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Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Behandlingsmetoder vid ett skadedjursangrepp 

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet juni 2018

Det finns en rad olika metoder att välja mellan när ett skadedjursangrepp ska behandlas och här 

presenteras några av de vanligaste. 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. 

Vid ett skadedjursangrepp förespråkas i första 
hand giftfria behandlingar. Tidigare användes ofta 
bekämpningsmedel av olika slag för skadedjurs
bekämpning, både i ett förebyggande syfte och 
vid ett skadedjursangrepp. I dag används bekämp
ningsmedel enbart i akuta fall där övriga metoder 
inte fungerar, och då under kontrollerade former. 

Förebyggande behandlingsmetoder
Skadedjur tar sig ofta in på ett museum genom att 
följa med nyinkomna föremål eller andra försändel
ser in. Det kan till exempel röra sig om försändelser 
till vaktmästeriet, presentshopen, restaurangen eller 
caféet. Risken för detta kan minimeras om museet 
har ett bra system för att kontrollera alla nyinkom
na försändelser. En av de vanligaste förebyggande 
behandlingsmetoderna som används, för att oskad
liggöra eventuella skadeinsekter, är frysning. Det 
finns även andra förebyggande behandlingsmetoder 
som kan användas, till exempel värmebehandling, 
syrefri miljö eller karantän. Läs mer om karantän i 
Vårda välbladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Att upptäcka skadedjur.

Vid ett skadedjursangrepp 
Det är viktigt att ett nytt skadedjursangrepp be
handlas, annars leder det med stor sannolikhet till 
nya och större angrepp, med ännu större kostnader 
som följd. 

Innan behandling eller sanering av ett skade
djursangripet föremål påbörjas bör alltid följande 
kontrolleras:
• Hur omfattande är skadedjursangreppet, vilka

föremål och lokaler berörs?
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Tänk på: 
Skadedjur kan gömma sig i wellpapp och andra 
frakt- och packmaterial, såsom silkespapper.
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• Klarar de skadedjursangripna föremålen av en
sanering eller annan behandling utan att ta
skada? En konservator kan behöva bedöma
skicket och behovet av konserveringsåtgärder på
vissa föremål innan sanering eller annan behand
ling påbörjas. Föremål som inte kan behandlas
placeras i karantän.

• Vilken behandling eller sanering bör utföras,
av vem och när?

• Kan en behandling eller sanering utföras i huset och
av egen personal eller måste föremål skickas iväg?

• Finns det ekonomiska resurser att utföra arbetet?

Många museer har ett avtal med en professionell 
skadedjursfirma. I avtalen ingår dock ofta endast 
förebyggande åtgärder. Vid ett skadedjursangrepp 
och i de fall skadedjursfirman behöver göra en sane
ring eller en behandling tillkommer då en summa 
för detta. För att undvika missförstånd är det därför 
viktigt att ta reda på all fakta innan ett skadedjurs
avtal skrivs på. En skadedjursfirma kan fungera 
som ett stöd i ett IPMarbete, men det huvudsak
liga ansvaret ligger inom den egna organisationen. 

Läs mer om det förberedande arbetet i Vårda väl
bladet Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Åtgärder 
vid ett skadedjursangrepp.

Metoder för bekämpning av skadedjur
Fällor används på olika sätt beroende på om det är 
skadeinsekter eller andra skadedjur som ska be
kämpas. Fällor för skadeinsekter används vanligen 
för att övervaka och upptäcka dem, snarare än för 
bekämpning. Gnagare bekämpas ofta i första hand 
med mekaniska fällor.

Viss typ av utrustning för bekämpning av 
skade djur kan vara väldigt dyr att köpa in för ett 
 enskilt museum. För att hålla kostnader nere kan 
flera  museer gemensamt köpa en utrustning som 
 används för behandling vid skadedjursutbrott.

Här följer en kort beskrivning av några de meto
der som används för att bekämpa skadedjur.

Frysning 
Frysning passar många föremål, men inte alla. 
Metoden har använts länge, är billig och lätt att 
använda. För frysning av mindre föremål räcker 
det ofta med en vanlig hushållsfrys. Stora föremål 
kan kräva tillgång till ett frysrum. Det finns även 
fryscontainers eller frysbilar att hyra vid  tillfälliga 
behov. En frysbehandling på 30 °C i tre dygn 

dödar de flesta arter. Alla föremål plastas in före 
infrysning för att behålla fukten och undvika 
torksprickor (läs mer i Vårda välbladet Bekämpa 
skadeinsekter med frysning).

