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Kapitel 7 – Skadedyr og skadedyrsbekæmpelse 
 
Nationalmuseet udpeger en eller flere relevante medarbejdere, som har det daglige 
driftsansvar for Nationalmuseet IPM-arbejde. (IPM: Integrated Pest Management) 
 
Arbejdet kan omfatte placering og tjek af skadedyrsfælder, prioriteret indsats ved 
opdagelse af aktive skadedyrsangreb, løbende monitering af særligt udsatte magasin- 
eller udstillingsrum mv. Arbejdet og de lokale indsatser foregår som regel i tæt kontakt 
med enheden Samlinger og de samlingshavende enheder på museet. 
 
 

Minimering af risiko for skadedyrsangreb 
 
Museumsgenstande bør: 
 

 Alene opbevares i udstilling, studierum, magasin, fotoatelier eller i 
konserverings- eller monteringsværksted. 

 Inspiceres for skadedyr efter udlån, også internt på museet (fotoatelier, 
konserverings- eller monteringsværksted mm.). 

 Desinficeres ved mistanke om skadedyrsangreb. 

 Nyindkomne genstande bør fryses hurtigst muligt. Kan en umiddelbar frysning 
ikke lade sig gøre, indpakkes genstanden i plastik, således at evt. skadedyr ikke 
spreder sig.  

 Hvis man observerer insekter enten i skadedyrsfælder eller andre steder, skal 
det straks rapporteres til museets skadedyrsansvarlige.  

 Alle observationer skrives ind i museets skadedyrsdatabase, enten direkte eller 
via de skadedyrsansvarlige.  

 Det er de skadedyrsansvarlige der vurderer om særlige tiltag skal iværksættes i 
samarbejde med de samlingshavende enheder/museets udstillingsansvarlige 

 
 
I udstillingsarealer bør der være: 
 

 Lav temperatur - gerne under 18o C. 

 Lav luftfugtighed - gerne under 50 % relativ luftfugtighed (hvis genstandenes 
tilstand i øvrigt tillader det, efter aftale med Bevaringsafdelingen). 

 Insektnet for vinduer, der åbnes. 

 Rengøringsvenlig indretning. 

 Overvågning for skadedyr. 

 Aldrig udstilles madvarer. Der bør anvendes attrapper fremstillet af epoxy, 
gips eller andet uorganisk materiale. 

 Fri for gulvtæpper samt hulrum i udstillingskonstruktioner. 
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I studierum, magasin, fotoatelier, konserverings- eller monteringsværksted bør der 
være: 
 

 Insektnet for vinduer, der åbnes. 

 Rengøringsvenlig indretning, f.eks. nederste reolhylde 20 cm over gulv, sokkel 
under skab. 

 Ryddelige gulve, vindueskarme og borde af hensyn til rengøring. 

 Overvågning for skadedyr. 

 Afryddet for organisk affald ved køkkenregioner ved arbejdstids ophør. 
 
 
I undervisningslokaler og møderum bør der være: 
 

 Rengøringsvenlig indretning. 

 Ryddelige gulve, vindueskarme og borde af hensyn til rengøring. 

 Overvågning for skadedyr. 

 Regelmæssig frysning af effekter (pelsskind, udstoppede dyr mm.) samt vask af 
udstillingstøj. 

 Afryddet for service og organisk affald, når undervisningen/mødet ophører. 
 

 
 


