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Vårda väl
Riksantikvarieämbetet juni 2018

Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Att initiera arbetet med samordnad 
skadedjurskontroll 
Det ska vara tydligt för alla i personalen vem som ansvarar för vad inom skadedjursarbetet. En 

 ansvarig IPM-koordinator utses och en IPM-policy med tillhörande rutiner antas. Arbetet är ständigt 

pågående med utvärderingar av insatser, uppdaterade riskbedömningar och nya prioriteringar. 

Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurskontroll och vänder sig till alla som 

förvaltar samlingar och särskilt till dig som är IPM-koordinator. 

Arbetet med samordnad skadedjurskontroll, eller 
IPM som det också kallas, är ett långsiktigt arbete 
som involverar hela organisationen. Arbetssättet är 
cykliskt, där årliga uppföljningar, riskbedömningar 
och prioriteringar utgör en viktig del i arbetet med 
att motverka skadedjur.

IPM-koordinatorns roll
Det första som sker när man har tagit beslut om 
att arbeta med samordnad skadedjurskontroll är att 
ledningen utser en IPM-koordinator som leder  
arbetet på museet. IPM-koordinatorn bör ha kun-
skap om vilka skadedjur som är vanligast förekom-
mande i föremålsmagasinen och förstå helheten 
kring hur man förebygger och förhindrar ett skade-
djursangrepp. På ett stort eller medelstort museum 
är det bra om personen har vana av samlingsarbetet 
och i en mindre organisation kan det vara någon 
med intresse för frågan.

Den ansvariga IPM-koordinatorn bör få utbild-
ning, tid och budget för att utföra arbetet. IPM- 
koordinatorn rapporterar till ledningen och har 
ansvar för att återkommande informera hela per-
sonalgruppen samt eventuellt inhyrd personal om 
risker med skadedjur. IPM-koordinatorn ansvarar 
även för kontakten med eventuell skadedjursfirma. 

En av de första arbetsuppgifterna för en IPM-
koordinator är att ta fram en policy för det sam-
ordnade skadedjursarbetet. Policyn beskriver de 
övergripande målen och syftet. I de rutiner som tas 
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fram i samband med policyn bör det vara tydligt 
vem som gör vad och när. Policyn och dess rutiner 
bör vara väl förankrade i organisationen. 

Checklista för att påbörja arbete med samordnad 
skadedjurskontroll:

• Utse en ansvarig IPM-koordinator.
• Identifiera andra inom organisationen som 

 arbetar med skadedjursarbetet samt tydliggöra 
deras ansvar och vem de rapporterar till.

• Tydliggöra vilken utbildning som krävs för olika 
arbeten och utforma en plan för kompetensut-
veckling av ansvarig personal.

• Utforma en IPM-policy. Den bör hänvisa till 
andra policyer och rutiner som berör arbetet,  
till exempel rutiner för lån, rutiner vid underhåll 
av lokaler eller städning. 

• Utforma tillhörande rutiner. Undersök vilka 
tidigare erfarenheter av skadedjursarbete som 
finns inom organisationen och ta hänsyn till vad 
som tidigare har fungerat och vad som inte har 
fungerat.

• Fastställ hur, när och av vem uppföljningar ska 
utföras.

• Fastställ hur allt arbete med samordnad skade-
djurskontroll ska dokumenteras samt hur och var 
dokumentationen ska sparas.

• Tydliggör vilket ansvar en extern skadedjursfirma 
har om de anlitas för inspektioner och sanering.

• Tydliggör vilket skydd mot skadedjursangrepp 
organisationen har via en eventuell försäkring.

