Villisikanäytteet
Kuollut tai sairas villisika
Kohtu- ja iänmääritysnäytteet

Ilmoita kuolleena löydetystä tai sairaasta
villisiasta heti kunnan- tai läänineläinlääkärille.
Palkkio
Kuolleena löydetyistä tai oireilevista
villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa
palkkiona 100 €/villisika.

Luke kerää villisikanaaraiden kohtuja kannan
arviointia varten. Koska porsastuotto vaihtelee
ikäluokittain, iän arviointiin tarvitaan myös
alaleuan valokuva. Huom! Eviran 60 euron
naaraspalkkion saa myös Lukeen toimitetuista
kohduista.
Näytteen ottaminen
Kohtu ja valokuva alaleuasta.
Palkkio
Evira maksaa naarasvillisioista palkkiota
60 €, myös niistä villisioista, joiden
kohtunäyte on toimitettu Lukeen.
Näytteiden lähetys
Valokuvat lähetetään Luken
nettipalvelun kautta ja kohtu
osoitteeseen:
Luonnonvarakeskus
Yliopistokatu 6
80100 Joensuu
Kirjoita paketin päälle
”villisika”. Luke maksaa
Matkahuollon lähetyskulut.
Näytteiden lähetys
mieluiten alkuviikosta.
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Palkkio
Suomen Sikayrittäjät maksaa
metsästysseuroille 90 € kustakin Suomessa pyydetystä villisiasta. Tuki maksetaan Eviraan lähetetyn ASF-näytteen perusteella.
Näytteiden lähetys
Evira: Kirjaa näytelähetteeseen tuen saavan seuran nimi. Lähetä seuran
nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero ja seuran tilitiedot osoitteeseen ari.berg@
ariberg.fi. Eviran lähetelomakkeessa on kohta, jossa hyväksyt tutkimustodistuksen kopion
lähetyksen Sikayrittäjille. Todistuksen perusteella Sikayrittäjät
maksaa palkkion.

Trikiini

Afrikkalainen sikarutto (ASF)

Näytteen ottaminen
Lihasnäyte palleapilarista, poskesta, kielestä ja/tai
jalan lihaksesta (yht. noin 50 g)
Näytteiden lähetys
Evira tai Eviran hyväksymä laboratorio: Voit laittaa
trikiininäytteet ASF-näytteen mukana Eviraan ja
vaihtaa ASF-näytepalkkion ilmaiseen
trikiinitutkimukseen. Tutkimus
kestää noin kaksi viikkoa.
Jos haluat tulokset nopeammin,
lähetä trikiininäyte Eviran hyväksymään laboratorioon ja
Metsästäjäliiton
maksa se itse. Katso Metsäsyhteistyölaboratoriot:
täjäliiton yhteistyölaborato- www.metsastajaliitto.ﬁ/
jasenedut
riot liiton nettisivuilta.

Evira pyytää näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista.
Näytteen ottaminen
Munuainen, perna, veri ja kohdunsarvi (5–10 cm)
Palkkio
ASF-näyte 40 € ja lisäpalkkio naaraasta 60 €.
40 € palkkion voi vaihtaa trikiinitutkimukseen
Evirassa. Naaraspalkkion saat, vaikka lähetät
kohdun Lukelle.
Näytteiden lähetys
Evira/Virologia
Mustialankatu 6
00790 Helsinki
Evira maksaa Matkahuollon lähetyskulut.
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