Rapport fra studietur til England 2018
Antonia Reime Aabø, rådgiver IPM/preventiv konservering

Blåhvalskjelett i Hintze Hall, Natural History Museum, London.

Bakgrunn
IKA Østfold har brukt Integrated Pest Management (IPM) de to siste årene som modell for
bekjempelse av skjeggkre og forebygging av muggsopp i arkiv. IKA Østfold, ved Antonia Reime Aabø,
søkte og fikk i 2018 stipendmidler fra Arkivforbundet for studietur med IPM-kurs i England. Formålet
var kompetanseheving, å finne beste ‘beste praksis’ for IPM i arkivinstitusjon, og å bygge nettverk for
videre kunnskapsutveksling. Studieturen ble gjennomført 24. – 31. oktober, med fire dager ved
Natural History Museum i Kensington til IPM-kurs, fagdag, og IPM-seminar, og en fagdag på
konserveringsavdelingen ved National Archives i Kew.
Kunnskap om hvordan man implementerer et vellykket IPM-program og finner ‘beste praksis’ vil bli
aktuell også for andre arkivinstitusjoner i Norge, og forhåpentligvis kan erfaringer fra studieturen
komme flere enn IKA Østfold til gode.

IPM
Den norske oversettelsen av Integrated Pest Management er integrert skadedyrkontroll, men
betegnelsen har vært kritisert for å være en upresis. Den inkluderer for eksempel ikke muggsopp, og
det engelske IPM brukes derfor også i Norge. IPM som tilnærming i kulturhistoriske samlinger var
opprinnelig et resultat av økt oppmerksomhet rundt HMS, og myndigheters innskjerping av regelverk
for bruk av pestisider der mennesker ferdes. Skjeggkreets biologi og levesett gjør uansett bruk av
pestisider ineffektiv, og IPM står igjen som eneste alternativ for å få kontroll over dette insektet i
arkiv- og museumssektoren.
Folkehelseinstituttet bruker denne
beskrivelsen på IPM: «IPM kombinerer
mange metoder og strategier for å oppnå
langvarig effekt på en økonomisk og
helsemessig akseptabel måte.»
IPM-modellen er standardisert og fastsatt i
Norsk Standard NS-EN 16790:2016: IPM for
beskyttelse av kulturminner, og som medlem
i den internasjonale
standardiseringsorganisasjonen CEN, er
Norge forpliktet til å implementere denne.
IPM er kostnadseffektiv fordi den
systematisk identifiserer risikopunktene så
innsatsen kan konsentreres og ressursene
brukes der effekten er størst. Utfordringen er at alle ledd i organisasjonen må være klar over
viktigheten av sin egen rolle for at programmet skal fungere.
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Natural History Museum
Museet forvalter omlag 80 millioner
registrerte objekter, deriblant Charles
Darwins samlinger. Disse oppbevares i
varierende miljøer, fra utstillingene i
den fredede Waterhouse Building
oppført i 1880, til moderne magasiner
fra 2008 i det tilbygde Darwin Centre.
Museet har 850 ansatte, flere
forskningsavdelinger, og omlag 4,5
millioner besøkende i året.

NHM har over 20 års erfaring med
IPM. Programmet har vært i bruk ved enkelte avdelinger siden 1994, og ble i 2002 utvidet til å
omfatte hele museet. IPM-kurs er obligatorisk for alle ansatte i alle museets avdelinger, fra
kjøkkenpersonale til forskningsansatte. Før IPM ble tatt i bruk, hadde museet store utfordringer med
skadedyr til tross for høyt forbruk av pestisider over flere tiår. Siden IPM uten kjemiske
bekjempelsesmidler ble tatt i bruk har skadedyrforekomstene gått kraftig ned, med henholdsvis 75%
nedgang for insekter og 93% for gnagere. IPM-koordinatoren har 50 medarbeidere i sitt team som
analyserer og registrerer fellefangst i museet. Til organisering og lagring av data brukes lisensiert
software.
Et av punktene i IPM-programmet er kontroll
over all tilgang til museumsbygg og magasin,
både de fysiske åpningene, og hva som ferdes
og fraktes inn og ut. Et nytt fem-etasjers
magasin formet som en lukket kokong er
oppført som en del av Darwin Centre. Magasinet
har kun tre innganger, alle via broer over
bakkenivå. Alle objekter som slippes inn har
vært behandlet ved frysing, i anoxia- eller
varmekammer.

