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 Oslo, 11. februar 2013 

Transport av avlsdyr fra SPF avlsbesetning 

 
1. HENSIKT/OMFANG 

Retningslinjene skal sikre at dyra ikke smittes under transport, og gjelder for transport av avlsdyr 

fra SPF avlsbesetninger til bruksbesetninger. 

 

2. ANSVAR 

Transportør har ansvar for å følge retningslinjene. 

 
3. GJENNOMFØRING 

3.1 Det skal fortrinnsvis brukes bil som kun brukes til transport av livdyr.  

3.2 Hele bilen vaskes godt og desinfiseres både utvendig og innvendig og skal stå tom (helst 

ved temperatur over 15
o
C) 48 timer etter desinfeksjonen før det lastes SPF-dyr om bord. 

Husk understellet. 

3.3 Dyrekassa rengjøres meget godt innvendig (mekanisk rengjøring i tillegg til evt. 

høytrykkspyling) før desinfisering. Bruk rengjøringsmiddel/ såpe og varmt vann(50°C)  og 

egnet kost for å komme til på vanskelige steder. Det må ikke ligge igjen synlig skitt før 

desinfisering. Husk lufteluker, spjeld og innredning. 

3.4 Lasterampa må rengjøres og desinfiseres godt utvendig og innvendig. 

3.5 Hjul, dekk, hjulbue, innerskjermer og stigtrinn vaskes og desinfiseres 

3.6 Førerhus og seter rengjøres (støvsuges og vaskes). Tørk av ratt, girspak, dashbord, håndtak 

og så mye som mulig av det som er innvendig med en klut med Virkon S eller Virocid. 

Golv og golvmatter i førerhuset vaskes og helst desinfiseres. 

3.7 Til desinfeksjon brukes VirkonS eller Virocid 2% repsektive 1,5% oppløsning som 

sprøytes på for eksempel med ryggsprøyte. Desinfisering skal ikke foregå på slakteri eller 

annet sted med husdyr. 

3.8 Sjåføren må ikke ha vært i kontakt med andre griser siste 48 timer før SPF-dyra lastes opp. 

Han må ha rene klær og kjeledress, og støvler/sko som ikke har vært i grisehus før.  
 

4. DOKUMENTASJON 

Etter gjennomført vask og desinfeksjon returneres dette skjema til formidlende slakteri 
 

Bekreftelse: 

Undertegnede bekrefter herved at transportmiddelet er vasket og desinfisert etter beste evne i 

samsvar med retningslinjene ovenfor i forbindelse med transport av SPF-dyr: 

 

Fra: _____________________________     Til: _____________________________ 
   Leverandør       Mottaker 

 

_______________________   _____________________________ 
  Sted og dato         Underskrift transportør 
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