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Bakgrund 
 

Spansk skogssnigel (Arion lusitanicus) i media mest känd som ”mördarsnigeln” har fram tills 

sommaren 2007 endast medfört mindre problem (kända) i jordbruket. Under den våta 

sommaren 2007 kom däremot rapporter från flera lantbrukare om problem i vallar. 

 

Med anledning av ovanstående genomfördes under 2009 flera projekt där metoder att minska 

problemen med spansk skogssnigel i slåttervall studerades. Jordbruksverket finansierade två 

skördeteknikförsök i slåttervall och Skaraborgs Läns Nötkreatursförsäkringsbolags Stiftelse 

finansierade försök där bekämpning med Ferramol järnfosfat i slåttervall undersöktes. 

Projekten genomfördes under ledning av en projektgrupp med medlemmar från bl.a. 

Jordbruksverket (växtskyddsenheten), SLU och flera Hushållningssällskap. Till detta kommer 

att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort försök med Ferramol och Nemaslug 

inälvnematoder i jordgubbsodlingar. Arbetet med utveckling av avräkningsmetoder i dessa 

odlingar inkluderades i denna rapport om avräkning i slåttervall då erfarenheter från de olika 

grödorna tillsammans gav värdefull erfarenhet i utveckling av avräkningsmetoder. 

 

 

Mål 
 

Att utveckla och utvärdera en pålitlig och upprepningsbar metod som också är billig, med 

avseende på arbete och investering, för avräkning av spanska skogssniglar i fältförsök med 

slåttervall.  

 

 

Material & metoder 
 

Skördeteknikförsök i slåttervall för möjligheten att minska risken för 

inblandning av spansk skogssnigel i ensilage 

 

Försöket skulle visa om det är möjligt att få mindre inblandning av sniglar i grönmassan 

genom att minska strängens liggtid och att stränglägga bredspridd förtorkad grönmassa strax 

innan skörd. Försöket hade fyra block och varje ruta bestod av en sträng. Mellan varje ruta 

fanns en ”skyddssträng”. Provtagning utfördes enligt appendix 3. 

 

Bekämpning av spansk skogssnigel i slåttervall med Ferramol järnfosfat 

 

Obehandlat jämfördes med 12,5 kg/ha Ferramol respektive 25 kg/ha Ferramol. Avräkning och 

vägning av sniglarna skedde rutvis vid utläggning av försöket, 5 dagar efter bekämpning, en 

vecka samt 14 dagar senare. Avräkning av sniglar utfördes inom 0,5 m*0,5 m på 5 ställe i 

varje ruta enligt appendix 2.  
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Ferramol och Nemaslug i jordgubbsodling med marktäckduk 

 

I april-juni samt i augusti-oktober 2009 har bekämpningsförsök utförts i odlingen. Försöket 

var utlagt som ett randomiserat blockförsök med fyra upprepningar. Varje försöksruta 

omfattade 4 m och 30 plantor i dubbelrad. Totalt fanns 20 försöksrutor. Ferramol ströddes ut 

för hand i mitten av jordgubbsraderna. Nemaslug inälvsnematoder har vattnats ut med 

vattenkanna enligt anvisning från leverantör. 

 

Räkning av sniglar gjordes en gång per vecka i en ruta på 25x25 cm per försöksruta. En lucka 

skars upp i plasten vid första avräkningen, denna har tejpats igen efter varje avräkning. 

Vid avslutning av försöket den 10 juni räknades sniglar i 4 rutor 25 cm x 25 cm per 

försöksruta. Tre ölfällor placerades i anslutning till försöket i fältets utkant och i angränsande 

dike den 7,15,27 maj samt 3 juni. Ölfällorna kontrollerades efter 24 timmar, se i övrigt 

appendix 1.  

 

Ferramol och Nemaslug i SLU:s jordgubbsodling 

 

Här förekom endast åkersnigeln (Deroceras sp.) som också är en svår skadegörare i 

jordgubbsodlingar. Försöket lades ut som ett randomiserat blockförsök med tre upprepningar. 

Varje försöksruta omfattade 5 m och 20 plantor i enkelrad. Det fanns två rutor (olika sorter) 

inom varje block. Totalt fanns 18 försöksrutor. Tre snigelfällor med öl hade placerats i 

anslutning till försöket i fältets utkant 11, 25 maj samt 1 juni. Ölfällorna kontrollerades efter 

24 timmar, se appendix 1. 

 

 

Resultat 
 

Under en så pass snigelfattig sommar som 2009 fungerade provtagning med rutor dåligt. 

Hamnade några få sniglar på ena eller andra sidan om gränsen gjorde det enorm skillnad. 

