
Informer altid transportøren om rengøring og desinfektion af transportmidlet
Hver eneste transport af klovbærende dyr skal afsluttes med vask og desinfektion 
af transportmidlet. Smitte kan gemme sig i gødning, strøelse, 
spyt og blod fra smittede dyr. 

Anvis transportøren til følgende rengørings- og desinfektionspladser der er 
godkendt hertil af Fødevarestyrelsen:

VIGTIG INFORMATION VED INDFØRSEL AF 
KLOVBÆRENDE DYR TIL DANMARK

FØLG FØDEVARESTYRELSENS 3HUSKEREGLER

UDLEVER DENNE INFORMATIONSFOLDER TIL TRANSPORTØREN 

Danish Safety Wash ApS

Industrivej 44

6330 Padborg

Megawash A/S

Thorsvej 3

6330 Padborg

Beskyt din ejendom mod smitte
Smitte kan overføres med støvler og redskaber, der bruges ved drivning af dyr 
under aflæsning. Vær opmærksom på at transportøren har rent fodtøj på, når 
han/hun færdes på din ejendom.



Fødevarestyrelsen

gennemfører en kontrolkampagne fra oktober 2020 til april 2021

om rengøring og desinfektion af transportmidler til svin og kvæg

Formålet med kampagnen er at styrke indsatsen mod spredning af alvorlige sygdomme hos svin og kvæg, fx afrikansk svinepest og mund- og klovesyge. 

Den vil bestå af en fysisk kontrol af transportmidlet for synligt snavs og en kontrol af skriftlig dokumentation for rengøring og desinfektion. 
Kontrollen vil foregå på samlesteder, på slagterier og ved rengørings- og desinfektionspladserne i Padborg og Nakskov.

Vask og desinficer altid dit transportmiddel 
indvendigt og udvendigt umiddelbart efter 
aflæsning af klovbærende dyr

Vask og desinficer støvler og 
redskaber 

Husk at dokumentere skriftligt

Hver eneste transport af klovbærende dyr skal afsluttes 

med vask og desinfektion af transportmidlet.

Rengøringen og desinfektionen forhindrer, at 

transportmidler spreder smitte med alvorlige sygdomme 

hos klovbærende dyr i Danmark og mellem landene.

Du rengør ved at vaske, så al synlig snavs er fjernet og 

derefter desinficeres transportmidlet. Desinfektionsmidlet 

virker kun, hvis det bruges på rene overflader.

Smitten kan gemme sig i gødning, strøelse, spyt og blod 

fra smittede dyr. Smitte kan også overføres med 

støvler, drivplader, padler m.m., som du anvender ved 

drivning af dyr. Det samme gælder for redskaber, der 

bruges til rengøring af transportmidlet. Redskaberne og 

de steder i transportmidlet, hvor de opbevares, skal 

holdes rene. Redskaber med revner og sprækker kan 

ikke gøres ordentlig rene.

Husk at desinficere efter rengøring. 

Desinfektionsmidlet virker kun, hvis det bruges på rene 

overflader.

Du skal kunne dokumentere sted, dato og tidspunkt for 

rengøring og desinfektion, og hvilket 

desinfektionsmiddel du brugte. 

Optegnelserne skal opbevares i mindst 3 år.

Fødevarestyrelsens 3 krav til rengøring og desinfektion
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk under ”Rengøring af transportmidler”
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