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Europas kulturarvsinstitutioner står inför stora utmaningar när det gäller att bekämpa skadedjur och mikroorganismer i
samlingar i museer, arkiv, bibliotek, hembygdsgårdar, kyrkor och övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En ny
europeisk standard sätter fokus på organisatoriska åtgärder för att bekämpa skadedjur och mögel.
Förr i tiden sprutades DDT och arsenik på föremålen för
att skydda dem mot oönskade insektsangrepp. Idag har
flera vanliga bekämpningsmedel förbjudits och
forskningsinsatser pågår för att få fram alternativa
bekämpningsmetoder som inte är skadliga för miljön eller
människors hälsa.

Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska
standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of
Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en
teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.
Standarden publicerades 2016 och tillhandahålls i Sverige
genom SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se.

Så kallad samordnad skadedjurskontroll är en
standardiserad metod för att skydda kulturarvet mot
angrepp genom förebyggande metoder. Exempel på detta
är karantän för inkommande och utgående material,
systematisk städning, rutiner för mat och dryck, inspektion
med hjälp av fällor och inte minst utbildning av personal.
Idag är även bekämpningsmetoderna annorlunda för att
skydda både människor och föremål. Drabbat material kan
frysas in istället för att besprutas, föremål och samlingar
kan till och med värmas upp för att bli av med ägg, larver
och vuxna insekter. Förebyggande och miljövänliga
metoder är den självklara vägen framåt för att skydda
föremål, samlingar och miljöer från skadedjursangrepp.
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SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också
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