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Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Att upptäcka skadedjur

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet juni 2018

För att upptäcka skadedjur i ett tidigt skede är det viktigt att ha ett bra övervakningssystem och 

väl inarbetade rutiner för inspektion. Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurs-

kontroll och vänder sig till alla som förvaltar samlingar och särskilt till dig som är IPM-koordinator.

Om skadedjur inte upptäcks i ett tidigt skede kan 
det innebära oersättliga skador på samlingarna. 
Insatserna för att sanera efter ett skadedjursan-
grepp kan bli väldigt personalkrävande och kosta 
mycket pengar. Inspektioner av lokaler och föremål 
bör därför utföras med jämna mellanrum och vid 
behov. Resultatet presenteras för ledningen och 
dokumentationen sparas. 

Spår av skadedjur 
Skadedjur lämnar ofta spår efter sig. Gnagare kan 
lämna spår genom rester av avföring, fläckar av urin 
och gnagmärken på material. Möss avslöjar sina akti-
vitetsstråk, förutom med spillning, även genom urin 
som de sprider med fötterna. Detta kan med fördel 
kontrolleras med hjälp av en lampa med ultraviolett 
ljus (UV-ljus) i ett magasin när ljuset är släckt. Fos-
fatet i urinen gör att mössens gångstråk fluorescerar 
kraftigt gröngult. Tänk på att använda skyddsglas- 
ögon för UV-ljus eller att inte titta direkt in i UV-ljus.

Träspån i närheten av ett träföremål kan vara en 
indikation på ett skadedjursangrepp. Ett enkelt sätt 
att avgöra om ett skadedjursangrepp är pågående 
eller gammalt, är att städa bort upphittade spår eller 
spillning. Om de återkommer är det ett pågående 
angrepp som snarast måste åtgärdas.

Insekter, exempelvis ängrar, ömsar ofta skinn 
under larvstadiet. De ömsade skinnen är ett tydligt 
tecken på deras förekomst.

Inspektera lokaler
För att upptäcka skadedjur så tidigt som möjligt 
 genomförs regelbundna inspektioner.  Inspektionen 

följer organisationens uppsatta rutiner och bör 
omfatta både utomhus- och inomhusmiljön och 
dokumenteras. Börja förslagsvis utifrån och in och 
därefter från källaren och uppåt i huset. Glöm inte 
yttertaket och hängrännor. Ytterväggar bör hållas 
rena från växtlighet så att de är lätta att inspektera. 
Var uppmärksam på lösa bitar av vägg- eller isole-
ringsmaterial, nytillkomna håligheter, spånhögar 
eller spillning. 

Det finns olika sätt att underlätta för inspek-
tioner. En rejäl ficklampa är bra att ha då många 
insekter rör sig i skarven mellan väggen och golvet. 
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Om denna skarv målas i en ljus färg blir det lättare 
att upptäcka eventuella skadedjur. Att det är väl-
städat med ordning och reda samt så få saker som 
möjligt direkt på golvet underlättar också. 

All personal kan hjälpas åt att bevaka och rappor-
tera in upphittade skadedjur. Personal som rör sig 
mycket i lokalerna kan dagligen se över sina ytor, till 
exempel städpersonal eller vakter i utställningarna. 

Håll utkik efter:
• djur eller rester av djur, till exempel avföring  

eller ömsade skinn och hudar 
• bitmärken, utgångshål eller spån i och kring 

 träytor
• förlust av hår, päls eller fjädrar på monterade  

djur eller djurhudar
• olika typer av påverkade ytskikt.

 
Inspektera föremål  
Det är viktigt att noggrant och regelbundet under-
söka föremål. Upprätta en rutin för hur det ska 
genomföras och hur ofta det ska ske. Tänk på att 
föremål som är känsliga eller svåra att inspektera 
kan behöva särskilda rutiner. Anteckna vad du ser 
och hittar vid varje tillfälle så att förändringar lätt 
kan upptäckas. Fotografera gärna.

