
Drreb sneglen......

Driebersneglen har siden slutningen af 90'eme bredt sig i
Albertslund. Fra den nordlige del af kommunen har den
invaderet sladig storre dele af b1en.
Konsekvenseme, hyor den er kommet frem, har vseret
ganske store. For dr:eber-sneglen kan med sin glubende
appetit huftig rasere havens blomster og afgrgder Og den
kommer i stort antal, fbr den l:egger mange ag, og har
ingen alvorlige naturlige lender her pi vores breddegrader
Skal vores haveglade derfor ikke helt spoleres, mi vi
bekeempe den.



Lidt om Drabersneglen

Dramatisk. Deternok lidl vel dirmatisk al kalde den for "Drebersnegl". for
den slaf osjo ikke ligcfrern ihjel. Men har man forst faet den i haven, forstar
man alvoren. Opr;ndclig kommer den fia Spanien og Ponugal og kaldes derfor
ogsa Den Iberiske skovsnegl

Ligner en almindeligskovsnegl. Drabersneglen lign$ vores almindelige
sofie skovsnegl, boftset fra at den er bmn sp€ndende fia heli lys til helt
mork. Men det vigtigste lendetegn er miske, al den hunigt optreder i sbn
ral. Hvor dei ster v€rst til, kan man dArUg! se(e foden pa sin gresplsne uden
alfa en afde slimede bester mellem tereme.

Sejt slim. De voksne drsbersnegles siin€r meget sej!. og det er muligvis
dedor. and|e dyr lader dem v&re i fred. De unge snegle og aggene er der nere
bud etter. Bade biller pindsvin. prdder, hons og visse €nder kan godt histes
ril at tage den. Men skal sneglene for ilvor holdes nede, se er det altse os
mennesker. der me tage affere.

Vssk hrnder og afgroder. Da sneglen ikke gar af vejen for at ede en dod
aftsfelde eiler en hundelofl, skaldu ikke rore ved den;den kan b€re smitte.
Har du faet slim pA dig - ellerpA dinejordblN! din linian, dine purlog eller
grontsager i ovrigt - erdet ikke bare ulekke.t, deter ogsanodvendigt med en
megel grundig afvaskning, for slinen h€nger godl fasl.

Ver tidligpi d€n. Drsbersnegten kan ikke tale frost og torke. men her hos os
erder tilpas lunt og fugtigt lil, rl den opformerer sig hudigt.,€ggene og de
voksne snegle dor i lobet afvinteren, men de unge snegle overlever. og de er
klar til at legge eg tia midt pi sommeren. Hvcr snegll.egger onkring,l00 3eg.
Dertbr er det vigtigt, at vi er overde unge lysebrune snegle sl snart de dukker
op i april-maj ndned; inden de fAr lagtderes eg.



Hvordan den bekempes

Del den i 2! Den bedste mede ar bek€mp€ drebersneglen pa er ved at dete
den i 2. Tag en pind eller en spadserstok og bind en spanetelleren kniv for
enden afden. Med et enketl stik kan du se dele sneglen hunigt og humanr i 2.
Del lyder maske Dok barsk, og rrn er dei da helter ikke, men der er ikle nocet
godulrernariv r i l  Jr  { l i  den ihjel .  Og du .(dt  ikke hJve dir  t ig.amr rrrrgheJ
over for aten, for vi kan ikke udrydde den. Men ved fales hjelp kan vi holde

Ogsi andre mdder. Der er ogsA andre meder ar sH den ihjel pai som dog ikke
alle er lige heldige ! Nogen kornmer den i kogende vand elter opsti er felder
ned 01. NogeD bruger sneglemidler Fenamo| mens andre i deres desperarion
overstror den med salt eller bmger decideret gift. Og vel virker de forsketige
metode! men kogende vand har man ikke alrid lige ved banden, og felder er
kun brugbare. hvor der endnu er fi snegle. Sneglemidler er ikke effekrivt nok
alene; salt er skadeligt forjorden og gift sler ikke bare snegleneihjel, Inen ogsi
alle andre sma (og nyttige) vesneri haven - bl.a. dem der spiser af sneelens
ag.

Snegehegn. On s?erlig folsonnne omreder
af haven kan man opsette er snegtehegn. Det
sur dem ikke ihjel, men det holdei dem ude.

Ge ogse efter Eggene. Drabersneglen legger sine sne runde m:elkehvide €g
pa 3-4 mm i hulrun i jorden. Typisk ligser de i ktumper af en 20-30 stykker
Finderdu nogen, sltreddemi slykker. ellerlsgdentil tonepafliserne, se de
gdr 1il.



Kommet for at blive. Draeber-
sneglen er kommet til Albertslund
for at blive. Det er endnu ikke
lykkedes nogen i det ganske land, at
udryddeden. SA det kan vi heller ikke
i Albertslund, men ved felles hj elp
kan vi holde den nede.

Yderligere information, Er du i tvivl, om der er drebersneglen, du har
fiet i haven, eller har du spOrgsmal vedlrrende sneglen, er du velkomnen
til at kontakte Agenda Centeret. Vi modtager ogse geme indbererninget
om dens udbredelse og erfaringer med bekuempelsen.

Se ogs6 pA Nettet. Der er ogsi mange gode hjemmesider pA intemettet,
med bide billeder, beskrivelser og bekEmpelsesmetode. SOg pe
"Drebe.snegl" eller':Iberisk skovsnegl".

Go'jagt!

Denne folde. er uda$ejdet af Agenda Center Albeftsiund og udgivel i
f€llesskab af:

Danmark Naturfredningsforcning
Lokalkomite, Alberblund: www.dn.dk

Ag€nda Cent€r Albertslwd
Kanalens Kvaner 32, 2620 Albedslund
Tit 43 62 20 15, mail: albetslund @ agendacenterdk
www.agendacenterdk
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