Genomgående bättre fungerade ölfällorna, vilket är i linje med tidigare erfarenheter. Noteras 

dock att en lantbrukare i Växa Hallands inventering upplevde fällorna som ineffektiva (pers. 

komm. Pauliina Jonsson). 

 

Vid bekämpning med exempelvis Ferramol ligger en inneboende motsättning i att sniglar 

måste lockas till giftet för att det ska kunna fungera. I ett inledningsskede kan det därför 

finnas fler sniglar i behandlade rutor än i referenserna. Ligger rutorna dessutom nära varandra 

sker en utjämning av snigelbestånden när några av dessa minskar till följd av bekämpning, en 

omständighet som till viss del kan maskera utfallet av bekämpningen. 

 

Det kan vara en poäng att i fält genomföra kontrollerade bekämpningsförsök där barriärer 

används för att behålla en på förhand kvantifierad population i försöket. 

 

När det gäller ölfällor finns ingen matris som låter oss använda dem för att skatta population. 

De kan därför ENDAST användas för inbördes jämförelser. 
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Praktisk erfarenhet pekar på att det finns en trade-off mellan att släppa ut lukt och in sniglar i 

fällan och att hindra sniglarna från att rymma igen (Hagnell et al., 2006). Denna trade-off, 

både vad gäller hålens storlek och form, är inte utforskad. Viktigt är förstås att använda 

samma sorts fälla genomgående. Den som använts vid tidigare försök är den så kallade 

glassbyttan, se appendix 1. 

 

Det finns såväl rapporter om att alkoholfri öl fungerar som att den inte gör det. Vi vet dock att 

alkoholhaltig öl fungerar (Hagnell et al., 2006). 

 

Vid provtagningen i rutor, vid storskaliga försök i jordbruksmark, är det tveksamt om 

metoden att vända upp grässvålen är värd besväret, särskilt om provtagningen sker i gryning 

eller skymning, när sniglarna är aktiva. 

 

Vid försök som läggs ut på sensommarkvällar är det viktigt att tänka på att mörkret kommer 

fort och att det behövs bra belysning. Personalen utrustas lämpligen med pannlampor, för 

allmänbelysning och arbetsbelysning vid vågplats och dylikt kan det nog vara en fördel att 

använda en dieselgenerator el dyl. 

 

Sniglar som inte genast kan artbestämmas, eller som av annan anledning behöver sparas, 

förvaras tills vidare i plastburkar. Dessa kan vara utan lufthål, men då bör man regelbundet 

lyfta locket och låta friska luft komma in. Om sniglarna tas om hand inom några timmar 

behövs ingen mat. För sniglar som ska individstuderas användes med fördel plastprovrör som 

rymmer 50 ml (detta räcker även för stora sniglar). Observera att sniglarna inte lever många 

timmar så, de behöver tas om hand snarast. 

 

Då man alltid riskerar att sniglar dör vid transport, och då snabbt förvandlas till en obestämbar 

sörja, är (digital)kamera att rekommendera i fält. 

 

Lagring av sniglar ordnas billigast genom frysning. Finns tillgång till denaturerad sprit är 

dock detta ett gott och transportvänligt alternativ. 

 

Slemmet från spanska skogssniglar är mycket svårt att få bort och kan dessutom ge allergiska 

reaktioner. Det är nödvändigt att använda handskar! 

 

 

Slutsatser 
 

Manuell avräkning av sniglar i rutor bör endast användas vid stora snigelförekomster. 

Avräkningen bör dessutom ske då sniglarna är aktiva, i gryning och skymning och gärna vid 

fuktig väderlek. 

 

Att gräva upp grässvålen för att hitta sniglar är av tveksam nytta med hänsyn till förhållandet 

mellan arbetsinsats och skillnaden i resultat mot att bara söka på markytan. 

 

Ölfällor är effektiva och kräver liten arbetsinsats. Dock finns behov av ytterligare utveckling 

av såväl fällorna som deras användningsmetoder, såväl i fält som i laboratorium. 

 

Barriärkontrollerade fältförsök ska börja utvärderas under säsongen 2010 (möte i Ås, Norge, 

2010-06-17). 
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Förslag till framtida arbete 
 

Utveckling av själva fällan behövs, i första hand med avseende på effektiviteten, vilket är 

tidskrävande men i övrigt billigt. Målsättningen bör vara en fälla som är lockande, lätt att hitta 

in i, svår att ta sig ur och gärna heller inte dödar djuren, se vidare nedan. 

