
 

 

 

 

Dræbersnegle 
Dræbersnegle gemmer sig i haven hele året rundt. De tåler frost ned til minus 
tre, og selv om de bliver hårde som sten, tør de op og kravler videre. 

 
Når temperaturen kommer over fem grader, kommer dræbersneglene frem af gemmerne. Bekæm-
pelsen starter i marts, hvor du skal indsamle både sneglene og deres æg. Så undgår du, at de æder 
planterne i din have, og at de formerer sig. Husk at tjekke nyanskaffede  
planter for dyr og æg, spul eventuelt. jorden af rødderne, før du planter. 

 
Dræbersneglens æg ligger som regel 30-60 æg sammen. De er tre til 
fire mm store, hvidlige og lette at se. Du ødelægger æggene ved at 
overhælde dem med kogende vand eller sprit. Hvis du venter med at 
grave haven, til frosten kommer, får du også gjort kål på en del æg 
sidst på året. 

 
Sneglene kender vi efterhånden, de er bronzefarvede. De er ikke  
glade for temperaturer over 15-18° C, så om sommeren gemmer de sig det  
meste af dagen. De trives bedst under fugtige forhold, så man ser dem mest efter regn eller solnedgang. 

 
De begynder at lægge æg igen i maj/juni. Efter fire til fem uger er de voksne og lægger æg. De voksne 
snegle dør som regel i efteråret, men de små overvintrer. 

 
Det er lykkedes flere at få moskusænder til at spise sneglene, men det kræver en stor have og pasning 
hver dag. Du skal også tjekke, om grundejerforeningen og lokalplanen har restriktioner, før du anskaffer 
ænder. Flere har set mejser, drosler, stære, solsorte og skader hakke løs på dem. Pindsvin, stålorm, 
firben, tudser, frøer og spidsmus spiser sneglene, så pas godt på dem 

 
Løbebiller, ørentviste og bænkebidere æder æg og nyklækkede snegle. 

 
Er du ikke heldig med at tiltrække sneglenes fjender, kan du lokke sneglene til at gemme sig under en 
avis, et rabarberblad eller et bræt ved at lægge lidt mad til dem. Næste morgen samler du dem ind og 
kan klippe dem over eller hælde kogende vand på dem. Du må ikke bruge køkkensalt, det er dyreplageri 
og i strid med dyreværnsloven. 

 
Nogle har gode erfaringer med at skræmme sneglene væk ved at lægge en barriere af kaffegrums, andre 
lægger en bræmme af det mos, de har fjernet fra græsplænen. Har du et område i haven, der er særlig 
følsomt for snegleinvasion, kan du sætte et sneglehegn op. De sneglehegn, du kan købe, er af metal. De 
er meget holdbare og ret dyre. 

 

Du kan også selv konstruere et 

Rundt om bedet skal du nedgrave stolper med cirka en meters mellemrum. 
Øverst anbringer du en liste på tværs, som forbinder stolperne vandret. Derefter 
monterer du en bane kraftig plast fra jorden og op over tværlisten. Pointen er, at 
plasten danner et »skørt« ligesom en dug, der hænger ned. Dette »skørt« kan 
sneglen ikke passere, dels fordi det hænger og flaprer, dels fordi vinklen er for 
voldsom. 

 
 

   

 

 
    

 

   Få mere at vide på www.danskevv.dk 

http://www.danskevv.dk/

