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MÖRDARSNIGLAR
Miljöenheten får ibland in samtal
från personer som har problem med
mördarsniglar. Här är några tips och
råd om hur man kan bli av med
sniglarna.

En vuxen snigel är ca 8-13 cm. Färgen
är oftast mörkt brunröd, men den kan
variera från nästan svart över olika
bruna nyanser till orange. Den kan lätt
förväxlas med andra sniglar, t.ex svart
skogssnigel. Vid massförekomst kan
man dock anta att det är mördarsniglar.

Snigelbekämpningstips
Det finns många tips om hur du blir av
med sniglarna. Det enda sättet att bli av
med dem är att avliva dem. Släpp inte ut
dem på andra ställen, det ökar bara
spridningen.
Avliva sniglarna
Bäst är att försöka samla in så många
som möjligt på kvällen då de är mer
aktiva.
1. Avliva dem genom att knipsa av
huvudet på dem med exempelvis en
sekatör
2. Samla sniglarna i ett kärl och häll
kokande vatten över dem
3. Lägg sniglarna i en påse och frys ner
dem
Ägg sprids inte när sniglar klipps itu
eller om du trampat ihjäl en snigel och
går runt med samma skor i trädgården.
Äggen är helt enkelt inte mogna inne i
snigeln och dör med snigeln.

Särskilt förtjust är snigeln i växter med
stark doft. Den heter egentligen spansk
skogssnigel men kallas mördarsnigel i
folkmun. Öknamnet mördarsnigel
kommer av det faktum att den utövar
kannibalism, det vill säga den lever på
kadaver samt döda och levande växter.

Fällor
För att samla in dem, gillra fällor i form
av gömställen. Lägg ut exempelvis
brädor eller masonitskivor med mat som
lockbete (rutten frukt, blötlagd hundeller kattpellets, döda sniglar mm).
Sniglarna är nattaktiva och gömmer sig
på dagen.

Snigeln har en snabb förökningstakt
som till stor del beror på förmågan till
självbefruktning och en stor äggproduktion. Det är bäst att bekämpa
mördarsniglar på våren och försommaren innan de hunnit lägga ägg.

Sniglarna dras till starka lukter. Gräv
ner en skål med låg kant och fyll skålen
med öl. Sniglarna dras till ölen, kryper
ner och drunknar. Öldoften lockar i 1-2
dygn.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren får själv ansvara för
att sniglarna försvinner. Kommunen
kan endast dela med sig av
snigelbekämpningstips.

Döda sniglar kan du gräva ned eller
kompostera. Det är viktigt att göra sig
av med de döda sniglarna, för annars
lockar kadavret till sig nya sniglar.
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Snigelbarriärer
Har du växter du vill skydda särskilt
kan du lägga en sträng med t.ex. kalk
runt växterna. Sniglarna kryper inte
gärna över där. Men man måste tänka
på att vid regn och fuktig väderlek
försvinner barriären och man måste
upprepa proceduren.
Snigelgift
Det finns fyra, av kemikalieinspektionen godkända, produkter som
får användas av privatpersoner:
o
o
o
o

Ferramol Snigel Effekt
Snigel Fritt
Nemaslug
SmartBayt

Gå in på kemikalieinspektionens
hemsida för mer information
www.kemi.se
Förebyggande åtgärder
Det finns också förebyggande åtgärder
för att minska risken för snigelinvasion
i trädgården.
Nya plantor
Skölj av rötterna på nya plantor som du
tänker sätta i trädgården. Jorden kan ha
sniglar och/eller snigelägg med sig.
Kompost
Undvik helt öppna komposter, i
synnerhet ”avfallshögar”. Kompostera i
någon form av behållare som sluter tätt
mot marken. Lägg gärna ut en barriär
med kalk.
Avliva insamlade sniglar
Samla inte in dem och släpp ut dem på
andra ställen. Det ökar bara
spridningen.
Bearbeta jorden
Bearbeta jorden då sniglarna har svårt
att hitta gömställen i finkornig jord.
Undvik även att gräva på hösten.
Hålrummen som bildas kan bli bra
övervintringsplatser för sniglarna.
Vattna

Undvik att vattna på kvällen. Sniglarna
är nattaktiva och gillar fuktiga miljöer.
Vattna direkt på växterna och undvik att
vattna stora områden.
Håll ordning i trädgården
Skräp och avfallshögar är inbjudande
gömställen för sniglarna. Ta bort
fallfrukt då den lockar till sig sniglar.
Odla högt
Odla högt i pallkragar. Det gör det
svårare för sniglarna att komma åt
växterna.
Mer information
För fler förebyggande råd och allmän
information, gå in på Göteborgs
naturhistoriska museums hemsida:
www.gnm.se