Värme
Värmebehandling passar många föremål, men inte 
alla. Värmen påskyndar kemiska reaktioner och alla 
material klarar inte att värmas till 55 °C. Det finns 
privata firmor som utför saneringar och som säljer 
värmeanläggningar för behandling av skadedjurs
angrepp. En värmeanläggning är dock relativt dyr 
i inköp. Vid värmebehandling behöver man kunna 
kontrollera både temperaturen och fukthalten. 
Föremålen behöver kunna komma upp till 55 °C 
för att säkerställa att alla insektens livsformer (ägg, 
larv, puppa och vuxen insekt) har dött. En vanlig 
värmebehandling varar från några timmar upp till 
ett dygn. Värmebehandling av stora föremål kan 
ta längre tid. En fördel med värmebehandling är 
att det är möjligt att värmebehandla en hel monter 
 eller en hel vägg på plats om det skulle behövas. 

Förändring av atmosfären och syrefri förvaring
Skadedjur kan även bekämpas genom att förhål
landena i atmosfären förändras. Syret i luften kan 
tas bort eller bytas ut mot en annan gas. För små 
föremål används gastäta plastpåsar och till stora 
föremål byggs specialtält av gastät plast där fogarna 
svetsas ihop. En behandling pågår ofta cirka fyra 
veckor. Ett annat sätt är att använda vacuum, där 
de flesta skadedjur dör efter två till sex dygns be
handling. Eftersom vatten avges från insekter och 
föremål i vacuum, kan känsliga material skadas av 
uttorkning. Mindre föremål kan förslutas i en plast 

Frysning av skadedjursangripna föremål. Foto: Riksantikvarieämbetet. 



av gastätt material, tillsammans med ett syreupp
tagande medel (syreabsorbent) och en syreindikator 
(en liten tablett som ändrar färg när syret försvin
ner). En behandling pågår mellan en till tre veckor.

Kemisk bekämpning 
Gifter används endast då inga andra  metoder fung
erar. Kemiska bekämpningsmedel är ofta artspeci
fika, det vill säga ett specifikt bekämpningsmedel 
fungerar till en viss djurart, men inte till en annan. 
Kemiska bekämpningsmedel kan förekomma som 
ett pulver, i flytande form eller som en gas. De ska 
vara godkända och registrerade för att få användas 
och ibland krävs tillstånd för att få använda dem. 
Tänk på att rester av bekämpningsmedel kan finnas 
kvar i samlingarna under en lång tid (se Vårda väl
bladen Bekämpningsmedel i samlingarna och Kemiska 
hälsorisker inom kulturvården – hur skyddar vi oss?).

Mekanisk bekämpning 
Gnagare bekämpas ofta med fällor. Mekaniska fäl
lor kan fånga gnagare levande eller dödar dem när 
de fångas. Om man placerar ut denna typ av fällor 
behöver de ses över enligt instruktioner från tillver
karen, det kan vara så ofta som upp till två gånger 
per dag. I sista hand kan en skadedjursfirma lägga 
ut gift. Användning av gift kan dock medföra att 
gnagarna dör på otillgängliga ställen och i sig kan 
bilda en insektshärd. Att bekämpa möss eller råttor 
med gift bör betraktas som en sista utväg när andra 
åtgärder inte är tillräckligt effektiva.

Det finns även andra behandlingsmetoder som är 
mer eller mindre vanliga och lätta att använda, som 
till exempel strålning, mikrovågor, ljud och biolo
gisk bekämpning. 

Efterbehandling
Efter en behandling eller en sanering av skade
djur behöver varje föremål noggrant ses över och 
 rengöras. Det är viktigt att avlägsna alla rester av 

skadedjur för att säkerställa att de inte utgör föda 
åt andra skadedjur. Om gamla rester av skadedjur 
lämnas kvar kan det även medföra osäkerhet vid 
ett eventuellt framtida skadedjursangrepp, är det 
ett nytt eller ett gammat angrepp? Innan ren
göring påbörjas kan en konservator behöva be
döma skicket på föremålet och eventuella behov av 
konserverings åtgärder.

Även det skadedjursdrabbade området eller 
lokalen rengörs och saneras innan föremålen flyttas 
tillbaka in i samlingen.

Kom ihåg att dokumentera hela förloppet och 
att fotografera föremål före och efter behandling. 
Tänk även på att utvärdera, vad fungerade bra och 
vad som kan göras bättre. Följ upp för att förbättra 
rutiner. För mer information om utvärdering och 
dokumentation läs Vårda välbladet Samordnad 
 skadedjurskontroll, IPM: Att utvärdera och dokumen-
tera samordnad skadedjurskontroll.
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