
              Underbetarnas
              längd
                   Längden mäts från roten till
spetsen. Måttet tas längs med betens
yttersida utan hänsyn till om roten är
längre in mot betens centrum.
Om beten är avbruten så är det den
faktiska längden som gäller. Medeltalet
av de båda betarnas längd ger poängen.
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För att få guld måste betarna
komma upp till 120 poäng,
gränsen för silver ligger på
115 poäng och brons 110
poäng. 

Medalj eller inte?
FRÅGOR?

              Underbetarnas
              bredd
                   Bredden mäts med skjutmått
på det bredaste stället med 0,1 milli-
meters noggrannhet. Skulle det �nnas
utväxter på beten så mäts bredden på
det bredaste stället vid sidan om ut-
växten. Medeltalet av de båda betarnas
bredd multipliceras med 3.
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              Överbetarnas
              omkrets
                   Mäts på bredaste stället. Summan av
de båda överbetarnas omkrets ger poängen.
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              Skönhet
              underbetar
                   Maximalt 2 poäng kan ges för under-
betarnas skönhet. Om betarnas färg på synlig
del är mörkbrun till svart ges 0,5 poäng på
varje bete. Bra krökning och god form ger
0,5 poäng för varje bete.
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              Skönhet
              överbetar
                   Maximalt 3 poäng kan ges för över-
betarnas skönhet. Om betarnas färg på synlig
del är mörkbrun till svart ges 0,5 poäng för
varje bete. God form ger 0,5 poäng för varje
bete. Så kallad cirkelbildning ger 0,5 poäng
för varje bete (trofémätare använder en cirkel-
formad mall för att underlätta bedömningen).

5

              Avdrag
              underbetar
                   Maximalt 6 poängs avdrag får göras
för underbetarna. Olikheter i längd, bredd och
form kan ge upp till 3 poängs avdrag. Slitytans
längd mäts också och ger 0,5 poängs avdrag
om den är 4,1–5 centimeter på ena sidan och
1 poäng om det är på båda sidor. 1,5 poängs
avdrag görs om slitytan är under 4 centimeter
på ena sidan och 3 poäng om det är på båda
sidor.
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              Avdrag
              överbetar
                   Maximalt 4 poängs avdrag får göras
för överbetarna. Upp till 3 poäng för olikheter
i längd, omkrets och form och 1 poäng för
oproportionerlig storlek mellan över- och
underbetar.
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Har du några frågor om trofémätning kan du
alltid kontakta någon av Jägareförbundets
troféansvariga. I norr är det Björn Sundgren,
i mitt Claes Lindström och i syd Benny Nilsson.

Så mäter du vildsvinsbetarna

Underbetens breddUnderbetens längd

Att mäta sina vildsvinsbetar själv är inte så enkelt.
Lite förenklat kan man säga att det är tre mått som tas:
underbetarnas längd, underbetarnas bredd och över-
betarnas omkrets.

Vildsvinsbetarna kan också få skönhetspoäng och avdrag.
Vildsvinsbetar behöver inte torkas för att kunna mätas.
Längd och omkrets mäts med en noggrannhet av 0,1 centi-
meter och bredden med en noggrannhet av 0,1 millimeter.

Överbetens
omkrets


