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Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Åtgärder vid ett skadedjursangrepp 

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet juni 2018

När skadedjur eller skador på föremål påträffas bör en åtgärdsplan utformas. Här följer några förslag 

på prioriteringar, för föremålen och för lokalen. 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.

När ett skadedjursangrepp upptäcks påbörjar an-
svarig IPM-koordinator en åtgärdsplan. För att be-
döma och prioritera bland åtgärder måste man först 
ta reda på omfattningen av skadedjursangreppet.

Här följer en del av de frågor som måste besvaras 
inför att en åtgärdsplan upprättas: 

• Är angreppet nytt eller gammalt?
• Är djuren levande eller döda? 
• Är det skadedjur eller inte? Identifiera vilka ska-

dedjur det rör sig om, alla djur är inte skadedjur. 
• Hur många skadedjur rör det sig om? Räcker det 

att åtgärda skadedjursangreppet med fler fällor 
och tätare kontroller?

• Vad äter skadedjuren? Finns det föda i lokalen 
som kan avlägsnas?

• Behöver städningen av lokalerna förbättras eller 
utökas?

• Trivs skadedjuren i fuktig miljö? Kan luftfuktig-
heten i så fall sänkas?

• Kan temperaturen i lokalen sänkas, för att bromsa 
skadedjurens tillväxt?

• Hur tar skadedjuren sig in i byggnaden? Är det 
något som kan förhindras?

• Var finns skadedjuren? Inom ett specifikt eller ett 
större område?

• Kan området där skadedjursangreppet skett isole-
ras, för att förhindra spridning?

• Vad kan vi göra själva och vad behöver vi hjälp med?
• Ska en konservator kontaktas?
• Ska en skadedjursfirma kontaktas?
• Ska försäkringsbolaget kontaktas?

Åtgärda föremål
Ett skadedjursangripet föremål måste isoleras från 
andra föremål. Innan föremålet flyttas ur sam lingen 
eller utställningen bör det slås in i plast, så att 
inte skadedjur sprids inom lokalen. Flytta  därefter 
föremålet till ett annat rum för inspektion och 
behandling. 

En konservator kan behöva se över skadorna på 
känsliga föremål före en sanering eller behandling. 
Inspektera även föremål i närheten av det angripna 
föremålet för att se om skadedjuren har spridit sig. 
Varje föremål som har spår av skadedjursangrepp 
behandlas och inspekteras separat. Kom ihåg att 
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dokumentera skador och åtgärder. Fotografera 
gärna.

Inför val av behandling, läs Vårda väl-bladet 
Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Behandlings
metoder vid ett skadedjursangrepp.

Åtgärda lokalen
När skadade föremål har flyttats och säkrats måste 
lokalen åtgärdas. Lokalen städas noggrant, för att 
det ska bli lättare att upptäcka nya skadedjursan-
grepp och för att ta bort gamla skadedjursrester 
som kan bli föda för nya skadedjur (läs mer om 
städning av skadedjursdrabbade lokaler i Vårda  
väl-bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM:  
Att hindra skadedjur). Genomför därefter tätare  
kontroller och sätt ut fler fällor under en period för 
att säkerställa att skadedjuren inte längre är ett pro-
blem (läs mer om fällor i Vårda väl-bladet Samord
nad skadedjurskontroll, IPM: Att upptäcka skadedjur).

Ibland orsakar skadedjur skador på lokal  eller 
inredning. Om detta har skett behöver skador 
åtgärdas och angripet material bytas ut. Ibland kan 
ny inredning behöva införskaffas. I svårare fall kan 
försäkrings bolag och eventuellt en skadedjursfirma 
kontaktas.

Läs mer om att förhindra skadedjur från att ta 
sig in i en byggnad i Vårda väl-bladet Samordnad 
skadedjurskontroll, IPM: Att hindra skadedjur.

Tänk på att de flesta skadedjur inte trivs i
• låg temperatur
• låg relativ fuktighet
• god ordning
• välstädade omgivningar.

Om temperaturen sänks förändras insekternas livs-
cykel, de äter mindre och förökar sig i långsammare 
takt, vilket är bra. Men, en sänkning av temperatu-
ren innebär även att fuktigheten ökar och risken för 

mögel blir större. Rådgör med en konservator för 
att hitta lämpliga nivåer för temperatur och relativ 
fuktighet. Utforma en rutin för uppföljning när 
klimatet förändras. Tänk också på att en tempera-
tursänkning i magasinen innebär att komforten för 
personalen försämras. En sådan förändring måste 
ställas i förhållande till hur ofta och hur länge 
någon arbetar i magasinen.
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I ett magasin kan det finnas behov av att behandla hela skåp. 

Foto: Riksantikvarieämbetet.




