
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mördarsniglar 

Vi utför ingen bekämpning av mördarsniglar, men är medvetna om att 
mördarsnigeln ökar i antal. Det finns 22 arter av sniglar i Sverige. De flesta 
sniglar är ganska harmlösa. Det är egentligen bara den spanska 
skogssnigeln som behöver bekämpas. De andra kan gott få leva. 

Fakta om spansk skogssnigel 
Spansk skogssnigel, populärt kallad mördarsnigel, kom till Sverige 1975. Den är 
ungefär lika stor som den vanliga svarta skogssnigeln, men har en oftast smutsigt 
rödbrun färg och är mer slemmig. Öknamnet mördarsnigel kommer dock främst av 
att den utövar kannibalism, men den äter också glupskt av döda och växande växter. 
 
Förväxlingsrisken med andra sniglar är stor. En snigel som ibland tros vara spansk 
skogssnigel är pantersnigeln. Den ska du istället vara rädd om då den är en naturlig 
fiende till mördarsnigeln. 
 
Den spanska skogssnigeln har en stor fortplantningspotential genom att den bland 
annat är hermafrodit, dvs tvåkönad och kan därav befrukta sig själv. Snigeln 
producerar stora mängder ägg. Det kan räcka med att en enda individ, eller till och 
med ett enda ägg, kommer till en ny plats för att en ny talrik population ska uppstå. 
 
Snigeln lever som vuxen endast i ett år. De könsmogna individerna fortplantar sig 
under sommaren och dör sen vanligtvis i oktober. De som inte blivit könsmogna 
gräver ner sig, på upp till 10 cm djup, för att övervintra i marken, komposter och 
liknade. De kommer åter fram i april-maj. 
 
Äggen liknar små vita mjuka kulor, 3–4 mm i diameter, och läggs ofta i klumpar, 
vanligtvis i grupper om 20–30 stycken. Äggsamlingar kan hittas på olika gömda 
fuktiga ställen i trädgården. Först är de glasklara och genomskinliga och sedan blir de 
gråvita allteftersom de utvecklas. Sniglarna väljer ställen där äggen är skyddade mot 
uttorkning, tex under stenar, lövhögar, brädor och i komposter. 

Bekämpning 
Effektivaste sättet är genom att klippa huvudet av snigeln samt krossa de ägg du 
hittar. Eftersom arten kannibaliserar dras andra sniglar till dödade sniglar och du 
kan klippa flera. 
 
På marknaden finns också preparat baserade på järnfosfat blandade med 
smakämnen som gör att snigeln äter produkten (ofarligt för andra organismer). 
Järnfosfat förstör sniglarnas mag- och tarmsystem och får dem därför att svälta ihjäl 
inom några dagar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bra tips! 
 

• Skölj eller spola av rotsystemet på växter du köper. Köp eller transportera 
inte jord från områden där du vet att snigeln härjar. 

 
• Vattna trädgårdslanden och rabatten på morgonen eftersom sniglarna är 

nattaktiva och gillar fukten. 
 

• Använd endast slutna komposter. Har du sniglar i och runt komposten kan 
du hälla i kalk. 

 
• Välj växter som sniglarna inte gillar, tex pelargon, lavendel, timjan, mynta 

och gräslök. 
 

• Städa din trädgård, låt inte fallfrukt, leksaker och byggmaterial och dylikt 
ligga kvar på marken där sniglarna kan lägga ägg. 

 
• Det finns djur som äter arten, som igelkottar, skalbaggar och vissa fåglar. 

 
• Tyvärr har de milda vintrarna och de fuktiga regniga somrarna medfört att 

snigelpopulationen bara expanderar och expanderar. Ur den synvinkeln får 
vi hoppas på kommande stränga kalla barmarksvintrar och torra somrar med 
sönderbrända marker som hjälper oss begränsa förekomsten. 

 
• Är du osäker på vilken snigelsort du har i din trädgård går det att skicka ett 

exemplar till Naturhistoriska museet i Göteborg för artbestämning. Läs mer 
på www.gnm.se/snigelakuten  

 
 

http://www.gnm.se/snigelakuten

