
Snigelbekämpning  
 
Det är främst mördarsnigeln och åkersnigeln som man bekämpar.  
Bästa sättet är att samla in dem manuellt. Klipp av snigelns huvud eller 
mosa dem om de är små. Själv lägger jag döda mördarsniglar på vägen 
utanför lotten och väntar på deras hungriga släktingar. 
 
Det finns också olika preparat med järnfosfat i handeln. Fosfaten är ut-
blandat med socker som sniglarna gillar. Preparatet förstör sniglarnas mag- 
och tarmsystem, och får dem att svälta ihjäl inom några dagar.  
Medlet ska spridas när det är torrt eller skyddas från fukt eftersom det 
löser upp sig och försvinner när det regnar. Det finns speciella snigelfällor 
att köpa som man kan lägga preparatet i. 
 
Ett annat vanligt sätt är att göra fällor med öl. Dessa fylls ibland väldigt 
snabbt med döda sniglar och luktar då väldigt illa. Innehållet hälls i en 
djup grop och täcks över. 
 
Mot mördarsniglar används även tama Myskankor, men de är inte lätta att 
hålla och svåra att få tag på. Vanliga höns och gäss äter också sniglar. 
 
Sniglar verkar inte heller uppskatta starka lukter, så täckbark, färsk torv, 
kakaobönskal och kaffesump kan strös i rabatterna. Finkornig sand kan 
också strös runt plantor man vill skydda, men lagret måste med tiden 
förnyas. 
 
Det finns även lite mer kostsamma varianter som elstängsel och 
kopparstaket. 
 
Biologisk bekämpning kan göras med nematoder. Nematoder är en liten 
rundmask som angriper snigeln inifrån och tar död på den. De kvarvarande 
mördarsniglarna äter på kadavren och smittas och dör. 
Det fungerar bäst på små sniglar och nematoderna angriper tyvärr oftast 
urskiljningslöst och tar då död på alla sorters sniglar.  
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Nyttan med sniglar och snäckor 
 

Även om en del sniglar gör skada i trädgården så bidrar de också till 
nedbrytningen av växtrester. Deras avföring innehåller näring för växterna 
och slemmet gör jorden grynig och lucker. 
 

I naturen äts sniglar och deras ägg av många olika djur och insekter. 
Skalbaggar, jordlöpare och kortvingar äter småsniglar och ägg.  
Igelkottar, grävlingar, snokar, kopparödlor, grodor, paddor och många 
andra djur kan äta vuxna sniglar. Många fåglar lever också på sniglar. 
Själv har jag sett en koltrast torka av slemmet från en mördarsnigel, i 
gräset, tills den gick att äta. 
 

Pantersniglar 
 

Pantersnigeln kallas ofta för kompostsnigel eftersom man oftast hittar den 
just där. De livnär sig till en stor del på förmultnade växtdelar som de 
bryter ner till mull och äter sällan levande växter.  
Under dagen gömmer den sig på skyddade, fuktiga ställen och kommer 
fram först på natten. Den kan bli mellan 10 – 20 cm lång. 
Något som inte är så känt är att den också är en rovsnigel och äter andra 
sniglar, däribland den kända mördarsnigeln. 
 

Mördarsniglar  
 
Spansk skogssnigel även kallad mördarsnigel  
är inte spansk utan kommer troligen från  
Frankrike. Den är känd för sin aptit och kan bli  
rätt stor, upp till ca 15 cm. Karakteristiskt för dess utseende är  
det stora andningshålet på höger sida av manteln och den kraftiga kragen. 
Petar man på den så drar den ihop sig till en boll. Färgen är brun till 
orange. Namnet mördarsnigel har den fått för att den gärna äter döda 
sniglar (men även andra levande sniglar och deras ägg).  
 

De vuxna individerna dör oftast på hösten, medan de unga gräver ner sig 
i marken och kommer upp i april - maj. Äggläggningen börjar snabbt och 
äggen kläcks inom ett par veckor. De nya sniglarna blir könsmogna på  
5-6 veckor. En snigel kan under en säsong lägga flera hundra ägg. 
Snigeln är ätbar men kräver mycket rensarbete för att kunna konsumeras. 
 

Åkersniglar  
 
Är en mindre snigel som kan förekomma i mängder i en trädgård. Den 
anses vara en av de sniglar som gör mest skada i jordbruk och trädgård. 
De är väldigt slemmiga och när man tar i dem drar de ihop sig till små 
slembobbor.  
Färgen är oftast brungrå med en lite rosa ton som små, men de kan på 
hösten ha blivit upp till 6 cm och är då oftast lite gråspräcklig. 
Övervintrar som ägg eller i ungstadie. De är könsmogna efter 1½ - 2 
månader och kan lägga 300 – 500 ägg. 
 

Skogssniglar  
 
Röd skogssnigel och bruna arter av den svarta skogssnigeln kan ibland 
förväxlas med mördarsnigeln. Skogssnigeln är inte så vanlig i trädgårdar  
och är därför sällan till något större besvär.  
 

Snäckor  
 
Snäckor finns i olika storlekar  
och det är sniglar med hus. Den kanske  
kändaste är Vinbergssnäckan som är ätbar.  
De gör sällan större skador i trädgården. Men under väldigt regniga 
somrar kan de mindre snäckorna göra en hel del skada, då de förökar sig  
i mängder och har lättare att ta sig fram i den fuktiga miljön.  


