
Draebersneglen er kommet til vores omrade
- hjaelp med at bekaempe dem

Iberisk Skovsnegl - alias Draebersneglen (latin: Arion lusitanicus).

Hvordan ser Drebersneglen ud?
Den Iberiske Skovsnegl - eller Draebersneglen - er en stor ensfarvet snegl uden bus. Sneglen er typisk
brunr0d, men kan lokalt variere fra orange til naesten brunsort Nar der er tale orn store forekomster af snegle
i haver er det typisk Draebersnegle.

Ilvorfor bekaempe den?
Hver Draebersnegl laegger op til 400 aeg. To snegle i en have i ar kan teoretisk blive til 800 snegle naeste ar.
Sneglene bar en god appetit og kan rasere k0kken- og prydhaver, og Draebersneglene synes tillige at
fortraenge andre snegle som f.eks. Vinbjergsnegle. £t stort antal snegle, der isaer ses i fugtigt vejr, gor det
desuden vanskeligt at faerdes i haven uden at traede pa sneglene.
Ved at bekaempe sneglene sa snart de kommer til dit omrade, kan du vaere med til at holde dem nede pa et
acceptabelt niveau, for det er naeppe muligt belt at udrydde Draebersneglen i Danmark.

Hvordan bekaempes den?
Ved at involvere naboerne i en faelles indsats mod Draebersneglen er sandsynligheden for at friholde omradet
for snegleplagen st0rre. Ved fx at bruge felgende metoder kan man holde sneglene nede i antal:

• Indsamling af snegle og snegleceg. Sneglene er mest aktive om natten. Derfor er det nemmest at finde
dem om morgenen eller om aftenen, nar duggen falder. Sneglene vil gerne gemme sig et fugtigt sted om
dagen og ved at udlaegge gemmesteder, f.eks. i form af vide saekke, kan man lette indsamlingen af dyr.
Det er desuden en god ide at lede efter samlinger af aeg, da det er lettere at mase aeggene end at draebe de
voksne snegle. Drasbersneglen laegger aeg i samlinger af 20-30 aeg. ̂ Eggene er hvidlige, kuglerunde og 3-
4 mm. i diameter. De laegges pa jorden typisk under bunddaekke, krukker, braedder eller i komposten.

• Aflivning og bortskaffelse afindsamlede snegle. Nar sneglene er indsamlet skal de aflives. De ma under
ingen omstaendigheder blot flyttes til andre omrader. Aflivning b0r ske pa en made, som er hurtig og
ikke medforer, at dyret lider. Aflivning kan ske pa fblgende mader:

• Sneglene indsamles i en spand og overhaeldes med spilkogende vand - sneglene der straks.

• Sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet b0r ligge lige
omkring andehullet for at sikre en hurtig d0d.

Af andre bekaempelsesmetoder kan nasvnes "0Ifaelder". 011et kommes i en nedgravet beholder eller flad
skal og stilles ud om aftenen. Sneglene tiltraekkes af duften, kravler op i skalen og drukner.

Enkelte anderacer spiser gerne Drasbersnegle og kan ogsa anvendes i bekaempelsen, hvor forholdene
tillader det.

De d0de snegle kan graves ned. Efterlades de pa jorden vil de tiltraskke andre snegle, hvilket man ogsa
kan anvende malrettet, som "lokkemad".

Fa mere at vide

Mere information findes pa:
www.skovognatur.dk/Emne/NaturbeskytteIse/Invasivearter/Dyrearter/Iberisk/


