
Ren og smittesikker dyretransport - Gris i ‘22
Hvordan gjør vi det på Furuseth AS?



Hvem er jeg?

• Vokst opp på gård 

• 5. generasjon i bedriften.

• Stor interesse fra liten gutt.

• Jobbet på «gulvet» i flere år.

• Transportleder – siste 4 årene



Hvem er Furuseth AS?

• Etablert i 1905 – tipp oldefar

• 1986 - Nytt slakteri Dal

• 2010 - Utvidet med 5000m2

• 2021 – Fra 90 til 150 gris i timen

• Ca 180 ansatte

• 1.200 aktive leverandører på 
Østlandet.

• Slakter ca 16.000 tonn i året. 



Dyretransport

• Morten ansvarlig for omsetning og 
transport av livdyr

• Christoffer ansvarlig for transport av 
slakt

• 3 faste biler og sjåfører for livdyr gris.

• 15 biler og sjåfører på slakt

• Eget lastebilverksted og står for alle 
reparasjoner selv.



Innhenting av informasjon

• Mattilsynet og Animalia sitter på mye av informasjonen

• Mye informasjon som innhentes benyttes til MKI.

• Informasjonen brukes i videre planlegging og oppfølging av leverandører

• Oppdateres kontinuerlig.

• Informasjonen er nødvendig for å sikre trygg og sikker matproduksjon



Planlegging og transport av smågris og livdyr

Foredlingsbesetninger

Formeringsbesetninger

Smågris- og kombibesetninger

Slaktegris

• Avlspyramiden

• Arealkrav fra Mattilsynet

• Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

• Transportavstander
• Maks 8 timer

• Transportøkonomi



SPF – Egen planlegging og transport

SPF Foredlingsbesetninger

SPF Formeringsbesetninger

SPF Smågris- og kombibesetninger

SPF Slaktegris

• Kjøres alltid Mandag

• 48 timer uten dyr på bil

• Ekstra desinfisering

• Samme rutiner for slakt og livdyr.

• Slakt og livdyr kjøres med forskjellige 
biler.



Anlegget vårt



Anlegget vårt



Vask av lastebil
• Grovspyles og høytrykkspyles

• Skummes og høytrykkspyles

• Skylling og desinfisering 

• 2 timer med kun bil

• 3-4 timer med bil + tilhenger/semi

• Vaskes hver dag

• Lokale sjåfører – Ferdig vasket bil 

• Eksterne – Får hjelp til vask

• Eget vaskepersonell – en del av vår 
renholdsavdeling



Utvendig vask



Utvendig vask



Utvendig vask



Utvendig vask



Utvendig vask



Innvendig vask



Innvendig vask



Innvendig vask



Ferdig resultat



Ferdig resultat



Takk for meg – Spørsmål?


