
Anbefalte krav til dyrebil ved transport av SPF-gris fra bruksbesetninger  
 
Transport av smågris fra SPF bruksbesetninger 
Henting av smågris for transport til SPF slaktegrisbesetning skal foregå med rengjort, tom og 
desinfisert bil. Vask og desinfeksjon skal følge kravene i slakteriets kvalitetssystem.  

- Dersom bilen bare brukes til transport av SPF gris, er det ingen krav til tomtid på 
bilen. 

- Dersom bilen brukes til transport av gris fra andre enn SPF besetninger, eller til 
transport av storfe eller småfe, skal bilen ikke ha vært i bruk de siste 24 timer før 
transport av SPF smågris. 

Det skal ikke brukes strø fra slakteriets strølager. Strø som brukes må være fra eget lager 
med strø kun for SPF-transport eller fra SPF-besetningens eget strølager. 
 
Det skal alltid benyttes ren kjeledress, rene støvler og egne hansker ved henting av gris i 
SPF-besetninger. 
 
Aktuelle problemstillinger: 

- Henting av smågris fra en besetning og levere de til 2 slaktegrisbesetninger OK 
- Henting smågris fra 2 smågrisprodusenter og levere til samme besetning  Nei 
- Henting smågris fra 2 smågrisprodusenter levert til flere besetninger   Nei 
- Smågris i lag med andre dyreslag       Nei 

 

 
Transport av SPF slaktegris/purker til slakting 
Henting av slaktegris og purker for transport til slakteri skal foregå med tom, ren og 
desinfisert bil. Det er ingen krav til tomtid på bilen.  
Ved henting av SPF slaktegriser kan strø fra slakteriets strølager brukes. 
 

Det skal alltid benyttes ren kjeledress, rene støvler og egne hansker ved henting av gris i 
SPF-besetninger. 
 
Aktuelle problemstillinger: 

- Henting av gris fra vanlige besetninger etter SPF besetning             OK 
- Henting av andre dyr etter SPF besetning     OK 
- Henting hos avlsbesetning etter SPF       Nei 
- Henting av slaktedyr fra flere SPF besetninger på samme lass    Nei 

 
 
Loggføring vask/desinfeksjon 
Ved kjøring av SPF gris skal kjøreseddel merkes med SPF i feltet for sykdom/merknad. 
Sjåfør signerer på kjøreseddelen under dette feltet som bekreftelse på at vask og 
desinfeksjon er utført i henhold til krav.  
 
 
  
 
 
  



Egentransport 
SPF bruksbesetninger kan velge å benytte eget transportmiddel (kjøpers eller selgers) for 
transport av smågris til slaktegrisbesetninger. Transportmiddelet må være vasket og 
desinfisert før transport, og så fort som mulig etter transporten er avsluttet. Dersom det skal 
kjøres flere leveranser mellom kjøper og selger samme dag og med samme transportmiddel, 
kan vask og desinfeksjon gjøres etter siste leveranse. Dersom transportmiddelet brukes til 
sau eller storfetransport må det vaskes og desinfiseres før bruk til gris. 
 
Rutiner for vask og desinfeksjon 
1. Kassen skrapes renest mulig for møkk og sagflis.  
2. Grovspyl med kaldt vann.  
3. Skumlegg dyrebilkassen og lasteluke grundig med vaskemiddel. La skummet virke i 10-

15 minutter. 
4. Skyll grundig, gjerne med temperert vann. 
5. Desinfeksjonsmiddel sprøytes på i hele dyrekassen. Mest mulig vann bør renne ut fra 

dyrekassen før desinfeksjon påføres og det bør ikke ligge igjen synlig skitt før 
desinfeksjon. Desinfeksjonsmiddelet skal ikke spyles av.  

6. Bilen tørkes så godt som mulig før den strøs med ny sagflis. 
7. Rengjøring av utstyr på bilen og fottøy er en viktig del av renholdet.  
8. Lasterampa rengjøres og desinfiseres. 
 
Forskriftskrav 
For transport av egne dyr er det krav om at sjåføren er godkjent dersom avstanden er mer 
enn 50 km. Dette innebærer at han har transportkurs og har kompetanse angående avliving 
av dyr. Dersom det er andre enn eier selv som utfører transporten er det alltid krav om at 
sjåføren er godkjent. Kjøretøyet må være godkjent for dyretransport. 
 
For transport av egne dyr mindre enn 50 km gjelder Transportforordningens Kapittel 1, 
artikkel 3, Alminnelige vilkår for transport av dyr. For all annen transport gjelder 
Transportforordningen i sin helhet.( http://lovdata.no) 
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