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Slutrapport for kampagnen 

om rengøring og desinfektion af  

transportmidler til svin 

INDLEDNING 

Som forebyggende foranstaltning mod smitte med alvorlige, smitsomme 

husdyrsygdomme som fx afrikansk svinepest er der EU-regler om, at transportmidler til 

klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver dyretransport i 

forbindelse med samhandel. Det betyder, at transportmidlet skal rengøres og 

desinficeres i det land, hvor dyrene bliver aflæsset.  For hvert transportmiddel skal der 

føres et register over dato og sted for udført desinfektion. Det er transportvirksomhedens 

ansvar, at reglerne overholdes. I Danmark gælder reglerne også i forbindelse med 

nationale flytninger.  

 

På grund af spredningen af afrikansk svinepest i flere EU-lande har Fødevarestyrelsen i 

denne kontrolkampagne haft fokus på transportmidler til svin. Der eksporteres årligt over 

14 mio. svin fra Danmark til andre lande, og en større andel er til lande med områder 

med udbrud af afrikansk svinepest. Hvis transportmidlerne ikke bliver tilstrækkelig 

rengjort og desinficeret i de lande, hvor dyrene aflæsses, kan transportmidlerne 

medbringe smitte til Danmark. Kontrolkampagnen er én af en række indsatser som Miljø- 

og Fødevareministeriet har sat i værk for at undgå, at Danmark bliver ramt af afrikansk 

svinepest.  

 

Formålet med kontrolkampagnen har været at kontrollere EU-reglerne og vejlede om 

rengøring og desinfektion af transportmidler efter aflæsning af svin. I de kontroller, hvor 

transportvirksomheden ikke levede op til EU-reglerne, blev der sanktioneret efter 

Fødevarestyrelsens generelle principper.  

 

Som et supplement til ovennævnte EU-regler har branchen via deres branchekode 

DANISH Transportstandard et standardkrav om ekstra udvendig vask og ud- og 

indvendig desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr på rengørings- og 

desinfektionspladser i Padborg og Nakskov, når transportmidlerne ankommer til 

Danmark, og før de pålæsser klovbærende dyr. Dette har branchen indført for yderligere 

at reducere risikoen for at få indført alvorlige, smitsomme sygdomme til Danmark. Da 

der er tale om en branchekode, har denne ekstra udvendige vask og ud- og indvendige 
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desinfektion ikke været en del af kontrollen. En del af kampagnens kontroller blev 

foretaget på rengørings- og desinfektionspladserne, før transportmidlerne fik foretaget 

ekstra vask og desinfektion. 

KONKLUSION  

Kampagneresultaterne viser, at alle transportmidler, som indgik i kontrollen, var rengjort 

efter aflæsning af svin. Dog var 42,3 % af transportmidlerne ikke rengjort og desinficeret 

tilstrækkeligt til helt at kunne eliminere risikoen for spredning af fx afrikansk svinepest. 

 

I kontrollen indgik der transportmidler fra transportvirksomheder autoriseret i Belgien, 

Danmark, Kroatien, Nederlandene, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland i kontrollen.  

 

Det er transportvirksomhedens ansvar, at reglerne overholdes. Derfor har 

Fødevarestyrelsen også informeret den kompetente myndighed i det land, hvor 

transportvirksomheden er autoriseret, når der er givet forbud og politianmeldelse til en 

udenlandsk transportvirksomhed.  

 

Kampagneresultaterne viser, at det er nødvendigt, at problemet med mangelfuld 

rengøring og desinfektion af transportmidler rejses på EU-niveau for ad den vej at øge 

fokus på, at transportmidler bliver tilstrækkelig rengjort og desinficeret efter aflæsning af 

svin.  

 

Fødevarestyrelsen vil fortsat have fokus på, at branchen overholder reglerne og har 

opmærksomhed på risikoen for smitte med alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme 

gennem ikke tilstrækkelig rengjort og desinficerede transportmidler.  

RESULTATER  

300 kontroller 

I kampagneperioden februar – september 2018 kontrollerede Fødevarestyrelsen 300 

transportmidler til svin.  

 

Der blev kontrolleret transportmidler, der er autoriseret i Belgien, Danmark, Kroatien, 

Nederlandene, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland. Dette viser dog ikke, i hvilke lande 

transportmidlerne har aflæsset dyr, og om det er i lande, hvor der er udbrud af afrikansk 

svinepest. De 300 transportmidler er registreret hos 89 forskellige 

transportvirksomheder. Se tabel 1. 