 

Utveckling av avräkningsmetod med ölfällor behövs också. Då fällorna decimerar 

populationen och dessutom i sig utgör en variabel i ett pågående försök är det önskvärt att 

använda dem i så liten omfattning som möjligt. I fält kan detta utvecklingsarbete vara inriktat 

på fällornas placering och tid. Kontrollerade laboratorieförsök i kombination med traditionella 

populationsskattningar i fält (ss tag-recapture) kan användas för att ta reda på vilken bild av 

verkliga populationsstorlekar som fällorna kan ge. 

 

 

Tack 
 

Utveckling av metoder för avräkning av spansk skogssnigel i försök med slåttervall 

finansierades av Stiftelsen Anders Elofsons fond, KSLA. Tack till all engagerad fältpersonal 

och till alla medlemmar av de olika referensgrupperna. 

 

 

Referenser 
 

Hagnell, J., Schander, C., Nilsson, M., Ragnarsson, J., Valstar, H., Wollkopf, A-M., von 

Proschwitz, T. 2006. How to trap a slug. Commercial vs homemade traps. Crop Protection 

25(3): 212-215. 

 

South, A. 1964. Estimation of slug populations. Annals of Applied Biology 53: 251-259. 
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Appendix 1: Ölfälla 
 

Ölfällor fungerar på ett av två sätt, eller möjligen i kombination: 

 

1) Sniglarna lockas av öllukten in i fällan där de kryper ner i ölen och drunknar. 

 

2) Sniglarna lockas av öllukten in i fällan, vars labyrintsystem i kombination av den 

starka doften (ev alkoholen) förvirrar sniglarna så de inte hittar ut igen. 

 

Den enklaste formen av fälla är av den första kategorin, den så kallade ”glassbyttan”. Man tar 

en stor plastburk med lock i samma material (tex en Big Pack-bytta, därav namnet) och 

klipper bort ≈2cm av kanten runt om, hörnen undantagna. Byttan grävs ner med marken i 

jämnhöjd med den klippta kanten (det fungerar även att ställa byttorna direkt på marken; 

sniglarna klättrar över kanten [Birgitta Svensson, SLU, pers komm]). Öl fylls på till lagom 

höjd: Därmed avses tillräckligt högt för att även större sniglar ska drunkna men inte så högt 

att de kan sitta kvar på kanten och dricka (i en Big Pack typiskt halvvägs upp). 

Det är viktigt att vittja fällorna varje dag, särskilt om de fungerar som avvräkningssystem, då 

de döda sniglarna annars kan börja svälla upp. Öl fylls på efter behov men minst en gång i 

veckan bör fällan tas upp och rengöras och fyllas med färsk öl.  

 

 

Fälla ”Glassbyttan” 

 

 
 

Nedgräves så öppningarna hamnar i markhöjd. Fylles till drygt hälften med öl. 
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Appendix 2: Avräkning i rutor 
 

Denna metod används av Solveig Haukeland och hennes kollegor på BioForsk Plantevern i 

Ås, Norge: 

 

1) Förutbestämda ramar tillverkas, här 0,5 m x 0,5 m, av stålprofiler. Vid avräkningstillfället 

placeras ramarna ut i försöksrutorna. Först samlas och räknas antalet sniglar på marken 

och i vegetationen.  

 

2) Sedan lyfts grässvålen upp för snigelräkning: Med en vass spade skärs svålen runtom 

ramen, som därefter lyfts bort. Med samma spade eller en stabil handspade eller murarslev 

kapas rötter och svålen vänds upp. Endast få sniglar återfinns djupare än 3-4 cm under 

grässvålens yta, utom vid mycket torrt väder (South, 1964), varför en normal grässvål är 

så djupt man behöver gå. Rotsystemet i grässvålen samt den frilagda marken genomsöks 

och sniglarna samlas in. Grässvålen läggs tillbaka. 

 

3) Samtliga sniglar återförs till svålens ovansida. 

 

Den här beskrivna metoden är mycket arbetskrävande, plus att den skadar mark och 

växtlighet, vilket naturligtvis påverkar resultaten. Av den anledningen beslutades att i 

Jordbruksverkets försök endast använda metodens punkter 1 och 3 enligt ovan. 
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Appendix 3: Provtagning i ensilage 
 

Provtagning skedde vid balpressning enligt följande: Inom varje ”ruta” sträng valdes en 

sträcka på 1,5 m ut, vilket motsvarar 1,5 * 3 = 4,5 m
2
. Med en grep öppnades strängen 

försiktigt. En plyfa-skiva sköts försiktigt under strängen. Skivan vältes över på en presenning. 

Materialet stoppades i en storsäck och märktes. Materialet tömdes ur säckarna på en 

presenning eller motsvarande och sniglarna plockades ur och vägdes. Kvarvarande sniglar på 

marken under strängen räknades och vägdes också. 
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