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Sneglen har fået tilnavnet
“dræbersneglen”. Dette tilnavn
har pressen formodentligt hentet
fra Sverige og Norge, hvor den
ofte kaldes for henholdsvis
„mördersnigel“ og „morder-
snegl“.

Dette tilnavn er dog noget
misvisende. Nok æder den gerne
ådsler og kan optræde kannibalis-
tisk, hvis den er trængt og der
ikke er andet at spise, men dette
gælder også for andre skov-
snegle.

En „gæst“ fra
Den Iberiske Halvø
Den iberiske skovsnegl stammer
fra Den Iberiske Halvø ( Spanien
og Portugal ), hvor den ikke op-
træder som skadedyr. Herfra er
sneglen spredt op gennem
Europa, formodentligt i forbin-
delse med transport af planter,

og den er konstateret i en række
europæiske lande, bl.a. Schweiz,
Østrig, Tyskland, England, Sverige
og Norge, hvor den ligesom i
Danmark forekommer pletvis og
hvor den lejlighedsvis forårsager
skader i haver og på afgrøder.

Den iberiske skovsnegl er en
snegl uden hus, en såkaldt
nøgensnegl, der er i slægt med
den velkendte sorte skovsnegl
(A. ater) og den røde skovsnegl
(A. rufus). Den bliver som voksen
fra 7-10 cm (op til 15 cm) lang.
De fleste iberiske skovsnegle er
lidt mindre end den sorte og den
røde skovsnegl.

Sneglen er oftest ensfarvet
mørkebrun eller brunrød. Den
brune farve kan variere fra mørke-
brun til lysebrun over alle brune
nuancer. Der er også set orange-
gule eksemplarer. De voksne
snegle fremstår med matte, ud-
vaskede eller afblegede farver.

Unge snegle er lyse og kan have
tydelige mørke bånd på siden og
derover ofte et smalt lysere felt.
De nyklækkede unger er hvide.

Identifikation af snegle
En sikker artsbestemmelse af den
iberiske skovsnegl kan kun ske på
grundlag af anatomiske undersø-
gelser af deres kønsorganer. Men
hvis man finder snegle uden hus,
der passer på ovennævnte beskri-
velse, i et meget stort antal indi-
kerer det, at der kan være tale om
den iberiske skovsnegl.

På grund af den iberiske skov-
snegls varierende udseende kan
den forveksles med andre snegle-
arter. Den kan dog relativt let ken-
des fra en række af de almindeligt
optrædende sneglearter i Dan-
mark. På fotografierne vises de
sneglearter uden hus, man hyp-
pigst vil støde på i haven, på mar-
ken eller i skoven.

Biologi

Den iberiske skovsnegl har én til
flere generationer om året i Dan-
mark. Sneglene er hermafroditter
og kan gensidigt befrugte hinan-
den og alle lægge æg. Man me-
ner, at en selvbefrugtning dog
også kan finde sted.

En kønsmoden snegl lægger i
løbet af sit liv ca. 400 æg. De
lægges i klumper på 20-30 æg.
Æggene lægges i hulrum i jorden,
under blade eller i kompost- og
affaldsbunker. Æggene, der er
mælkehvide, kugleformede og
med en diameter på 3-4 mm,
klækkes om sommeren efter 1-2
uger.

Heldigvis bliver ikke alle æg til
voksne snegle. Varme, tørre somre
reducerer antallet af snegle og af
snegleæg, der klækkes. Snegle-
æggene ædes også af dyr som
pindsvin, grævling, andefugle,
rovsnegle, løbebiller, frøer og
tudser.

De voksne snegle, der har lagt
æg, dør inden vinteren. Unge
snegle i alle aldre fra næsten
kønsmodne til nyklækkede over-
vintrer på beskyttede steder, f.eks.
i kompostbunker, dybe hulrum i
jorden og lignende. Det er ikke af-
klaret, om æg af den iberiske
skovsnegl kan overvintre i Dan-
mark. Hård og tidlig frost samt
isvintre medfører stor dødelighed
blandt de overvintrende ung-
snegle.

