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PRE-MAL  

Skadedjur, mögel och hälsoeffekter 

PRE-MAL har som uppgift att bygga upp och förmedla kunskap samt att ge råd för att bekämpa 

skadedjur och hantera mögelproblem. Vi riktar oss särskilt till museer, arkiv och bibliotek. Vi gör 

artbestämningar och håller kurser och seminarier.  

PRE-MAL står för Pest, Research and Education-Museums, Archives and Libriaries. Alltsedan de 

svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp bildades år 1984 har skadeinsekterna varit i fokus. 

Från och med 2013 ingår även problematik kring mögel i PRE-MALs verksamhet. 

Många svenska museer, arkiv, bibliotek och andra som bevarar kulturföremål har eller har haft 

problem med skadedjur och mögel. PRE-MAL erbjuder hjälp och stöd i dessa situationer.    

Vi förmedlar lättillgänglig, kvalitetssäkrad och aktuell information och rådgivning om skadedjur och 

mögel. PRE-MAL har även kompetens att bedöma potentiella och faktiska hälsoproblem vid arbete 

med samlingar. Verksamheten baseras på god vetenskaplig grund. 

Vi sprider information till olika målgrupper genom kurser, seminarier, e-postlista, artiklar på 

Riksantikvarieämbetets hemsida och via olika sociala medier. 

PRE-MALs verksamhet delas in i fyra olika funktioner: 

 Kunskapsförmedling: Vi utför artbestämning av skadedjur. Vi bevakar och sprider 

information om skadedjur och mögel. Vi svarar på frågor om skadedjur och mögel.    

 Rådgivning: Vi ger allmänna råd om bekämpning av skadedjur, mögel och dess hälsoaspekter 

till våra målgrupper. Vi ger inte specifika råd om bekämpning i enskilda fall och deltar inte i 

bekämpningsarbeten. 

 Forskning och kunskapsuppbyggnad: Vi bevakar ny forskning inom området skadedjur, 

mögel och dess hälsoeffekter samt sprider informationen vidare till våra målgrupper.  

 Utbildning: Vi organiserar kurser inom området skadeinsekter och mögel. Kurserna bygger 

på en strategi för att förebygga och motverka skadedjursangrepp som kallas samordnad 

skadedjurskontroll eller IPM (Integrated Pest Management).  

PRE-MAL har en styrgrupp som från och med 2013 leds från Riksantikvarieämbetet. I styrgruppen 

finns personer som representerar expertkunskap om musealt arbete, kulturvård, skadeinsekter, 

mögel, konservering och arbetsmiljö.  

PRE-MAL har också en intressegrupp med medlemmar som främst representerar museer, 

hembygdsföreningar, bibliotek, arkiv, forskare, näringsliv, myndigheter men även enskilda personer.   


