
Trofæbehandling til fuldmontering
Dyret vendes på ryggen, og snittet lægges som 
vist på tegningen.

Snittet over benene bør lægges i den natur-
lige hårlinie bag på benene. Klovene skal blive 
på skindet, men knoglen skæres over helt ned 
ved kloven. Skindet krænges helt op til nak-
ken, hvor nakkehvirvlen skæres over.

Efter flåning af kroppen lægges et kort snit 
i nakken – se tegning.

Skær ikke længere ned end, at hovedet kan 
flåes ud. Snittet deles ud til hver af rosenstok-
kene eller hornbaserne. Ørerne skæres fri ved 
kraniet. Dernæst løsnes skindet rundt om 
hver af rosenstokkene/hornbaserne. Skindet 
flåes herefter af fremover til øjnene. For at 
undgå at flå øjenlågene i stykker placeres en 
finger i øjet. På den måde har man en god 
fornemmelse af, hvor tæt man kan skære. I 
forbindelse med øjet findes tårekanalen, som 
hos visse hjorte- og antilopearter er meget 
dyb. Vær forsigtig med ikke at skære skindet i 
stykker her.

Når skindet er flået fri fra øjnene, skæres 
der tættest muligt på kraniet. På begge sider 
af dyrets hoved vil tandsættet komme til 
syne. Næsen flåes helt ud og afskæres gennem 
brusken. Nu er skindet fri af kraniet.

Kraniet kan nu koges og gøres rent og 
behandles med brintoverilte. 

På skindet kan ørerne vendes. Dette gøres 
lettest ved at presse og vrikke en flad, skarp 
pind (eller en skruetrækker) op under skindet 
på bagsiden af øret – se detaljetegning af 

ørerne. Når skindet er løsnet helt ud til spid-
sen af øret, vendes øret med vrangen ud.

Læbekanten, som sidder på skindet, 
løsnes hele vejen rundt i munden helt ud til 
mundvigen. Brusken, som danner næsen, skal 
splittes mellem næseborene.

Når skindet er renset for kødrester, bredes 
hele skindet ud med kødsiden opad. Skindet 
må aldrig lægges i solen! Skindet saltes med 
fint eller groft salt, som skal være rent og tørt 
– altså ikke genbrugssalt. Meget tykke skind 
– f.eks. bøffelskind – ridses på kødsiden med 
en kniv, sådan at saltet kan trænge dybere ind 
i skindet. Gnub ekstra salt ind ved ørerne, 
læberne, næsen og omkring øjnene. Brug 
rigeligt med salt på skindet. Efter 24 timer 
udskiftes saltet. Dette gentages efter yderli-
gere 24 timer .

Når skindet næsten er tørt, skal det pudres 
med et insektdræbende pulver (myrepulver). 
Det er vigtigt, at hele pelssiden af skindet 
pudres. Vær særlig omhyggelig med at pudre 
pelssiden af hovedet og ørerne i alle lommer 
og folder. Medbring eventuel selv myrepul-
veret.

Når skindet er helt tørt, typisk efter ca. 
14 dage, er det klart til forsendelse. Påsæt 
lamineret skilt med navn på jæger, bureau, 
outfitter, speditør samt det latinske navn på 
trofæet. Veterinærmyndighederne kræver, at 
trofæer pakkes i klare plastposer. 

Se også billedserien på side 3.

Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Diana Konservering – www.dianakonservering.dk / www.dianakonservering.com
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Trofæbehandling til hovedmontering
Trofæer til hovedmontering må aldrig 
skæres op i halsen. Det første snit lægges 
hele vejen rundt om dyret – lige bag for-
benene. Dernæst lægges et snit i nakken 
af dyret til et punkt midt imellem ørerne 
– se tegning og (1).

Snittet deles ud til hver af rosen-
stokkene eller hornbaserne (2). Ørerne 
skæres fri ved kraniet (3). Dernæst løsnes 
skindet rundt om hver af rosenstokkene/
hornbaserne. Skindet flåes herefter af 
fremover til øjnene (4). For at undgå at 
flå øjenlåget i stykker placeres en finger 
i øjet (5). På den måde har man en god 
fornemmelse af, hvor tæt man kan skære.

I forbindelse med øjet findes tåreka-
nalen, som hos visse hjorte- og antilo-
pearter er meget dyb. Vær forsigtig med 
ikke at skære skindet i stykker her (6).

Når skindet er flået fri fra øjnene, 
skæres tættest muligt på kraniet. På 
begge sider af dyrets hoved vil tandsættet 
komme til syne. Næsen flåes helt ud og 
afskæres gennem brusken. Nu er skindet 
fri fra kraniet (7 og 8).

Kraniet kan nu koges og gøres rent og 
behandles med brintoverilte. 

På skindet kan ørerne vendes. Dette 
gøres lettest ved at presse og vrikke en 
flad, skarp pind (eller en skruetrækker) 
op under skindet på bagsiden af øret – se 
detaljetegning af ørerne (9). Når skindet 
er løsnet helt ud til spidsen af øret, ven-
des øret med vrangen ud (10).

Læbekanten, som sidder på skindet, 
løsnes hele vejen rundt i munden helt ud 
til mundvigen. Brusken, som danner næ-
sen, skal splittes mellem næseborene (11).

Når skindet er renset for kødrester, 
bredes hele skindet ud med kødsiden 
opad. Skindet må aldrig lægges i solen! 
Skindet saltes med fint eller groft salt, 
som skal være rent og tørt – altså ikke 
genbrugssalt. Meget tykke skind – f.eks. 
bøffelskind – ridses på kødsiden med en 
kniv, sådan at saltet kan trænge dybere 
ind i skindet. Gnub ekstra salt ind ved 
ørerne, læberne, næsen og omkring 
øjnene. Brug rigeligt med salt på skindet. 
Efter 24 timer udskiftes saltet. Dette gen-
tages efter yderligere 24 timer (12).

Når skindet næsten er tørt, skal det 
pudres med et insektdræbende pulver 
(myrepulver). Det er vigtigt, at hele 
pelssiden af skindet pudres. Vær særlig 
omhyggelig med at pudre pelssiden af 
hovedet og ørerne i alle lommer og folder. 
Medbring eventuel selv myrepulveret.

Når skindet er helt tørt, typisk efter 
ca. 14 dage, er det klart til forsendelse. 
Påsæt lamineret skilt med navn på jæger, 
bureau, outfitter, speditør samt det 
latinske navn på trofæet. Veterinærmyn-
dighederne kræver, at trofæer pakkes i 
klare plastposer. 

Se også billedserien på modstående side. w
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