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Kroppar av döda små rovdjur från Södra och Sydvästra Finland för övervakningsundersökningar 
 

Om du jagar räv eller mårdhund i Nyland eller Egentliga Finland, skicka då djur du fått 
som byte till Livsmedelsverket! Vi behöver små rovdjur för den årliga övervakningen av 
rävens dvärgbandmask. 
 
Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) är en parasit hos rävar och andra 
hunddjur och den kan också smitta till människor. Rävens dvärgbandmask har tills vidare 
inte påträffats i Finland, men man vet att den förekommer bland annat i Sverige och Est-
land.  
 
Livsmedelsverket önskar få hela rävkroppar som prov, men också kroppar av mårdhundar 
är lämpliga. Kropparna används enligt behov också för andra undersökningar av djursjuk-
domar. När det gäller djur som påträffats döda eller sjuka försöker vi ta reda på orsaken till 
att djuret insjuknat eller dött. 
 
Livsmedelsverket har gjort en uppskattning av det eftersträvade minsta antalet prov per 
viltcentralregion: 
Nyland  20 
Egentliga Finland 30 
Satakunda   20 
Södra Tavastland 20 
Norra Tavastland  20 
 

Hurdana prov? 
 

Som prov lämpar sig hela kroppar av små rovdjur som fåtts som jaktbyte, men också små 
rovdjur som påträffats döda om de inte hunnit ruttna alltför mycket. Också djur som verkat 
sjuka och djur som uppvisat avvikande beteende är intressant forskningsmaterial. Djur 
med normal päls får flås innan de skickas till Livsmedelsverket. Beakta att djurets tarmin-
nehåll undersöks med avseende på dvärgbandmask och därför ska djurets tarmkanal vara 
så intakt som möjligt. 
 

Emballering och insändande 
 

Proverna ska kylas ner för att inte ruttna (helst till +1 - +5 grader) innan de packas in, men 
de bör inte djupfrysas ifall inte förvaringen drar ut på tiden. Djuret packas till först in i rik-
ligt med (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor som rinner från djuret. Ett flått 
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djur placeras som sådant i plastpåsar. Pappersbyltet förpackas i en hel plastpåse och till 
sist i en stadig låda. Som fyllning används mer papper. Lådan tejpas fast. Man kan placera 
en kylklamp i påsen så att provet håller sig bättre. 
 
Till paketet fogas en remiss, som fås på Livsmedelsverkets webbplats 
(www.ruokavirasto.fi/sv > Om oss > Tjänster > Guider och blanketter > Laboratorieunder-
sökningar > Djursjukdomsundersökningar > Vilda djur, Uppföljning av sjukdomar hos små 
rovdjur). I remissen uppges avsändarens namn, adress och telefonnummer samt som prov-
information minst djurslag, fångstdatum och fångstplats (kommun, by (eller liknande pre-
cisering) och koordinaterna). Också fångstmetoden bör uppges (t.ex. fälla, grythund, åtel-
jakt). Kom ihåg att meddela om djuret var sjukt, uppvisade avvikande beteende eller på-
träffades dött. Inom några månader får avsändaren ett skriftligt undersökningssvar per 
post. 
 
Kropparna skickas till Livsmedelsverket i Uleåborg via Matkahuolto. Livsmedelsverket beta-
lar Matkahuoltos försändelskostnader. Undersökningarna är alltid kostnadsfria.  
Adress: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg 
 
Tack för hjälpen och god jaktsäsong! 
 

Ytterligare information 
 

Veterinär Marja Isomursu, tfn 029520 4314 eller 029520 4181, 
marja.isomursu@ruokavirasto.fi  
 
Mer information om rävens dvärgbandmask finns på Livsmedelsverkets webbplats:  
www.ruokavirasto.fi/sv > Odlare > Djurhållning > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar 
> Gemensamma sjukdomar för flera arter > Ekinokockos  
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