UNDERSÖKNINGSREMISS (6/2020)
Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin
Ankomstdag

kl.

Dnr

Fyll i med maskin eller texta tydligt. Fält markerade med *) är obligatoriska
Kostnadsfri undersökning. Analysintyg sänds till avsändaren, kopian till viltcentral.

KUNDUPPGIFTER
Avsändare *)

Telefon*)

Näradress*)

Postnummer och -anstalt*)

Sänd analysinintyget till denna e-post. I annat fall sänds det per post.
E-postadress:
Jaktförening
Jag samtycker till att analysintyg sänds till Suomen sikayrittäjät rf. På grund av analysintyget betalar Suomen sikayrittäjät 100 €
/skjutna frilevande vildsvin till jaktförening.
Ja
Annan mottagare av analysintyg

Telefon

Näradress

Postnummer och -anstalt

Sänd analysinintyget till denna e-post. I annat fall sänds det per post.
E-postadress:

UPPGIFTER OM VILDSVIN*)
Jakt

Hittad död

Trafikdödad

Avlivad som sjuk

Har man gjort en anmälan om vildsvin som har hittats dött/trafikdödad/avlivats som sjuk. (Belöning betalas bara för de anmälta.)
Ja, tjänsteveterinärs namn

Nej

Förändringar efter döden
lindriga

tydliga; hurdana

Ålder och kön
Vuxen

Ung, uppskattnig av ålder

Näringstillstäng
Bra

Hane

Hona

Sjukdomssymptom
Måttlig

Dålig

Prov

Blodprov

Mjälte

Njur

Livmoder

Annan provslag, vilket
Prov för trikinundersökning, inte penningersättning av ASF-prov

Diafragma

Tuggmuskel

Muskel av framben

Köttbesiktningsinformation (för Livsmedelsverkets
statistikföring)
Ska köttbesiktningen utförs/har köttbesiktningen utförts
Ja

Nej

Övrig information om proverna eller annat att beakta

PLATSUPPGIFTER

Jakt- eller fyndkommun*)

Närmare jakt- eller fyndplats

Koordinater och koordinatsystem

Jakt- eller fynddatum*)

,
Från proven kan också göras andra undersökningar än de som beställaren har bett om. Livsmedelsverket förbehåller sig undersökningsresultatens
publikationsrätt. Resultaten kan publiceras i olika rapporter, i statistiskt material och i vetenskapliga publikationer.
Adress för Matkahuoltos paket
Livsmedelsverket, Virologia Mustialagatan
3, 000790 Helsingfors/Kamppi
Kreditnumret 9400278
LAB 1063

Adress
Livsmedelsverket, Virologi
Postadress: PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO
Besökadress: Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Laboratorie, Idisslare- och svinvirologi
Tel. 029 530 4596 / 050 336 6563

Förfrägningar angäende provförsändelser

www.ruokavirasto.fi

förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Anvisningar om provtagningen

1.

Ta proverna så fort som möjligt efter att djuret avlidit.

2.

Förpacka njuren och mjälten i samma förpackning och livmodern/testiklarna och blodprovsröret i
sina egna förpackningar, i dubbla plastpåsar.

3.

Om du sänder in prover för trikinundersökning, lägg då trikinproverna i sin egen förpackning, i
dubbla plastpåsar.

4.

Kyl ned förpackningarna till cirka kylskåpstemperatur innan du sänder iväg dem. Under den varma
årstiden kan nedkylningen kräva förvaring på en sval plats, helst i kylskåpstemperatur, över
natten.

5.

Vira in påsarna i tidningspapper, hushållspapper eller annat absorberande papper och därefter
ännu i en plastpåse.

6.

Lägg plastpåsen i en påse eller låda som tål transport inklusive ifyllda remissformuläret och
belöningsfakturablanketten (avgiften betalas endast om belöningsfakturablanketten också har
skickats).

7.

Om du sänder prover från flera djur i ett och samma paket, märk då ett djurs provpåsar och
motsvarande remiss med samma nummer.

8.

Sänd in proverna till Evira i Helsingfors med Matkahuolto genast första vardagen efter fångsten.
Torsdagen är sista veckodagen för insändning av prover. Förvara prover som tagits på en fredag i
kallt över veckoslutet och sänd in dem på måndagen.

9.

Adress: Livsmedelsverket, Virologi, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS/Kamppi,
kreditnumret 9400278

10.

Livsmedelsverket betalar fraktkostnaderna som Matkahuolto debiterar, proverna sänds in som
expresspaket via Matkahuolto (mottagaren betalar)