 

Foran rengørings- og desinfektionspladser i Padborg og Nakskov blev der i alt foretaget 

181 kontroller. Ved eksporter fra svinebesætninger blev der foretaget 67 kontroller. Ved 

samlesteder blev der foretaget 50 kontroller. To kontroller blev gennemført ved offentlig 

vej. Se tabel 2. 
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Overtrædelse af lovgivningen 

Af de 300 kontrollerede transportmidler var der 127 transportmidler (42,3 %), hvor der 

blev givet sanktioner. Se tabel 2.  

 

I alt blev der givet 161 sanktioner. Det drejer sig om seks indskærpelser, 120 forbud og 

35 politianmeldelser. Heraf blev der på flere kontroller givet flere sanktioner på samme 

kontrol. Se tabel 3.  

 

Overtrædelserne var primært, at transportmidlerne ikke var tilstrækkelig rengjort og 

desinficeret, hvilket blev sanktioneret på 124 kontroller. Derudover fandtes der på seks 

kontroller mangler i forbindelse med registrering af udført desinfektion af 

transportmidlerne. På to kontroller blev begge overtrædelsestyper sanktioneret. Se tabel 

4. 

METODE  

Kontrolkampagnen blev gennemført i perioden februar – september 2018. 

Fødevarestyrelsen kontrollerede i alt blev 300 transportmidler til svin. 

 

Forud for kontrolkampagnen blev brancheorganisationerne informeret omkring 

kontrolkampagnen, og under kampagnen blev der informeret om de foreløbige resultater. 

Ligeledes blev der gennemført dialogmøder med branchen om rengøring og desinfektion 

af transportmidler.  

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside har der været informeret om kontrolkampagnens 

udformning. 

 

Der blev gennemført en stikprøvekontrol af transportvirksomheder med transportmidler 

til svin.  Der blev ikke skelnet mellem udenlandske og danske transportvirksomheder ved 

udpegning til kontrol.  

 

Følgende kontrolsteder var udvalgt: 

 Foran rengørings- og desinfektionspladser i Padborg og Nakskov, hvor der 

foretages ekstra udvendig vask og ud- og indvendig desinfektion af 

transportmidler omfattet af Danish Transportstandard 

 Ved samlesteder før pålæsning af svin 

 I svinebesætninger før pålæsning af svin til samhandel/eksport  

 

Kontrollen foregik uanmeldt. 

 

Kontrollen bestod dels af en fysisk inspektion af transportmidlerne med henblik på 

kontrol for synligt snavs og dels af en kontrol af registrering af udført desinfektion af 

transportmidlerne. 
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I de kontroller, hvor det blev konstateret, at transportvirksomheden ikke levede op til 

reglerne, blev der sanktioneret efter Fødevarestyrelsens generelle principper. En sanktion 

kan enten være en indskærpelse, et forbud mod at læsse klovbærende dyr, indtil det 

pågældende transportmiddel er rengjort og desinficeret samt politianmeldelse, hvis der 

er tale om gentagen overtrædelse hos samme transportvirksomhed.  

 

Når der blev givet forbud og politianmeldelse til en udenlandsk transportvirksomhed, 

informerede Fødevarestyrelsen den kompetente myndighed i det land, hvor 

transportvirksomheden er autoriseret.  
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TABELLER  

 

Tabel 1 

Antal transportvirksomheder og transportmidler kontrolleret opgjort pr. land 

Land, hvor transportmiddel 
er autoriseret 

Antal 
transportvirksomheder 
kontrolleret 

Antal transportmidler 

Belgien 1 3 

Danmark 14 51 

Kroatien 1 1 

Nederlandene 5 13 

Polen 37 128 

Slovakiet 1 1 

Tjekkiet 1 1 

Tyskland 29 102 

I alt 89 300 
 

 

Tabel 2 

Antal kontroller fordelt på kontrolsted og sanktioner 

Kontrolsted Antal kontroller Antal kontroller med en eller flere sanktioner  

Besætning 67 7 

Offentlig vej* 2 1 

Samlested 50 19 

Rengørings- og 
desinfektionsplads 

181 100 

I alt 300 127 

*Det ene transportmiddel blev stoppet på vej til en rengørings- og desinfektionsplads i forbindelse med en 

vejkontrol. Det andet transportmiddel blev kontrolleret før ankomst til en svinebesætning. 

 

 

Tabel 3 

Fordeling af sanktioner  

Sanktionstype Antal kontroller med sanktionstype* 

Indskærpelse 6 

Forbud 120 

Politianmeldelse 35 

I alt 161 
*Der er kontroller, hvor der er givet flere typer af sanktioner, fx. både et forbud og en politianmeldelse. 
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Tabel 4 

Overtrædelsestype 

Type 
Antal kontroller med den pågældende 
overtrædelsestype* 

Mangler i forbindelse med registrering af udført desinfektion 
af transportmiddel 6 

Utilstrækkelig rengøring og desinfektion af transportmiddel 124 

* I to kontroller blev begge forhold sanktioneret på samme kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


