
Til modangreb på dræbersneglene

Gør det i foråret oggør det billigt

Enhver, der har set sin have invaderet af dræbersnegle og set blomster og grønsager søndergnavet,

kender frustrationen: Man kan lade være med at gøre noget og så bliver det bare værre, eller man

kan samle og dræbe sneglene vel vidende at lige så mange lurer under hækken klar til at snige sig

ind i haven.
Der findes en del metoder, som kan mindske problemet, de virker mere eller mindre godt, er mere

eller mindre arbejdskrævende, og de fleste metoder er udelikate.
Fælles for anvendelse af gift (Fenamol) og øl-fælderne er at de udrydder alle slags snegle, ikke kun
dræbersneglene. Da snegle indgår i naturens kredsløb som nedbryderc af døde plantedele og en del

sneglearter er fødekilde for andre dyr. Så en generel bekæmpelse af snegle har derfor en pris, som

miljøet betaler.
På den anden side er daglig indsamling af 100, 200, 300 dræbersnegle hele sommeren og efteraret

nærmest uoverskueligt. Suk. Og så vil det endda fortsætte næste år. Stort suk.

At slå dræbersnegle ihjel med håndkraft er selektiv krigsførelse og ralnmer ikke andre dyrearter. Til
gengæld er det arbejdskrævende og ulækkert.
Der er ingen nem løsning på dette dilemma.

Her er så et par metoder med kommentarer:

1. Brue ikke salt. Salt virker, men kun på den snegl du drysser det på. Havejorden har ikke godt af
salt.
2. Brug ikke eift. Gift er effektivt, men skal tilføres hen over sæsonen og er dyrt i drift. Gift virker
mod alle slags snegle, også vinbjergsnegle. Ferramol slår snegle ihjel, men ikke andre dyr. Gifte
med metaldehyd er meget ubehagelige også for mennesker og er forbudt i Danmark
3. Lav en øl-fælde. køb den ikke. Købte øl-fælder er dyre (100-200 kr) og en middelstor have

kræver adskillige. De fleste kræver rensning og bliver slet og ret væmmelige efter nogen tids brug.

Lav selv dine fælder og smid dem ud, når de er udtjente: Lige dele vand og øl eller e blanding af
sukker og gær med vand er lokkemidlet.
Fælden kan laves af en mælkekarton: klip den af i 5 cm højde, men lad en side blive siddende. Den
kan foldes ned over og virker som tag, så væsken ikke fortyndes af regnen.

Den levende fangst dræbes med skoldende vand. Hele udbyttet graves ned i et hul i jorden.

4. Gå i gang i foraret. En dræbersnegl er kønsmoden efter et par uger og lægger 30-50 æg ad

gangen. Den har ingen naturlige fiender, så over en sæson kan en snegl teoretisk å tusindvis af
efterkommere.
Sneglene kommer frem nu i foråret, allerede i marts kunne man fange 20 snegle per fælde per uge.

Derfor:
Hver snegl du dræber i foraret, sparer dig og din nabo for ærgrelser og timers slid resten af året.

5. Gå sarnmen med dine naboer. Foreslå dine naboer og din grundejerforening at gøre en fælles

indsats.
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