Rutiner
De rutiner som antas gäller för hela organisatio-
nen. Se därför till att alla inom organisationen har 
förstått innebörden och vikten av IPM och av att 
följa överenskomna rutiner. Ange gärna en eller 
flera ansvariga för de antagna rutinerna. Det kan 
handla om:

• hur och till vem i organisationen man ska  
rapportera in fynd av skadedjur

• att separera samlingar från kontorsplatser 
• hantering av mat i personalutrymmen
• att inte äta och dricka i magasinen, deras  

omedelbara närhet eller på andra ställen där  
föremål förvaras

• hur det praktiskt ska lösas samt hur det efteråt ska 
städas, om mat ändå måste hanteras i närheten av 
föremål

• att arbetskläder (till exempel rock, skoskydd, 
handskar) ska tas av i en sluss så att inte damm, 
rester av bekämpningsmedel eller skadeinsekter 
dras runt mellan de olika rummen

• rutiner vid studiebesök 
• att ytterkläder och väskor inte förvaras i samma 

utrymmen som föremål, vare sig i utställningar 
eller i magasin 

• att alla föremål som kommer in eller flyttas inom 
lokalen kontrolleras för skadedjur samt fryses eller 
förvaras i karantän för att förhindra spridning

• att allt material som kommer in utifrån eller  
flyttas inom lokalen kontrolleras för skadedjur

• rutiner för städning
• rutiner för utvärdering och riskbedömning  

(när och hur ofta arbetet ska utföras samt vilka 
som ska medverka).

Arbetet med rutiner är ständigt pågående och bör 
följas upp med jämna mellanrum. De rutiner som 
inte fungerar måste förändras. 

Klistermärke som visar förbud mot att äta eller dricka i en lokal. 
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Kunskap om skadedjur
Det är viktigt att förstå vilket djur det är som har 
fastnat i en fälla. Att fånga flygande vuxna in-
sekter innebär en sak medan en fångst av larver 
innebär något annat och ofta handlar det om två 
olika åtgärder för att begränsa deras utbredning. 
Den som utses till IPM-koordinator bör därför ha 
tillräcklig kunskap om skadedjur för att själv kunna 
artbestämma de djur som hittas i lokalerna eller 
veta var denna kunskap finns. Vissa museer anlitar 
en skade djursfirma som sköter detta. Läs mer om 
identifiering av skadedjur i Vårda väl-bladet  
Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Vad innebär 
samordnad skadedjurskontroll?.

Riskbedömning
En bedömning av risken för ett skadedjursangrepp 
ska utföras med jämna mellanrum och gärna i sam-
band med en utvärdering av utfört arbete. På så sätt 
får man en god överblick över vilka insatser som 
bör prioriteras. Resultatet presenteras för ledningen 
och dokumentationen sparas. 

IPM-koordinatorn leder arbetet med att  utföra 
en riskbedömning gällande vilka samlingar och 
material som löper störst risk för ett framtida 
skadedjursangrepp. Föremål kan riskbedömas efter 
materialtyp, såsom textil, läder och trä. 

En riskbedömning innefattar inredning samt 
byggnaden som helhet. Det kan handla om indra-
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Hur kan risken för att skadedjur kommer in i 
våra lokaler minimeras? Vilka förbättringar kan 
göras för att förhindra skadedjursangrepp, på 
lång och kort sikt? Vissa föremål kanske måste 
flyttas till ett annat magasin eller förvaras i ett 
speciellt skåp. Gör ett riskscenario och tänk 
förebyggande.

get vatten, öppna avlopp (då läckage och översväm-
ningar kan innebära spridning av skadeinsekter, 
speciellt silverfiskar) samt öppningsbara fönster och 
otäta dörrar.

En riskbedömning innefattar även olika flöden 
och processer som kan innebära en ökad risk. Det 
kan till exempel handla om 

• leveranser av material och föremål
• hantering av mat, i personalutrymmen och  

i en eventuell restaurang 
• hur städning sköts
• flödet av inhyrd personal
• flödet av besökare. 

Läs mer om riskbedömning av lokaler i Vårda 
väl-bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Att 
hindra skadedjur och mer om inspektioner i Vårda 
väl-bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Att 
upptäcka skadedjur.
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