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Den spanska skogssnigeln, 
eller mördarsnigeln som den 
kallas i folkmun, härstam
mar från sydvästra Frankrike 
och inte från Iberiska halvön, 
som man tidigare trodde. Den 
behåller sitt svenska namn 
spansk skogssnigel men det 
vetenskapliga blir arion vulga-
ris mot tidigare a. lusitanicus.

Att denna införda, invasiva snigelart spri-
der sig av egen kraft och orsakar skador 
i natur och trädgårdar har alltför många 
trädgårdsägare fått erfara. År 2007 var 
det besvärligaste året hitintills. Våren 
och försommaren var fuktiga och snigeln, 
som är ett blötdjur, trivdes. En medlem 
från västkusten plockade 35 000 sniglar 
det året! Även jordbruket fick besvär med 
sniglarna. Myndigheterna reagerade änt-
ligen på problemet och forskning pågår 
om vall och ensilage.

De senaste två åren har varit mindre 
gynnsamma för snigeln, men den breder 
ut sig hela tiden så var uppmärksamma! 
Inför årets säsong hoppas vi att den kalla 
vintern, trots isolerande snötäcke, de-
cimerat antalet övervintrande ungsnig-
lar. Man befarar att snigeln anpassat sig 
bättre till vårt klimat och att hybridise-
ring med vår svarta skogssnigel kan leda 
till ytterligare ökad köldtålighet.

bekämpNINg eFFektIVaSt på 

VåreN

Våra bekämpningsinsatser är mest ef-
fektiva på våren. Varje eliminerad snigel 
kan sätta stopp för 400 nya. Varje snigel, 
som är tvåkönad, har förmågan att lägga 
så många ägg under en säsong, innan den 
dör till hösten. Det är de unga sniglarna 
och möjligen ägg i sydligare delar av lan-
det som övervintrar. Sniglarna vaknar ur 
sina skrymslen, vanligen 10–20 cm djupa 
jordkamrar, när dygnsmedeltemperatu-
ren överstiger 4 °C eller ungefär när vit-
sipporna blommar.

Beten med favoritföda, t ex skämd 
frukt, potatisskivor, sallat, späda mask-
rosor och uppblötta hundpellets, och be-

kämpningsmedel med järnfosfat (Snigel 
Fritt, Ferramol Snigel Effekt) och fällor 
med öl på fuktiga platser lockar till sig 
sniglarna.

Biologisk bekämpning med nematoder 
(Nemaslug) görs bäst på ungsniglar, se Ht 
3/2009, s 24. Utsatta beten och infångade 
sniglar kan dränkas i nematodbad. In-
fekterade sniglar dör eller dödas och äts 
av artfränder som för nematodsmittan 
vidare. Teoretiskt ska det fungera, men 
i praktiken är metoden rätt oprövad och 
även harmlösa sniglar och snäckor kan 
smittas.

Ihärdig snigeljakt morgon och kväll, 
i samverkan med grannar, är ett bra sätt 
att hålla den nattaktive och fuktälskan-
de snigeln stången. Skonsammast dödar 
man den direkt genom halshuggning, 
ituklippning eller ihjälstampning. Även 
kokande vatten och nedfrysning av de 
plockade sniglarna ger en snabb död, 
men salt ska undvikas!

mer INFormatIoN

I våra faktablad och på vår hemsida www.
tradgard.org hittar du mer om snigeln. 
Genom att besvara snigelenkäten bidrar 
du själv med viktig information. Här 

finns även vår webbaserade bestämnings-
nyckel – ett första hjälpmedel för att kän-
na igen mördarsnigeln och inte i onödan 
bekämpa harmlösa sniglar, som är viktiga 
nedbrytare i vår natur.

För säker artbestämning skickas snig-
lar till Göteborgs Naturhistoriska Museum, 
se www.gnm.se under Utställningar på 
webben. Här arbetar snigelexperten Ted 
von Proschwitz, som utkommit med ve-
tenskap och fakta i boken ”Snigel – frid-
störare i örtagården”, Bohusläns muse-
ums förlag 2009.

På www.snigel.org kommer en sam-
manställning och presentation över bra 
länkar och litteratur i ämnet. 

av lise-lotte Björkman, träd-
gårdsrådgivare och trädgårds-
designer,  
radgivning@tradgard.org

trädgårdsaKtuellt

Vad nytt om den spanska 
skogssnigeln?

På våren kan ungsniglarna variera i storlek från en knapp centimeter till nästan full-
vuxna individer. De riktigt små sniglarna är blekgula för att sedan vanligen bli mörkare 
med ett längsgående band på sidan. Slutligen antar snigeln vanligen en smutsbrun 
nyans som kan variera från orangegult till nästan svart. Sniglarna är segt slemmiga 
och bakkroppens kraftiga vårtrader framträder tydligt även på yngre sniglar.
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Läs mer om sniglar på:  
www.tradgard.org under Kunskap 


