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Samordnad skadedjurskontroll, IPM: 
Att utvärdera och dokumentera 

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet juni 2018

Dokumentation av utfört arbetet är viktigt för att kunna följa, utvärdera och ständigt förbättra 

det förebyggande arbetet och de åtgärder som utförs. 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.

Museer är organisationer som har funnits länge 
och information om vad som har hänt ett föremål 
eller en hel samling kan behövas om ett, tio eller 
om hundra år. Det är en av anledningarna till att 
dokumentation om det arbetet som utförs inom 
samordnad skadedjurskontroll behöver sparas. En 
annan anledning är att genom att dokumentera och 
utvärdera arbetet, drivs det framåt och förbättras. 

Utvärdering
För att systematiskt utvärdera arbetet inom IPM, 
behöver det förebyggande arbetet samt alla åtgärder 
som utförs under och efter ett skadedjursangrepp 
dokumenteras. Informationen används sedan för 
att upptäcka förändringar eller trender och för att 
göra prioriteringar. Det kan till exempel handla om 
underhåll av lokaler eller om att sätta ut nya skade-
djursfällor på speciellt utsatta ställen. En utvärde-
ring av insatser utförda under året kan genomföras 
i samband med annan uppföljning i verksamheten. 
I samband med utvärderingen görs även en förnyad 
riskbedömning. Vi lär oss av misstag och blir hela 
tiden lite bättre, lite smartare. Vi kan på så sätt 
ligga steget före skadedjuren.  

Dokumentation
Dokumentationen kan se ut på flera olika sätt. 
 Exakt hur och vad som dokumenteras vid ett ska-
dedjursangrepp regleras främst i rutiner framtagna 
av den ansvarige IPM-koordinatorn i nära samar-
bete med övrig personal (läs mer i Vårda väl-bladet 

Samordnad skadedjurskontroll, IPM: Att initiera 
arbetet med samordnad skadedjurskontroll). 

Dokumentationen kan även användas i det miljö-
arbete som bedrivs på museer, då implementering 
av samordnad skadedjurskontroll förväntas leda till 
en minskad användning av bekämpningsmedel.

Dokumentation av det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet består ofta av åtgärder 
som förhindrar skadedjur att ta sig in i en lokal. 
Genom att dokumentera arbetet under en längre tid 
kan vi se trender och tendenser, behov av underhåll 
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eller att ändra rutiner. För att få ett så bra under-
lag som möjligt om arter, utbredning och mängd, 
bör dokumentationen utformas så att det är lätt att 
lägga till nya uppgifter.

Dokumentationen bör innehålla information 
om antal skadedjur och art, klimat i samlingarna, 
städrutiner, inspektioner (inomhus och utomhus) 
samt övriga åtgärder eller behandlingar som utförs i 
förebyggande syfte.

Metoder för att övervaka och 
dokumentera skadedjur
Det finns enkla metoder för att övervaka och doku-
mentera de skadedjur som påträffas. Den enklaste 
metoden för att undersöka vilka skadedjur som 
finns är att dokumentera resultat från klisterfäl-
lor (se Vårda väl-bladet Att använda klisterfällor för 
skadedjurskontroll).

Här följer ett exempel på hur man kan doku-
mentera fångst från klisterfällor. Informationen 
från klisterfällorna sparas digitalt, till exempel i 
en Excel-tabell, samt placeras ut på en karta över 
 lokalen. Dessa olika sätt att dokumentera komplet-
terar varandra och används för att visa vilka skade-
djuren är samt var de finns. De ger en uppskattning 
av antalet skadedjur och det blir lätt att upptäcka 

problemområden i en lokal. Dokumentationen är 
därigenom till god hjälp vid beslut om förbättrings-
åtgärder.  
1. Sätt ut klisterfällor på platser där skadedjur för- 
 väntas förekomma. Fällorna kontrolleras med 

jämna intervall. Lokal, vem som inspekterat, skade-
djurens antal, art och stadium (larv, vuxen o.s.v.) och 
datum dokumenteras, till exempel i ett Excel-ark 
eller annat program anpassat för syftet.

2. Ta en papperskopia av en karta över din lokal, 
gärna i A3-format.

3. Lägg ett transparant ark i plast ovanpå kartan. 
Datera varje ark, förslagsvis kvartalsvis, som på 
bilden ovan.

4. På det transparenta arket markerar man med 
klisterprickar in de skadedjur som fångats i de 
klisterfällor eller andra fällor som finns utsatta i 
lokalen. Skapa en färgkodning – vad betyder en 
röd eller blå prick för oss? En röd prick kan, som 
på bilden ovan, betyda ett upphittat exemplar av 
den långsprötade silverfisken. Vid ett stort antal 
upphittade silverfiskar i fällan kan antalet marke-
ras på klisterpricken.

5. Varje kvartal läggs ännu ett nytt transparant ark 
ovanpå det senaste. På detta sätt är det lätt att 
följa förändringar över tiden. 

Exempel på hur dokumentation av hur fångst från klisterfällor kan se ut. Foto: Riksantikvarieämbetet.



6. Allt eftersom kommer ett mönster med prickar i 
olika färger att uppträda. Man ser vilka delar av 
lokalen som är mer utsatta för en viss sorts skade-
djur och kan utifrån det fundera på lösningar. 
Måste något tätas, behöver en sluss byggas eller 
har kanske skadedjuren tillgång till föda där 
de förekommer i stort antal? Är problemet med 
skadedjuren säsongsbundet?

Resultaten, de åtgärder och den utvärdering som 
görs med hjälp av denna metod kan därefter föras 
över till digitala system och länkas till de samlings-
förvaltningssystem som används inom museet. 

Dokumentation av åtgärder efter ett 
skadedjursangrepp
Varje åtgärd eller behandling blir en del av ett före-
måls historia. Det blir även en del av den informa-
tion som ligger till grund för framtida beslut och 
ställningstaganden som rör föremålet. Den insam-
lade dokumentationen av åtgärder sparas tillsam-
mans med övrig information om ett föremål. Detta 
gäller för enskilda föremål samt för hela skåp eller 
magasin som saneras eller behandlas för skade-
djursangrepp.

Dokumentera alltid information om:
• vilka föremål eller samlingar som haft skade-

djursangrepp
• var skadedjursangreppet påträffats, i vilka skåp, 

på vilka hyllor, i vilket magasin eller andra lokaler
• vilka skadedjur som förekommit och var 
• vilka skador som har uppkommit på grund av 

skadedjur
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All dokumentation som utförs inom arbetet med 
samordnad skadedjurskontroll bör länkas digitalt 
till de samlingsförvaltningssystem eller databaser 
som används inom museet.

• det finns fotografier på skador
• någon konserveringsåtgärd har varit nödvändig 

och i så fall vilken
• kemikalier har använts vid sanering  
• vad som har sanerats med kemikalier
• föremål har behandlats med andra metoder, som 

till exempel frysning, värme eller syrefri miljö
• hela lokalen eller hela skåp har behandlats mot 

skadedjur och i så fall hur
• förpackningsmaterial eller hela skåp har bytts ut
• föremålet, skåpet eller lokalen har rengjorts från 

skadedjur och i så fall hur.
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