
Der er Dræbersnegle i nærheden 
– hjælp med at forebygge at de kommer til vores område 

 

Iberisk Skovsnegl – alias Dræbersneglen  (latin: Arion lusitanicus) 
 

Hvordan ser Dræbersneglen ud? 
Den Iberiske Skovsnegl - eller Dræbersneglen - er en stor ensfarvet snegl uden hus. Sneglen er 
typisk brunrød, men kan lokalt variere fra orange til næsten brunsort. Når der er tale om store 
forekomster af snegle i haver er det typisk Dræbersnegle.  
 
Hvordan spredes den? 
Dræbersneglen spredes hovedsagligt ved handel og bytte med planter. Små snegle og snegleæg 
transporteres med i den jord, der omgiver planternes rødder. Indkøbt havejord, rullegræs og 
jordpåfyldning ved anlægsarbejde kan også være med til at sprede sneglene. Sneglene kan selv 
kravle op til 9 m i timen, hvilket gør en bestand i stand til at flytte sig op til ca. ½ km om året. 
 
Hvad kan man selv gøre? 
Det er vigtigt at alle gør en indsats og er opmærksomme på problemet. Er sneglene først kommet 
ind i en have kan de hurtigt brede sig til de omkringliggende haver. Man kan dog tage visse 
forholdsregler: 
 
• Vær opmærksom ved køb/bytte af planter.  

• Spørg på planteskolen om de har haft tilfælde af Dræbersnegle. 
 

• Kig jorden omkring rødderne godt efter for snegle og snegleæg. 
Vask evt.. jorden forsigtigt af rødderne. Så får du fjernet evt. snegle og æg. 

 
• Gør din have mindre egnet for snegle 

• Giv naturlige fjender en plads i haven. Sørg for at der er lidt krat eller buskads, hvor 
pindsvin, fugle og biller kan være i fred. Vær dog opmærksom på, at de forhold de 
naturlige fjender har behov for, er nogle af de samme som er gunstige for Dræbersnegle. 
Lad derfor ikke krattet støde lige op til fx køkkenhaven. 

 

• Hold orden i haven. Sørg for at der ikke ligger gamle blade, brædder etc. der kan udgøre 
gode fugtige opholdssteder for sneglene. Sørg for at holde græsset kort så det ikke 
holder på fugten. 

 

• Sneglehegn. Det kan være en god ide at opsætte et sneglehegn langs med skellet, hvis 
ens have grænser op til brakmarker eller naturarealer, hvor sneglene kan trives i fred. 
Det kan ikke helt forhindre sneglene i at komme ind, da de kan gå udenom hegnet, men 
kan dog tage det værste tryk. 

 
Finder man snegle skal disse straks aflives. Dette gøres nemmest ved at komme dem i en spand og 
overhælde dem med kogende vand eller klippehakke dem over med saks eller spade. Døde snegle 
graves ned, da de tiltrækker andre snegle hvis de ligger på jorden. 
 
Få mere at vide 
 
Mere information findes på: 
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Bloeddyr/Snegle/Iberisk/ 

 
 


