
BEKJEMPING AV 
BRUNSKOGSNEGLER 

 
 
Brunsneglen er tvekjønnet og kan legge opptil 400 egg. 
En "god" sneglesesong kan fostre opp til tre generasjoner 
(potensielt 1 x 400 x 400 x 400 = 64 millioner brunsnegler). Foto: Odd Smedsrud 
 
Mange tror de ikke har brunsnegler fordi de ikke ser dem på dagtid. 
Om de finnes i nabolaget, kan du gå ut fra at de også finnes hos deg. Let når det er 
fuktig/efter regn, om kvelden fra like før duggen legger seg og om natten og tidlig morgen. 
 
Brunsneglene er skadedyr på lik linje med f. eks. rotter. 
Iverksett effektive tiltak umiddelbart når du oppdager dem! 
 
Klipp/del brunsnegler i to bak følehornene og la dem ligge åpenlyst slik at du kan komme 
tilbake og klippe sultne kannibalvenner 20-30 min. senere. 
Bruk engangshansker. Både brunsneglene og slimet de legger igjen er potensielle bærere av 
bl. a. listeria- og E-Colibakterier, hjerte- og lungeorm. 
Klipper du en brunsnegle med egg, vil også eggene dø. 
 
Andre aksepterte (ref. bl.a. Bioforsk) avlivingsmetoder er å legge dem i kokende vann eller 
i pose i fryseren ett døgn. Salt(-lake) og salmiakk er unødvendig dyreplageri og dessuten 
svært skadelig for planter, metemark og mikroorganismer i jorden. 
 
Det er viktig å fjerne åpne komposthauger, kvist-/løvhauger, plankehauger og skrot. 
Slike s.k. "sneglebordeller" eller "ynglerier" gir varme, fuktighet, mat og beskyttelse. 
Her overvintrer egg og bittesmå blassgule-/brunstripete babybrunsnegler for så å komme 
krypende ut i titusenvis om våren. Uten slike ”klekkerier” vil mange ikke overleve vinteren. 
Kjøp/bygg heller lukket kompostbinge (fiberduk på toppen øker varmen), evt. bruk to sorte 
søppelsekker utepå hverandre. 
Bark o/e barkduk virker gjerne på samme måte som komposthauger. 
 
Hold hagen luftig og klipp plenen ofte. Unngå å vanne hagen om kvelden. 
Sjekk blomsterjord og nye planter for småsnegler og egg. 
Eggene er runde, ca. fire mm. i diameter, melkehvite og ligger ofte i klynger på 20–40 egg.  
Senk nyinnkjøpte planter i vann ca. 30 min., så evt. småsnegler drukner. 
Krev garantert sneglefri jord (f. eks. varmebehandlet) ved opparbeidelse av tomt/plen. 
Løvsuger med kvern dreper småsnegler som gjemmer seg i gammelt løv. 
Brenn bråtebrann vår og høst om kommuen din tillater det. 
Spyl kvisthauger, stablestensmurer o.l. med rikelig med vann ved barfrost. 
 
Grus, bark, barnåler, kaffegrut, sand, død mose, eggeskall mm. er til lite eller intet hinder 
for brunsneglene. 
 
De spiser det som er tilgjengelig, men enkelte planter kan være mindre attraktive, f. eks.: 
astilbe, begonia, bringebær, bjørnebær, dill, flittig lise, fuksia, geranium, isop, løvemunn, 
pelargonium, rododendron, roser, stikkelsbær. 
Dødt (u-)gressklipp i grøftekanter, hauger efter luking osv. tiltrekker seg brunsnegler. 

Vi som vil Mordersneglene til livs 

https://www.facebook.com/groups/visomvilmordersneglenetillivs/


Bruk KUN sneglemidler som er godkjent i Norge! 
Dvs. nematoder (Nemaslug) og jernfosfatpreparater (vår anbefaling: Ferramol, Trinol). 
Begge typer er ufarlig for alt annet enn snegler, finnes naturlig i norsk jordsmonn og er 
godkjent i økologisk dyrking uten sperrefrist. 
Metaldehydholdige giftpreparater selges fremdeles i noen land, disse er livsfarlig for fugler, 
pattedyr, insekter og små barn! Innførsel av plantevernmidler er ulovlig og straffbart! 
 
Alt hjelper, men det er viktig at ALLE tar ansvar for egen tomt og tilliggende områder. 
Hagen (og turområder) er en viktig kilde til rekreasjon, mat, glede og livskvalitet for svært 
mange. Snegler bryr seg ikke om tomtegrenser, din innsats har derfor stor betydning for 
trivselen i hele nabolaget. 
 
Informér og arrangér brunsnegledugnad i vel og nærområder. 
Ta med saks (evt. sparkel festet på skaft, e.l.) og klipp brunsnegler når du går tur. 
La barn som er store nok få sommerjobb som brunsnegleplukkere (husk hansker). 
Arrangér brunsnegleplukkekonkurranse i nabolaget. 
Oppfordre kommunen til å dele ut gratis Nemaslug til innbyggerne. 
 
Eliminér kun skadelige svartelistede fremmedarter, dvs. brunsnegler, nettkjøl-/åkersnegler 
og evt. boakjølsnegler (en pågående undersøkelse besvart av nær 500 hageeiere viser at 
boakjølsneglen verken jager, dreper eller spiser brunsnegler og at den ofte gjør like stor 
skade i hagen som brunsneglene). 
La sneglearter som er hjemmehørende i norsk natur i fred. De kan evt. flyttes om du synes 
de blir for plagsomme. Snegler er nyttedyr. De står for ca. 40% av nedbrytingen av dødt 
plantemateriale. De er også viktig næringskilde for fugler, insekter, grevling og pinnsvin. 
 
Du finner effektive metoder for bruk av Nemaslug (kannibalmetoden, i vørterøl, deig) og 
mengder av gode råd og tips på: Tips om Brunskogsnegler 
 
 

God brunsneglejakt!  
 
 
 

 
    Brunsnegleegg. Foto: Line Kristin Woldbeck 

Vi som vil Mordersneglene til livs 

https://www.facebook.com/groups/visomvilmordersneglenetillivs/
https://sites.google.com/site/tipsombrunskogsnegler/home

