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Ammuitko villisian?
Villisikakanta on kasvanut Suomessa huomattavasti.
Kannan kasvun myötä huoli sen aiheuttamista haitoista on kasvanut. Villisiat vierailevat mielellään puutarhoissa, jopa taajamissa, ja viljelyksillä, missä ne voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa. Maailmanlaajuisesti
villisika on maatalouden haitallisimpia nisäkästuholaisia. Kaikkiruokaisena se voi myös vaikuttaa eläin- ja
kasvilajistoon ja siten uhata esimerkiksi maassa pesiviä riistalintuja.
Suurimpana uhkakuvana nähdään kuitenkin villisian
mukana mahdollisesti leviävät eläintaudit, erityisesti
afrikkalainen sikarutto (ASF), joka on sikaeläimiin tarttuva tappava verenvuotokuume. Tautiin ei ole rokotetta eikä hoitokeinoa. Suomeen levitessään sikarutto aiheuttaisi mittavia taloudellisia
seuraamuksia sikataloudelle.
Suomessa taudin seuranta perustuu sairaiden eläinten tutkimiseen sekä tarhatuista ja
metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista lähetettyjen näytteiden tutkimiseen. Erityisen tärkeää on saada tutkittavaksi itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita villisikoja.
Kuolleena löydetystä villisiasta tulee ilmoittaa viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille.

Näytteenotto-ohje
Metsästetystä villisiasta otetaan näytteet afrikkalaisen sikaruton varalta:
1)
2)
3)
4)

Munuainen
Perna
Naaraalta 5-10 cm pala kohtua
(verta)

Mikäli metsästysseurasi alueella tavataan usein villisikoja, varaa verinäytteen ottoa varten puhtaita injektioruiskuja tai verinäyteputkia. Näytteenottovälineitä voi tilata maksutta Ruokavirastosta osoitteesta tilaukset@ruokavirasto.fi.
Pakkaa elinnäytteet kahteen päällekkäiseen puhtaaseen muovipussiin ja jäähdytä ne
mahdollisuuksien mukaan jääkaappilämpötilaan. Pakkaa mukaan näytelähete.
Lähetä näytteet Pikapakettina Ruokavirastoon Helsinkiin Matkahuollon mukana heti
pyyntiä seuraavana arkipäivänä (ei perjantaina). Ruokavirasto maksaa Matkahuollon lähetyskulut.
Tarkemmat ohjeet näytteiden ottamiseen, pakkaamiseen ja lähettämiseen.
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Muista myös trikiininäyte:

Palkkio metsästetystä villisiasta
1) Ruokavirasto maksaa metsästäjille tai metsästysseuroille palkkiona 40 € / yhdestä
villisiasta lähetetyt näytteet (Palkkiolaskulomake). Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 €, jos kohtunäyte on mukana näytelähetyksessä
• Kuolleena löydetyistä, sairaista tai kolarissa olleista villisioista ilmoittamisesta Ruokavirasto maksaa palkkiona 100 € / ilmoitettu villisika.
2) Suomen Sikayrittäjät ry maksaa metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa
pyydetyistä villisioista. Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 137 €
/villisika ja tuki maksetaan Ruokavirastoon lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella Ruokaviraston maksaman näytepalkkion lisäksi.
• näytteiden lähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja
lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran nimi,
yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja tilitiedot osoitteeseen ari.berg@ariberg.fi. Suomen Sikayrittäjät ry:n sivuilla on lisää tietoja.

lähesty kaatoa varovaisesti, käytä suolistuksessa kertakäyttöhanskoja

ota talteen munuainen ja perna (sekä verta ja pala kohtua)

pakkaa näytteet siististi jäähdytettyinä

täytä lähete ja palkkiolaskulomake

lähetä näytteet ja asiakirjat Ruokavirastoon Helsinkiin Matkahuollon mukana

muista myös trikiininäyte!

