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Rengöring och desinfektion av svinhuset 

 
Rengöring och desinfektion av avdelningarna i svinhuset utförs enligt följande: 
 
1. Mekanisk rengöring; all smuts, gödsel, oätet foder och stimulansmaterial ska skrapas 
bort. Svinhusets utfodringssystem (torr- eller blötfoder) och gödselkanaler ska tömmas 
så bra som möjligt. Avdelningarna i svihuset måste städas grundligt. Sådana föremål, 
som inte kan rensas och desinficeras utan att de tar skada, eller som inte lönar sig att 
tvätta och desinficera, ska man slänga bort. 
 
2. Avdelningarna är genomblöta i ett alkaliskt desinficerande tvättmedel, till exempel 2 
% Forteva, Hypofoam, MS Topfoam, Pintty eller motsvarande preparat. 
Blötläggningsmedlet appliceras på alla tvättbara ytor i avdelningen antingen med en 
lågtryckstvätt eller en skummare. Tvättmedlet appliceras en liter per kvadratmeter så 
att alla ytor blir ordentligt fuktade och det får verka i minst 1-2 timmar. Applicering med 
en skummare förlänger exponeringstiden, vilket underlättar själva tvätten. Tvättmedlet 
får inte torka på ytorna. 
 
3. Alla ytor ska tvättas helt rena med varm högtryckstvätt. Konstruktioner (grindar i 
boxarna, skyddsöverdrag för dricksvattenledningar osv.) måste demonteras i den 
utsträckning som krävs för att säkerställa, att alla ställen kan rensas väl. Kritiska punkter 
för rengöring är basen för grindar och staket, öppna rör, ändarna på staket av 
"plastplank" och brutna golvområden osv. Där komprimerad smuts och gödsel lätt 
lämnas kvar. 
 
4. Utfodringsrören ska tvättas och desinficeras längs hela sin längd. Blötutfodrarens 
utloppsrör tvättas också från insidan upp till matarventilen. Stödrören för 
utfodringssystemet och annan utrustning tvättas också inifrån Tvätten görs med 
högtryckstvättarens rörmunstycke eller avloppsmunstycke. 
 
5. Lyktgallren i boxarna ska inte lyftas, men de tvättas uppifrån så rena som möjligt 
 
6. Frånluftskanalerna tvättas minst en gång per år längs hela sin längd. Ta först bort 
styrenheten och frånluftsfläkten i nedre delen av frånluftskanalen. Kanalen tvättas först 
uppifrån till ner och sedan nerifrån till upp. Tilluftsluckorna tvättas för hand, rensas med 
en trasa fuktad med desinfektionsmedel osv, varefter de desinficeras till exempel med 
tryckspruta. Under själva tvätten bör tilluftsluckor hållas stängda för att förhindra att 
isoleringen på vinden blir våt. 
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7. I början av tvätten är det bäst att använda en temperatur på ca + 60 C så att den 
proteinhaltiga smutsen inte bränns fast på ytorna som ska tvättas. Vid den punkt där 
nästan all smuts har tvättats bort kan temperaturen höjas och ångtvätt användas. 
 
8. Varor och tillbehör som ska användas efter rengöring kan tvättas och desinficeras till 
exempel i en grislastplats. Tvättplatsen måste dock tvättas och desinficeras i förväg. 
Stimulansmaterial (träklossar, kedjor, plastleksaker osv.) tas bort. Tvättbara saker kan 
sparas och tvättas rena, andra kasseras och ersätts med nya. Tvättade och desinficerade 
föremål skyddas med en ren plastfilm eller presenning för att förhindra att de blir 
smutsiga av tvätt och andra stänk. 
 
9. Huvudröret i blötutfodringssystemet kan vid behov spolas från insidan med t.ex. en 
myrsyrablandning med ett pH på ca 3,0; detta kommer att förstöra alla skadliga 
bakterier i rören. 
 
10. Efter tvätt får produktionsutrymmen torka i minst ett dygn så att det inte finns någon 
synlig fukt på ytorna. Uppvärmningen av svinhuset hålls på och vid behov används 
ytterligare uppvärmning för att påskynda torkningsprocessen. 
 
11. Om produktionsanläggningarna har tvättats rena och tvättresultatet kan accepteras, 
desinficeras alla ytor med lämpligt desinfektionsmedel, t ex 1-2 % Parvocide H Plus, Mida-
San 309, GPC 8, MS Megades eller motsvarande preparat. Från- och tilluftskanalerna 
desinficeras helt. Det rekommenderas att använda en lämplig desinfektionsanordning 
(t.ex. MS. Power Mister, Pulse Jet Thermal Fogger), men desinfektion kan också göras 
genom att applicera ett desinfektionsmedel med en högtryckstvätt. Desinfektion bör 
göras så att ytorna i avdelningen förblir fuktiga i minst ett dygn. 
 
12. När avdelningen har torkat efter tvätt och desinfektion kan nya grisar tas dit. Det är 
en bra att applicera lite kutterspån eller halmflis i botten av boxarna. 