Sneglene kommer frem i april-
maj måned, afhængig af tempe-
raturen. Udviklingen fra nyklæk-
ket til voksen tager 4-5 uger for
de æg, der er lagt og klækket om
foråret og sommeren af de over-
vintrende snegle.

Sneglene foretrækker en grov-
kornet, klumpet jordstruktur med
mange hulrum, hvor de søger ned
i dagtimerne og under tørkeperi-
oder. Sneglene er normalt natak-
tive, men træffes dog også om

dagen i regnvejr. I tørkeperioder
dør en stor andel af æg og unger,
og sneglebestanden kan reduce-
res kraftigt.

Snegle må normalt betragtes
som nytteorganismer, der er vig-
tige for nedbrydningen og om-
sætningen af dødt organisk mate-
riale. Den iberiske skovsnegl er
ikke noget problem på Den Iberi-
ske Halvø, da den ikke forekom-
mer i særligt stort antal. Antagelig
begrænser sommertørken antal-
let.

Snegle, der er blevet indslæbt
til de nordligere dele af Europa
har her fået mulighed for at for-
mere sig kraftigt, fordi vore mere
kølige og fugtige somre giver mu-
lighed for en lang ynglesæson.
Angiveligt lægger den iberiske
skovsnegl flere æg end vore hjem-
lige arter. Endelig har de meget
fugtige forhold i 1998 gavnet
snegle.

Foretrukne opholdssteder
og fødevalg

Den iberiske skovsnegl foretræk-
ker at søge føde i fugtige områ-
der. Den optræder gerne på åbne
arealer med lav plantevækst samt
i urte- og prydhaver. Sneglen til-
trækkes blandt andet af en række
stærkt duftende planter, som
f.eks. krydderurter, løg og tagetes.
Sneglen foretrækker bløde plante-
dele. En række observationer har
vist, at langt fra alle urteagtige
plantearter eller duftende planter
er attraktive som fødeemner for
sneglen.

Udbredelse og spredning i
Danmark
Den iberiske skovsnegl blev første
gang observeret i Danmark i
1991, men først i 1997 blev der
konstateret masseforekomster på
Bornholm og i Sønderjylland. Det

formodes dog, at sneglen har væ-
ret upåagtet her i landet i flere år.

Udbredelsen i Danmark blev
forsøgt klarlagt ved oprettelse af
en telefonsvartjeneste for ind-
rapportering af danskeres snegle-
fund i 1998.

Telefonopringningerne blev
især modtaget fra det øst- og
sønderjyske område, hvilket tyder
på, at den iberiske skovsnegl fore-
kommer med størst hyppighed i
denne del af Danmark. Sneglene
forekommer lokalt i mindre eller
større sammenhængende områ-
der og sådanne pletvise forekom-
ster er rapporteret set i mange
dele af landet.

Sneglene spredes først og
fremmest passivt med planter
med jord, hvor æg og unge
snegle kan findes i jorden omkring
rodsystemet. Spredning kan også
ske i forbindelse med flytning af
kompost, haveaffald m.m.

Når sneglen er etableret på en lo-
kalitet, kan den spredes til nærlig-
gende. Det vurderes, at den ved
egen drift kan flytte sig ca. 500 m
på et år.

Planteskolerne og havecen-
trene herhjemme bliver kontrolle-
ret af Plantedirektoratet for fore-
komst af den iberiske skovsnegl,
og der bliver gjort meget for at
sikre, at man kan købe planter på
planteskoler og plantecentre uden
at få den iberiske skovsnegl med i
købet.

Anbefalinger til private
haveejere
I 1998 har den iberiske skovsnegl
voldt problemer for en del have-
ejere i områder, hvor sneglen har
forekommet i meget store antal.
Det er især gået ud over køkken-
haver.