Magasinbygget «The Cocoon»: Broen over til
den ene av inngangene. Her oppbevares alle
museets magasinerte objekter som ikke er
konservert i væske.
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Mottaksavdeling og karantene
Som en del av sitt IPM-program har NHM bygget en mottaksavdeling i en mellombygning der alle
gjenstander kontrolleres visuelt ved innkomst. Alle objekter som skal inn i magasin eller utstilling
behandles med kulde, varme, anoxia eller Co₂. Mye arbeid er lagt ned i planleggingen for å finne en
infrastruktur som både ivaretar sikkerheten rundt skadeinsektene og en effektiv arbeidsflyt.

Mottaksavdeling: Plass og utstyr for inspeksjon og
karantene, og ingen gulvlister med gjemmesteder for
rømte kryp.

Fryserom: Størrelsen er tilpasset museets største neshorn. De kuldebestandige plastkassene til frysing av
mindre objekter er fra innkjøpt fra leverandør for matvareindustrien. Lyst gulvdekke gjør det enklere å oppdage
eventuelle kryp på flukt.
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IPM-kurs på Darwin Centre
Kurset er beregnet på ansatte innen
konservering og samlingsforvaltning, med
formål å lære hvordan man best kan
implementere og tilpasse et
velfungerende IPM-program i egen
institusjon. Innholdet kort oppsummert:














Grunnleggende IPM-kunnskap.
IPM-historie.
Riktig bruk av feller.
Registrering av fellefangst.
Tolkning av talldata.
Risikovurdering og soneinndeling
av arealer.
Koordinering av klima- og
insektsmonitoring.
Tilpassing av renhold.
Presentasjon av case-studier.
Etablering av gode mottaksrutiner.
Rapporteringsrutiner.
Håndtering og behandling av infisert materiale.
Indentifiseringsmodul med entymolog: Artsbestemmelse og identifisering av ulike stadier i
livssyklus til de vanligste skadeinsektene i europeiske arkiv og museer.

Etter kurset har det å kunne identifisere og artsbestemme fellefangst ved hjelp av lupe/mikroskop
vært spesielt nyttig for å oppdage nyklekte skjeggkrenymfer og prikke inn eksakte klekkesteder i
arkivbygget.

Identifisering: Skjeggkre i ulike stadier av livssyklusen, og registrering av fellefangst i database og
tolking av talldata.
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Fagdag på konserveringsavdelingen
..kort oppsummert:







Møter med
papirkonservatorer som
jobbet med rekonstruksjon
av tidligere muggsanert
materiale.
Omvisning i arkiv og
bokmagasin.
Møte med
digitaliseringsavdelingen
som for tiden jobbet med
digitalisering av vannskadet
arkivmateriale.
Diskusjoner rundt
mugghåndtering som del av
IPM i arkiv og bibliotek.

Museet har relativt lite
muggskadd materiale. Dette
skyldes først og fremst
oppbevaringshistorikken til arkivog bibliotekmaterialet.
Samlingene har siden sin
tilblivelse alltid vært betraktet
som verdifulle, og derfor stort
sett vært oppbevart under gode
forhold.
Til digitalisering av protokoller,
herbarier og bøker brukes et
egenkonstruert reprobord med
påmontert kamera. Denne kan
justeres i ulike vinkler og tilpasses
volumet som skal digitaliseres. En
tverrgående list med perforering
er koblet til en støvsuger med
regulerbar sugestyrke, og holder
boksider på plass under
fotograferingen.
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IPM Awareness Day 2018
NHM er sentrale i organiseringen av
det internasjonale IPM-samarbeidet
gjennom The IPM-Working Group.
Hvert år arrangeres seminaret IPM
Awareness Day ved museet, med
forelesninger fra medlemmer av
gruppen og workshops.
Skadeinnsekter er et generelt
økende problem ved arkiv og museer
verden over. Mulige årsaker kan
være klimaendringer, økt handel og
at mennesker reiser mer enn før. På
årets arrangement snakket Rachael
Perkins Arenstein fra American
Institute for Conservation blant
annet om hvordan man skaper
velfungerende faglige nettverk for
erfaringsutveksling i IPM-arbeid
mellom institusjoner.

