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Sista chansen i sommar 
att handla billigt från 
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ÖPPET:
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BYGGNAD A, ALMNÄS

VÄGBESKRIVNING:
Med bil från Stockholm
Kör E4/E20 mot Göteborg/Helsingborg. Passera motor-
vägsbron över Södertälje kanal och följ sedan E3/E20 mot 
Göteborg/Strängnäs. Tag av cirka 3 km vid avfart 141, 
Södertälje V (i höjd med Axa Sportcenter och COOP). Följ 
därefter Strängnäsvägen och skyltar märkta Almnäs.

Med bil från Strängnäs/Göteborg
Kör E4/E20 mot Stockholm/Södertälje. Tag av vid avfart 
140, Järna/Nykvarn. Följ skyltar märkta Almnäs cirka 4 km.

Hon jagar fem timmar i veckan 
och tänker inte ge upp. Anita 
Linder är nitisk i sin snigeljakt 
och har själv forskat fram vilka 
växter som sniglarna älskar och 
ratar.

Ankor, salt, öl, kopparplåt, gift och 
parasiter. Metoderna är många 
i jakten på trädgårdens slemmiga 
inkräktare – mördarsnigeln. 

– De är ändå levande djur, jag 
tycker att man ska vara lite human, 
säger Anita Linder och knipsar en 
brun snigel i två delar med en stor 
trädgårdssax.

Human avrättning
Trädgårdsentusiasten Anita vill inte 
plåga ihjäl mördarsnigeln med 
gifter eller salt som långsamt 
smälter djuren. Hon klipper hellre 
av djuret, strax bakom huvudet, så 
att det dör direkt. Snigelliken gräver 
Anita ner i utkanten av tomten.

– En snigel kan få 400 
barn. Igår dödade jag och 
min man 200 sniglar. Tänker 
man på att vi oskadliggjorde 
80 000 sniglar så känns det bra, det 

känns att man gör något.
Anita Linder har bott tio år i villan 

i Geneta. För fem år sedan började 
snigelinvasionen att märkas och 
nu kommer djuren in över tomt-
gränsen i trupp om hundratal varje 
dag. 

Säkert lockbete
Varje morgon ger sig Anita ut 
i trädgården med trädgårdssaxen 
beredd. Sniglarna är lättast att jaga 
efter en regnskur, under buskage 
och växter och sent på kvällen. Anita 
tipsar också om ett säkert lockbete 
– vissna påsk- eller pingstliljeblad.

– Jag har hittat 20 sniglar på ett 
och samma blad!

Anita för noggranna anteck-
ningar på vilka växter sniglarna
gillar och ogillar. Hon delar med sig 
av sin kunskap på internetforum för 
trädgårdsintresserade, och till LT:s 
läsare.

– Jag har aldrig sett en snigel äta 
på pionerna, säger Anita och pekar 
på de höga växterna med sina stora 
blommor.

Snigeltåliga växter
Azaleor och rhododendron 
slipper också undan snigelangrepp. 
Men hennes kaukasiska förgät-
migej har fått bladen perforerade av 
mördarsnigeln.

– Jag prövar mig fram för att se 
vilka växter som klarar sig, säger 
Anita som successivt byter ut rabat-
tens växter till snigeltåliga typer. 

Anita har insett vad allt fler villa-
ägare tvingas inse – mördarsnigeln 
är här för att stanna.

– Man få nog leva med den. 
Men jag hoppas på någon form av 
naturlig balans, säger Anita som 
tror att exempelvis igelkotten 
skulle kunna hjälpa henne att hålla 
antalet sniglar nere.

Det är snigelår i år. Mördar-
sniglarna trivs som aldrig förr.

Som odlare gäller det att gå 
till snabb motattack – en 
mördarsnigel kan bli 400 på 
bara en sommar.

En mild vinter och en fuktig 
sommar – läget kan inte bli mycket 
bättre för sniglarna. Inte minst den 
spanska skogssnigeln frodas.

– I ett sånt här klimat går det 
bra för dem, konstaterar Torsten 
Nordander, biolog vid Göteborgs 
naturhistoriska museum.

Hans råd till den som har fått 
in mördarsniglar i sin trädgård 
är att gå till snabb och intensiv 
motattack. Varje dag bör sniglarna 
bekämpas, för att hindra att de 
lägger nya ägg och förökar sig. 

En mördarsnigel lägger omkring 
30 ägg åt gången och kan få 400 
ungar på ett år. Tiden från ägg till 
könsmogen snigel är åtta veckor. 

Det är dock inte hopplöst att 
försöka bekämpa sniglarna.

– Man får ner antalet rätt snabbt 
om man håller på varje dag, 
morgon och kväll, säger Torsten 
Nordander.

Bäst fungerar det om 
grannarna också är aktiva. Då är 
risken att de lata sniglarna ska 
komma krypandes tillbaka liten.

– De rör sig inte så långt om 
de har det bra där de är, berättar 
Torsten Nordander.

Men det gäller också att veta att 

det verkligen är mördarsniglar som 
har kommit till trädgården. 

En lekman kan inte se skillnad 
på dem och vanliga skogssnig-
lar. En snigel som snabbt länsar 
trädgårdslandet är dock troligen en 
mördarsnigel.

– Om det inte är mördarsniglar 
finns det ingen anledning att bråka 
med dem. Andra sniglar kan också 
äta av trädgården men de är inte så 
många och inte så glupska, säger 
Torsten Nordander.

För några år sedan var 
snigelätande myskankor populära. 
Men de är ute nu, enligt Torsten 
Nordander.

– Det verkade inte fungera så bra, 
det är praktiska problem med att 
hantera dem.

 Fakta 

Snigelbekämpning

 Fakta 

Anita Linders lista
• Sniglarna ratar…
Rosor, klematis, pioner, 
kärleksört, alunrot, jättedeagg-
kåpa, nävor, lavendel, stjärn-
flocka, azalea, rhododendron, 
julros och blå bolltistel.
• Sniglarna älskar…
Kaukasisk förgätmigej, hund-
tandslilja, funkia, lungört, röd 
solhatt, snokört, gullviva och 
vidjehortensia.

Källa: Anita Linders 
      observationer.

Anita kämpar mot sniglarnas 
slemmiga invasion

• Gillra fällor för sniglarna, 
lägg ut brädbitar eller andra 
mysiga gömslen som du sedan 
vittjar.

• Klipp sönder sniglarna och 
gräv ner dem eller använd dem 
som lockbete för deras 
kannibalistiska släktingar.

• Skydda växter du är extra 
rädd om med en decimetertjock 
sträng med kalk. Sniglar dör 
torkdöden av kalk och undviker 
det gärna.

• Komplettera med ett fat öl 
som sniglarna kryper upp i och 
drunknar.

• Gräv upp jorden sent på 
hösten för göra det svårare för 
sniglarna att hitta mysiga 
hålrum att övervintra i.

• För artbestämning, 
kontakta Göteborgs natur-
historiska museum.

Källa: Göteborgs naturhistoriska 
museum, www.gnm.se

Fuktig sommar är 
sniglarnas våta dröm
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Snigeln. Har blivit en alltför vanlig 
syn i våra trädgårdar.

Knips. (Bilden till vänster) Anita Linder är en ivrig förespråkare för manuell bekämpning av mördarsnigeln.


