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BEHANDLING AV UTSTOPPEDE FUGLER, DYR OG FISK 
 

For at et førsteklasses utstoppet trofé skal holde seg pent i flere generasjoner, må det 
behandles riktig fra det kommer inn i huset. Mange fine drømmetroféer er blitt ødelagt med 
årene pga. feilbehandling av eierne. Derfor er det meget viktig at Dere følger noen enkle 
regler, for at troféene skal beholde den samme høye kvaliteten som det hadde da det ble levert 
fra Trofémontasje.  
 

1. Et utstoppet preparat bør ikke utsettes for direkte sollys da dette med årene vil bleke 
fjærene eller pelsen på preparatet. En mår vil f.eks. bli nesten hvit i løpet av et år hvis 
den blir plassert slik at den står direkte i sollys. Vær også forsiktig med bruk av sterke 
spotlys som plasseres for nære preparatet. 

 

2. Ta ikke på et utstoppet preparat da dette vil overføre fettstoffer som er på fingerene til 
fjærene eller pelsen på preparatet, og da vil f.eks. støv feste seg med en gang på 
preparatet. Det bør heller ikke røykes i et rom med utstoppede preparater. En hvit rype 
vil fort bli gul hvis det røykes i rommet. 

 

3. Normalt skal det ikke være noen fare for insektangrep på utstoppede preparater i 
vanlige bolighus med normalt renhold. Men hvis det skulle skje, er det viktig at eieren 
oppdager det så snart som mulig, slik at preparatet kan bli plassert i fryseren snarest 
mulig. Større preparater plasseres i en tett plastikksekk som det sprayes Radar 
insektmiddel inn i før den lukkes. Etter denne førstehjelpen er det meget viktig at 
preparatet blir levert til oss snarest mulig for en grundigere sjekk, slik at vi kan 
kartlegge hva som må gjøres for å stoppe insektangrepet. På museer er fleskeklannere 
og museumsbiller et stort problem ved at det er store samlinger med utstoppede 
preparater på en plass, og der formerer billene seg så raskt at de kan bli resistente mot 
de kjemikaliene som preparatene er innsatt med. 

 

4. For å forhindre insektangrep på utstoppede preparater må de holdes så rene for støv 
som mulig. Fugler børstes forsiktig med en stor fjær eller en syntetisk støvbørste. 
Benytt aldri en støvklut, da dette vil klemme støvet inn i fjærdrakten til fugelen. 
Samme prosedyre benyttes på dyr, men de kan i tillegg også støvsuges meget forsiktig.  

 

 5. Fisk rengjøres ved at den børstes forsiktig med en stor fjær eller en syntetisk 
støvbørste for få av støvet, etterpå kan den tørkes forsiktig med en fuktig støvklut. 
Vær meget forsiktig slik at finnene på fisken ikke skades under rengjøringen. 

 

6. Utstoppede preparater bør plasseres i et rom med lite lys som har en stabil 
luftfuktighet. Det bør også plasseres slik at det er utilgjengelig for barn og husdyr. 

 

7. For å bevare det utstoppede preparatet best mulig vil det lønne seg å ta den kostnaden 
det vil bli å levere det til oss, for en profesjonell rengjøring/service ca. hvert 5 år.  

 

8. Spesielt sjeldne og verdifulle utstoppede preparater bør oppbevares i støvtette 
glassmontere for å garantere en sikker oppbevaring, slik at de vil beholde den 
opprinnelige kvaliteten i flere generasjoner. 
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