Iberisk skovsnegl, Arion Lusitanicus, er 7-10 cm
(op til 15 cm) lang. Farven kan variere fra de brun-
lige nuancer over rødbrun til orangegul.
Foto: Geert Brovad

Agersnegl, Deroceras agreste, og D. reticulatum er
3-4 cm lang, brunlig, evt. med mørke aftegninger.
Foto: Ghita Cordsen-Nielsen

Gråsnegl (kældersnegl), Limax maximus, er 12-20
cm lang, grå med 2-3 mørkere længdestriber og
mørke pletter på ryggen samt marmoreringer på
skjold. Foto: Geert Brovad

Sort skovsnegl, Arion ater, er 10-12 cm (op til 18 cm)
lang og sort eller grå, sjældent brun eller hvidlig.
Unger er hvide, senere grå til sorte.
Foto: Geert Brovad

Rød skovsnegl, Arion rufus, er 13-15 cm
(op til 20 cm) lang og rød eller rødgul.
Foto: Geert Brovad

Nøgen havesnegl, Arion hortensis, er 2,5-6 cm
lang, grålig til sort med mørke sidebånd, som er
udviskede nedadtil. Fodsålen er gullig til orange.
Foto: P. Bang
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Denne vejledning henvender sig
især til de haveejere, der har pro-
blemer med sneglen, eller som
bor i områder, hvor sneglen fin-
des. Haveejere, der bor i områder,
hvor sneglen ikke er fundet, bør
naturligvis være opmærksom på
ikke at få slæbt sneglen indenfor i
haven, men der er ingen grund til
at iværksætte de forholdsregler,
der beskrives i det følgende, hvis
ikke sneglen findes i området.

Det er altid en god idé at
være opmærksom på de planter,
man introducerer og planter i sin
have. Man skal især være op-
mærksom på planter med ukendt
oprindelse, f.eks. i forbindelse
med plantebytte. Det tilrådes i så-
danne tilfælde at undersøge
planterne, især rødderne grun-
digt. Rødderne kan skylles fri for
jord, men man skal huske at op-
samle vand og jord, så eventuelle
snegle og snegleæg ikke spredes
på denne måde.

Hvordan undgår man
sneglen?
Det anbefales at bearbejde jorden
i urtehaven med en håndkultiva-
tor, et hakkejern eller lignende.
På denne måde holdes jorden løs
i overfladen, ukrudtet bekæmpes
og samtidig forebygges der mod
snegle. Træd jorden sammen, når
kartoflerne er gravet op. Tilstede-
værelsen af mange planterester i
haven fremmer sneglenes levevil-
kår.
• Læg planteaffald i kompost-

beholderen. Så er der mindre
attraktiv føde for sneglene i ha-
ven. Brug lukkede i stedet for

åbne kompostbeholdere, men
sørg for tilstrækkelig lufttilfør-
sel. I lukkede beholdere kan
sneglene holdes ude. Hvis der
skulle være snegle og snegleæg
i kompostmaterialet, dræbes
disse kun, hvis der opnås en
god varmeudvikling under
komposteringen.

• Opsæt en barriere om urteha-
ven af lodretstående metalpla-
der med et udadvendt knæk.

Jorddækning med flis og lignende
kan skabe gunstige miljøer for
sneglens formering og overlevel-
se, derfor skal denne dyrknings-
form vurderes nærmere i udsatte
områder. Opretstående granris
o.lign. til vinterdækning af planter
skaber ikke gunstige vilkår for
sneglens overvintring.

Hvordan slipper man af
med sneglen?
Hvis man først har sneglen i sin
have, gælder det fortsat om ikke
at skabe gode muligheder for
sneglene.
• Først og fremmest gælder det

om at indsamle snegle og aflive
dem.

