
Guidelines for 

Trafiksikkerhed og 
god dyrevelfærd
Chauffører i SPF-Danmark

SPF-Danmark vil med disse guidelines for trafiksikkerhed og 
god dyrevelfærd sikre, at SPF-Danmark forbliver kendt og 

respekteret som en virksomhed, hvor trafiksikkerhed, 
chaufførernes kompetencer og sikkerhed, og dyrevelfærden for 

grisene prioriteres højt. Hvor vi end færdes, skal vi vise 
hensyn til både medtrafikanter, dyr og miljø.

Gør en forskel i trafikken 
med din indstilling

SPF-Danmark
Drjervej 7
6600 Vejen
Tel. 7696 4600
www.spf.dk

•	 Overvej dine vaner. Hold fast i de gode og gør noget ved det, hvis noget 
skal ændres

•	 Vis hensyn og ansvarlighed i trafikken, det er meget vigtigt, og det giver 
respekt

•	 Vælg en positiv holdning og en god og ordentlig opførsel – en positiv 
indstilling smitter

•	 God opførsel i trafikken får du måske ikke ros for, men dårlig opførsel 
giver omgående dårlig omtale



 

Hvad betyder det for medarbejdere i SPF-Danmark ? 
•	 Vær opmærksom på din ambassadørrolle for SPF-Dannark i trafikken

•	 Vær altid udhvilet når du sætter dig bag rattet

•	 Før du starter bilen så indstil altid bilens spejle med mere, så det  
er tilpasset netop dig

•	 Kontrollér jævnligt øvrigt teknisk udstyr, som dæk, olie m.m.

•	 Brug altid sele

•	 Brug altid håndfri mobil og koncentrer dig om at køre bilen

•	 Kør aldrig, når du har indtaget alkohol, rusmidler eller trafikfarlig 
medicin

Forudsætninger
  •	 Gennem uddannelse og information kender og efterlever 

chaufførerne SPF-Danmarks strategi, mål og handleplaner

•	 Ved indkøb af materiel m.m. prioriteres tekniske løsninger, der forbedrer 
trafiksikkerhed og dyreværd samt minimerer miljøpåvirkningerne.

•	 Transportplanlægningen tager hensyn til trafiksikkerheden og dyre-

velfærden for alle ture der planlægges 

•	 Bilerne får en optimal vedligeholdelse for at sikre trafiksikkerheden, 
dyrevelfærd og minimere miljøpåvirkningen

•	 Bilerne kører med kontrolleret max.hastighed og ventilationsovervåg- 
ning på alle dæk.

•	 Dyrene står/ligger på strøelse og har adgang til vand på alle dæk

•	 Trafiksikkerhed, dyrevelfærd og miljø er fokusområder for  
SPF-Danmark




