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Rengöring och desinfektion av djurtransportfordon 
 

 
Djurtransporter bör följa bestämmelserna i kapitel 11 (Transport av djur och djurprodukter) i Lagen om 
djursjukdomar (441/2013) www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130441#Lidp447116096  
 
Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar om rengöring och desinfektion av transportfordon finns att hitta 
på nätet www.ruokavirasto.fi/sv/.  
Gränsöverskridande transporter: 
 Anvisning om förhindrande av spridning av djursjukdomar samt rengöring och desinfektion 

av transportfordon för djur som transporteras över Finlands gränser, 15275/2/SV 
 

För Ryssland, Vitryssland, Moldavien och Ukraina gäller:  
Anvisning om desinfektion av transportfordon för djur och varor i utrikestrafik, 15103/5  

 

 

ETT:s rengörings- och desinfektionsinstruktioner 
 

Mekanisk rengöring 

- Först skrapar man bort allt löst smuts (gödsel, foder osv) med en gödselskrapa och/eller 
sopborste  

- Vid behov demonterar man stallinredningsmoment för att möjliggöra en grundlig tvätt  

1. Tvätta 

- Transportboxarna tvättas med ett basiskt, desinficerande tvättmedel (t.ex. Forteva, 
Hypofoam, MS Topfoam, Pintty eller motsvarande). 

▪ Tvättmedlet kan behändigast spridas ut med ett skumstycke som fästs på en trycktvätt 
eller en vattenslang. Riktningen är från det rena mot det smutsigare, alltså uppifrån 
neråt och från fören mot aktern. 

▪ Se till att även baksidor av dörrar, rörliga delar och underlag blir tvättade från alla håll 

▪ Ingrodd smuts måste blötas en längre tid eller vätas ner flera gånger 

▪ Låt inte desinficerande tvättmedel torka fast på ytorna 

- Till slut tvättar man alla ytor med rent vatten och trycktvätt i motsvarande ordning  

2. Låt det torka 

- Bästa resultatet uppnås med att låta ytorna torka innan desinficeringen tills de är synligen 
torra. Porösa material suger då bättre upp desinfektionsmedlet och det får bättre verkan. 

3. Desinficera 

- Desinfectionsmedlen fungerar bäst på torra ytor. 

- Valet av desinfektionsmedel beror på ytmaterialen samt desinfektionsmedlets effekt, 
funktionalitet och brukssäkerhet. 

- Följ alltid tillverkarens anvisningar om användning och brukssäkerhet. Om man använder 
medel som fräter på aluminium-, koppar-, mässing- och järnytor, bör dessa sköljas efter 
desinfektionsmedlets verkningstid. 
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- Exempel på desinfektionsmedel: 

▪ Blandningar av glutaraldehyder och kvaternära ammoniumsalter  

➢ Force 7, GPC 8, Mida San 309, MS Megades, Parvocide H Plus, Viragri eller motsvarande 

▪ Syror  

➢ VENNO VET 1 super, Virex, Virkon S eller motsvarande 

▪ Alkoholbaserade produkter (i låga temperaturer) 

➢ Divodes FG, Exitol 20 P eller motsvarande 

4. Observera 

- Fotutrymmet och pedalerna i hytten, samt förvaringsutrymmet för skyddskläder och -
skodon, rengörs och desinficeras alltid i samband med desinfektionen av djurboxarna 

- Om man har transporterat djur med smittsamma eller farliga djursjukdomar eller besökt ett 
djurstall utomlands, ska fordonet inte transportera finska djur förrän 48 timmar gått sedan 
tvätt och desinfektion.   


