 
god schweisshund, er i den grad af-
hængig af hundens medfødte anlæg 
og den efterfølgende træning.

I bogen gennemgås nøje hvordan du 
starter din hvalp op på de første 
spor, samt hvordan du bygger spor- 
træningen op i moduler.

FÅ BLA. SVAR PÅ NEDENSTÅENDE 
SPØRGSMÅL:
Kan alle hunde lære at gå spor?
Hvorfor skal din hund være spor-  
sporlydig?
Hvorfor går min hund for langt i 
knækkene og wiedergangen?
HvordanHvordan lærer jeg min hund ikke at 
fortsætte på stifinderfoden?
Hvordan får jeg min hund sat ned i 
tempo på sporet?
Skal man bruge schweiss på sporet? 
Hvad er den individuelle fært?
Hvad er angstfært?
Hvordan får jeg min hund sporfast?Hvordan får jeg min hund sporfast?
Hvor ofte kan/skal/bør jeg træne?
Og mange flere...

Ny bog om spor- og schweissarbejdet
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Forhandles i alle førende jagtbutikker. For oplysning om nærmeste forhandler se www.harkila.com eller ring 43 410 410.

Light GTX 10” Dog Keeper
Str. 38-48 · Kr. 1.999,-

Light GTX 10” Dog KeeperLAGAN I AXIS MSP®

 KOM ENDNU 
TÆTTERE PÅ

Lagan Camo jakke
Str. 46-58 · Kr. 1.799,-

Lagan Camo bukser
Str. 46-58 · Kr. 1.699,-

Lynx fleece handsker
Str. M-XL · Kr. 499,-

harkila.com  

På pürschjagt udfordrer du dine sanser til det yderste. Fra du spotter vildtet, til du har sneget dig 
tæt nok på, så du kan afgive det perfekte skud. Det er en svær udfordring at være oppe imod dyrets 
veludviklede sanser. Lagan er udviklet til at holde dig skjult, så du kan komme endnu tættere 
på vildtet. Tøjets bløde materiale, er utrolig lydløst, det er strækbart, så det følger dine mindste 
bevægelser, og AXIS MSP®-camouflagen får dig til at gå i ét med omgivelserne.

Lagan_Axis_210x297mm.indd   1 02/04/2020   14.23