• Brug ikke gift, da dette under
alle omstændigheder også
vil gå ud over andre dyr,
bl.a. frøer og tudser, som
er med til at reducere
bestanden af snegle,
da de lever af snegle-
æg. Sneglene kan ikke
uddryddes ved hjælp af
sneglegift. Nye vil blive ved med
at dukke op, når giftvirkningen
er forsvundet.

Den iberiske skovsnegl, Arion lusitanicus, også kendt under den misvisende beteg-
nelse „dræbersneglen“, blev første gang rapporteret fundet i Danmark i 1991,
men det er sandsynligt, at den har været her i adskillige år. I 1975 blev den første
gang observeret i Sverige og i 1988 i Norge.

Første gang, der blev konstateret masseforekomster i Danmark, var i 1997 i
Sønderjylland og på Bornholm.
I 1998 blev der rapporte-
ret om forekomster af
sneglen mange for-
skellige steder i Dan-
mark. Flere steder har
sneglene forekommet
i meget store antal og
har forvoldt skade
lokalt.

Denne Grøn Viden
beskriver sneglen, dens
levevis og – ikke mindst –
hvordan man kommer af med
sneglen.

Iberisk skovsnegl

Indsamling

Da sneglene er nataktive, er det
bedst at samle snegle sent om af-
tenen eller tidligt om morgenen.

Man kan etablere attraktive
gemmesteder for sneglene, hvor-
fra de kan indsamles. Lav på et
begrænset område i haven et
sted, hvor sneglene gerne vil op-
holde sig. Der kan f.eks. udlæg-
ges brædder, rabarberblade eller
sække. Omkring dette område
kan der lægges lokkemad for
sneglene, f.eks. rådden frugt,
opblødte hundekiks m.v.

Man kan også lave snegle-
fælder, hvor for eksempel mælke-
kartoner med en sjat øl i bunden
nedgraves, så ca. 1 cm kant rager
over jordniveau. Denne kant for-
hindrer, at løbebiller og andre
jordboende nyttedyr falder i fæl-
den og drukner.

Gemmesteder og fælder skal
tilses dagligt og sneglene og even-
tuelle æg indsamles.

Man kan med fordel koordi-
nere indsamlingen med naboer,
for de har sandsynligvis også
snegle i haven.

Snegleslim

Den iberiske skovsnegl er som an-
dre nøgne snegle meget slimet.
Slimen er meget sej og kan være
svær at vaske af.

Det frarådes også at spise
grøntsager med snegleslim på. Sli-
men kan indeholde mange bakte-
rier, bl.a. kolibakterier, der kan for-
årsage maveproblemer. Kolibak-
terierne stammer fra ekskremen-
ter, som sneglene opsøger og spi-
ser. Det er derfor en god ide at
bruge handsker, når man indsam-
ler snegle.

Rådgivning

Yderligere oplysninger om
den iberiske skovsnegl:

Det danske Haveselskabs
informationstjeneste
tlf. 70 20 60 01

Erhvervsmæssig rådgivning
kan fås følgende steder:

Planteskoler og erhvervs-
gartnerier:
Dansk
Erhvervsgartnerforenings/
Dansk Planteskoleejerforenings
konsulenttjeneste

Havecentre/Plantehandlere:
Landsforeningen af danske
Plantehandlere

Kommuner:
Forskningscentret for Skov &
Landskab

Landbrug:
Landbrugets
Rådgivningstjeneste

Aflivning

De bedste og mest dyrevenlige
måder at aflive sneglene på er
følgende:
• Indsamling i en spand, hvor

sneglene overhældes med
kogende vand.

• Aflivning direkte i haven, hvor
sneglene skæres midt over
med en skarp kniv eller saks.

De døde snegle skal fjernes, da
døde snegle kan tiltrække endnu
flere snegle. De aflivede snegle
graves ned og dækkes med jord.

Foto: Ghita Cordsen-Nielsen

Iberisk skovsnegl med æg
Foto: Pernille Folker-Hansen
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