
Spansk skogssnigel
– en ovälkommen gäst i trädgården

Spansk skogssnigel, Arion vulgaris, 
är en främmande art med stor 
spridning i länet. Ofta kallas den 
mördarsnigel då den under vissa 
förhållanden är kannibalistisk. 

Lokalt är den talrik och kan orsa-
ka stora skador i odlingar och träd-
gårdar genom sitt stora antal och 
sitt breda födoval. Sniglarnas slem 
kan också skapa problem då risken 
finns att det innehåller E. coli-bak-
terier och bör därför tvättas bort 
innan man äter frukt och grönt som 
det varit sniglar på. 

Förutom att orsaka skada på gröda 
kan den också konkurrera med in-
hemska arter av sniglar.

Spansk skogssnigel har få naturli-
ga fiender i Sverige och arten gyn-
nas av blöta somrar och milda vint-
rar. Spansk skogssnigel kommer 

ursprungligen från södra Europa, 
första fyndet i Sverige är från 1975. 
Arten har spridit sig med hjälp av 
människan, och då framför allt ge-
nom jord och plantmaterial. Både 
ägg och unga sniglar kan följa med 
i krukor.

Förhindra att sprida  
spansk skogssnigel
Var försiktig vid flytt av plantor, 
jord och kompost för att inte spri-
da ägg och sniglar. Kontrollera alla 
nya plantor efter ägg eller småsnig-
lar, lyft upp plantan ur krukan och 
kolla jordklumpen. 

Äggen, som är ca 3,5 mm i diame-
ter, ligger klumpvis och är genom-
skinliga till mjölkvita. Spola av röt-
terna på uppgrävda plantor som du 
får från andra trädgårdar eller själv 
ger bort.

Bekämpa  
spansk skogssnigel  
Indirekt bekämpning
•  Kompostera i slutna behålla-

re eller sätt snigelstaket/kant på 
kompostbehållaren. För att hin-
dra effektivt bör det ha en ned-
åtriktad kant på minst 5-6 cm 
längd. 

•  Undvik öppna växtavfallshögar 
i trädgården. Lämna inte 
öppnade jord- och gödselsäckar 
framme. 

•  Odla växter som sniglarna inte 
tycker om. Studier har visat att 
de undviker växter med barr, 
taggar eller läderartade blad, 
exempelvis rhododendron. 
De verkar heller inte gilla röda 
salladssorter. Även de lite mer 
beska sorterna av sallad är 
mindre attraktiva för snigeln.

Spansk skogssnigel är nära släkt med svart och röd skogssnigel. 
Den trivs framför allt i fuktiga miljöer som trädgårdar, gräsmar-
ker och lövskogar. Den är 7-15 cm lång, oftast mörkt brunröd 

med en röd frans nertill, men den kan variera från nästan svart 
till orange. För att med säkerhet kunna skilja den från svart och 
röd skogssnigel krävs detaljstudier av inre organ.
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•  Låt pantersniglar vara då de jagar och äter spansk 
skogssnigel. Pantersniglar kan bli upp till 15 cm 
långa och känns igen på den fläckiga kroppen.

•  Undvik att skapa skuggiga fuktiga miljöer där 
sniglarna trivs

•  Vattna på morgon i stället för på kvällen så torkar 
jorden upp snabbare.

•  Sätt upp hinder för att inte sniglarna ska nå vissa 
områden. Hindren kan vara mekaniska eller elektris-
ka. Det finns ett flertal olika typer av hinder att köpa.

Direkt bekämpning
•  Plocka och avliva sniglar under hela säsongen. 

Effek tiva metoder för avlivning är att klippa av huvu-
det eller att lägga dem i en påse i frysen. Underlätta 
insamlandet med bete som lockar sniglarna till en 
viss plats i trädgården, exempelvis rutten frukt.  

• Bekämpningsmedel bestående av järn(III)fosfat 
blandat med smakämnen som gör att snigeln äter 
produkten. Järnfosfat förstör sniglarnas mag- och 
tarmsystem vilket leder till att de svälter ihjäl. An-
vänd tillsammans med behållare för att medlet inte 
ska lösas upp av regn. Flera produkter med järn(III)
fosfat finns att köpa. 

•  Biologisk bekämpning genom att infektera sniglar-
na med en mikroskopiskt liten nematod, Phasmar-
habditis hermaphrodita, som får sniglarna att sluta 
äta och dö. Denna bekämpningsmetod är tillåten i 
Sverige sedan 2008 och är godkänd inom ekologisk 
odling. För att metoden ska vara verksam är det vik-
tigt att behandlingen påbörjas tidigt på säsongen 

när sniglarna är unga. Ett lågt fat med nematodlös-
ning och mat åt sniglarna är effektivt. Man kan ock-
så locka ihop sniglarna och spraya dem med nemat-
odlösning. Nematoderna förlorar effekten efter 2-3 
veckor. Nematodmedel finns att köpa.  

•  Fällor som lockar till sig sniglar kan tillverkas av ned-
grävda burkar med lock och hål i sidorna med öl på 
botten. Burken ska sticka upp en bit så att inte jord-
löpare och andra nyttodjur ramlar i av misstag. Det 
finns även färdiga att köpa. Tänk på att vittja fällor-
na regelbundet och avliva sniglarna som ramlat ned. 

Notera att metoderna ovan även drabbar andra arter av 
sniglar och snäckor och bör därför användas med för-
siktighet. Minst påverkan på övriga arter är att direkt 
plocka och avliva sniglarna.

Vänta inte
Även om du inte haft problem med spansk skogssnigel 
tidigare bör du ändå vara uppmärksam på om de dyker 
upp. Ju snabbare åtgärder, desto mindre problem.  

Var finns spansk skogssnigel idag?
Spansk skogssnigel finns rapporterad från 47 av länets 
49 kommuner. Från Partille och Vårgårda saknas ännu 
uppgifter om förekomst.

Kontakt
Anders Bergström, naturavdelningen
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Mer information om spansk skogssnigel
www.snigel.org
www.snigel.org/ Faktablad från SLU
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