Eksempler på insektskader: En
ganske trist hare uten hår og ører.
Insektsamlinger finnes vanligvis i to like
eksemplarer i tilfelle et skulle bli skadet.
For denne samlingen av sommerfugler
fra Madagaskar kom praksisen godt
med.
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IPM ved The National Archives
Storbritannias nasjonalarkiv i Kew har 679
ansatte og 11 millioner registrerte
‘records’.
Arbeidet med muggsopp er implementert i
IPM-programmet. Nylig gjennomført de et
større prosjekt for systematisk å kartlegge
hvordan mykotoksiner og muggsporer
spres under håndtering og sanering av
muggskadd materiale. Resultatet var en
full omlegging av muggsaneringsenheten
der avtrekkskabinett ble erstattet av ett
stort avtrekksbord. En av
kartleggingsmetodene var små monitorer
festet på ulike deler av kroppen til
konserveringspersonalet under
saneringsarbeidet. Ved korrekt bruk viste
avtrekksbordet seg å være like sikkert i
bruk med hensyn til HMS som et
avtrekkskabinett. Et avtrekkskabinett ble
beholdt og var satt av til innsynsformål.

Avtrekksbord: Prosessluften sirkulerer i et lukket filtersystem,
som gjør kobling til avkastluft ut av bygget overflødig. For å
kunne behandle også store protokoller, kartmateriale og
liknende fikk de spesialkonstruert bordet av et firma som ellers
produserer utstyr til kriminaltekniske laboratorier.
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National Archives har også utarbeidet et verktøy for å kalkulere risikoen for mikroklimadannelse med
oppvekst av muggsopp i klimastyrte magasin. Alle magasinene er kartlagt med hensyn til mikroklima
med dataloggere i gradienter for hver seksjon. Fangstdata fra alle limfeller holdes opp mot RF%-data
fra nærmeste logger.
Kartleggingsarbeid de har gjennomført på HMS i
muggsaneringsenheten var spesielt nyttig i forhold til
IKA Østfolds forestående planleggingsarbeide for
byggetrinn II. Det var også nyttig og ikke minst hyggelig
for begge parter med erfaringsutveksling rundt
muggsaneringsarbeid – definitivt et marginalt
fagområde i arkivverden med begrenset antall
kollegaer å spille på i begge land. De ansatte delte raust
med seg av både erfaringer og de ulike verktøyene de
har utviklet.
I etterkant av denne turen har IKA Østfold tatt i bruk en
tilpasset versjon av National Archives’ databaseverktøy
for registrering og analysering av limfellefangst, og
modellen for kartlegging av mikroklima i magasin.

Nytteverdi av studieturen
Foruten det som allerede er nevnt underveis, og en større faglig trygghet, er det faglige nettverket
særlig verdifullt. Kontakten med IPM-Working Group som organiserer det internasjonale IPMsamarbeidet, har allerede vært, og vil helt sikkert fortsatt bli nyttig. Med større oppmerksomhet
omkring muggsopp i arkiv og økende skjeggkreforekomster i Norge er det nok rimelig å anta at et
slikt nettverk for kompetanseøkning vil bli nødvendig for flere arkivinstitusjoner.

Vedlegg:
Regnskap og bilag

Foto: Eksteriørbilde s. 2: NHM. Resten: Antonia Reime Aabø/IKA Østfold.
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Sjiraffer i Hintze Hall, Natural History Museum.
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