 Utrustning för inspektioner 
Ta med följande utrustning vid inspektioner:
• Tidigare inspektionsrapporter. Gör en uppfölj-

ning, har något hänt sedan förgående inspektion? 
Finns nya skador eller lämningar efter skadedjur?

• Uppdaterade ritningar över lokalen och byggnaden. 
• En bra ficklampa eller pannlampa samt en  

fick-UV-lampa.
• Lupp eller förstoringsglas.
• Kamera.
• Plastpåsar, plastlådor och pincetter för att kunna 

plocka upp döda eller levande skadedjur eller spår 
av dem för identifikation och dokumentation.

• Använd den personliga skyddsutrustning som 
krävs, till exempel arbetskläder, handskar och 
munskydd.
 

Silverfisk som ätit på ytan av en bok. 

Foto: Riksantikvarieämbetet.

Textiler och skinn/päls kan till exempel undersökas på följande sätt: 

undersök fram och baksida. Inuti och utanpå. Längs med sömmar 

och under kragar. Gå noga igenom alla delar och tänk på att mal 

kamouflerar sina borör med bitar av det föremål de lever på.

Foto: Riksantikvarieämbetet.

Inspektion av skadedjur. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Tänk på att föremål kan innehålla rester av bekämp
ningsmedel. Använd personlig skyddsutrustning.
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Karantän
Karantän används främst för att få kunskap om ett 
föremål bär på skadedjur. Karantän kan användas 
när föremål kommer tillbaka efter ett lån, vid ny-
förvärv, när föremål är extra känsliga eller består av 
många olika material och därför inte bör frysas. 

För att förhindra att skadedjur sprids inom 
området för karantän, kan föremål förslutas i 
genomskinlig plastfilm under minst 1–2 månader. 
Se till att föremålen är torra när de plastas in för 
att undvika fukt- och mögelproblem. Karantän 
kräver daglig tillsyn för att eventuella skadedjur 
ska upptäckas och för att skador på föremål ska 
förhindras. När det inte längre finns någon risk för 
levande skadedjur på föremålen kan de återföras till 
samlingarna. 

Karantän bör även användas för allt nyinkommet 
material, för att säkerställa att inga skadedjur tar sig 
in i byggnaden. Det gäller till exempel  packmaterial 
som kartong eller silkespapper, studiematerial  eller 
material för utställningar, men även material till 
övrig verksamhet på museet, som presentshop, 
restaurang- eller caféverksamhet samt vaktmästeri. 
Tiden i karantän får då anpassas till det som kan 
anses vara rimligt beroende på hur verksamheten 
ser ut samt vilka skadedjur som kan tänkas före-
komma.

Tänk på att även lastpallar kan föra in skadedjur 
på museet. Lastpallar bör därför vara värmebe-
handlade för att inte innehålla skadedjur (standar-
den ISPM 15, se Litteratur och länkar nedan). En 
värmebehandling ger dock inget långtidsskydd. De 
eventuella skadedjur som fanns i lastpallen vid vär-
mebehandlingen är döda, men nya skadedjur kan 
tillkomma när som helst därefter. Skadedjur gillar 
även att gömma sig i packmaterial, som kartong 
och silkespapper. Det är särskilt viktigt att tänka på 
om dessa material återanvänds.

Rum för karantän bör vara uppdelade efter 
verksamhet och den risk för skadedjur den medför. 
Karantän för föremål hålls separerad från karantän 
för övriga verksamheter, som till exempel vaktmäs-
teri eller presentshop. Dessutom bör ett rum för 
karantän
• vara ett rum eller en byggnad som inte är  

placerat i direkt anslutning till magasinen
• vara väl tillslutet så att inga skadedjur kan ta  

sig in eller ut ur rummet

• ha ett bra ventilationssystem, avskilt från det 
övriga ventilationssystemet (detta är viktigt för 
föremål som innehåller rester av bekämpnings-
medel eller vid nyförvärv av föremål från länder, 
där man fortfarande använder bekämpnings-
medel, för att förebygga och bekämpa skadedjurs-
angrepp)

• hållas i god ordning och vara väl städat så att man 
lätt kan upptäcka ett pågående skadedjursangrepp

• vara målat i ljusa färger så att man lätt kan  
upptäcka eventuella skadedjur eller spår av dem

• vara försett med frysar eller andra sanerings-
möjligheter i närheten

• dagligen övervakas för skadedjur. 

Övervakning och fällor
En viktig faktor i arbetet med samordnad skade-
djurskontroll är kunskap om vilka skadedjur som 
förekommer i samlingarna. Ett bra sätt att få den 
kunskapen är att använda fällor. Syftet med många 
fällor är inte att fånga alla skadedjur utan syftet är 
övervakning, för att få information om vilka typer 
av skadedjur som förekommer, var i lokalen de finns 
och när under året de är som mest aktiva.

Insektens utveckling från ett stadium till ett annat 
på sin väg mot en färdig insekt, sker oftast med cirka 
30 dagars intervall. Därför rekommenderas, om möj-
ligt, en månatlig övervakning och inspektion. 

Antal insekter, vilken art, om det är en larv eller 
vuxen individ, vilket datum och var de fångades 
är viktig information att dokumentera (se Vårda 
väl-bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Att 

Denna klibbmatta används främst för att fånga upp smuts som riskeras 

dras in eller ut ur ett rum. Den kan liknas vid en stor klibbig post-it 

lapp, där man drar av ett skikt när det blir mättat med smuts, och 

så har man en ny klibbig yta. Foto: Riksantikvarieämbetet.
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utvärdera och dokumentera). Genom att rutinmässigt 
övervaka fällorna blir det lätt att följa upp föränd-
ringar, upptäcka trender och agera därefter.

Det finns olika material och metoder att använda 
för att övervaka och hindra skadedjur. Klisterrem-
sor kan användas  längs med kanterna i en lokal, 
runt rörgenomföringar och avlopp, gärna i kombi-
nation med en klibbmatta vid in- och utgångar. 

Det finns olika fällor för att upptäcka skadedjur:

Klisterfällor: Dessa används för att upptäcka 
förekomst av skadeinsekter och inte främst för att 
fånga dem. Sätt fällor på olika ställen i rummet 
där skadeinsekter kan finnas, till exempel vid yt-
terdörrar, fönster eller avloppsbrunnar. Placera ut 
klisterfällor i magasin och utställningssalar men 
även i andra rum som restaurang, korridorer, kontor 
och teknikrum. Kom ihåg att inspektera och byta 
klisterfällor regelbundet, eftersom de skadeinsekter 
som fångats kan dra till sig andra skadedjur. Om 
man vill fortsätta att använda en klisterfälla, ringa 
in de skadeinsekter som är dokumenterade med en 
penna. Läs mer om hur man använder klisterfäl-
lor i Vårda väl-bladet Att använda klisterfällor för 
skadedjurskontroll. 

Feromonfällor: Dessa fällor används för att locka till 
sig en specifik art. Det finns fermoner som är köns-
specifika, det kan till exempel innebära att en fälla 
som har lukt av honor lockar till sig hanar, som då 
fastnar i fällan. Det finns även fällor med lukt av 
mat som lockar till sig båda könen. Feromonfällor 
är bra att använda för att se en förändring av antal 
individer av någon speciell art av skadeinsekter. 
Nackdelen är att insekter som inte fanns i rummet 
från början kan lockas till fällan.

Ljusfällor: Dessa fällor används för att fånga fly-
gande insekter. Tänk på att ljuset som används i 
fällorna oftast är ultraviolett strålning som kan på-
verka föremål negativt. Placera dem så att de lockar 
bort insekterna från föremålen och mot ytterdörren.
För information om fällor för gnagare, se Vårda 
väl-bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM:  
Behandlingsmetoder vid ett skadedjursangrepp.
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Kom ihåg! Alla typer fällor måste övervakas, bytas 
ut eller vittjas för att inte i sig bilda en insektshärd.




