
 

Brunsneglene invaderer stadig større områder, den har kommet for å bli. I henhold til 

https://www.nrk.no/buskerud/brunsneglene-sprer-seg-1.13511864 som ble publisert 14.5.2017.  

Menneskelig aktivtet er det viktgiste bidraget for at brunsneglene sprer seg, enten ved at jord eller 

planter flyttes, eller at sneglene rett og slett sitter fast på noe vi flytter. De kan henge fast under 

transportpaller eller de kan følge med under skoene dine. 

Trøsten fra forsker Hatteland er at det ser ut til at det blir færre snegler noen år etter at de har 

invadert et område. 

Bestanden stabiliserer seg ofte på et lavere nivå etter tre-fire år. Det kan skyldes menneskelig 

bekjempelse, eller at brunsneglene møter naturlige fiender. Dessuten er det begrenset hvor mange 

snegler det kan være på et området, sider Hatteland. 

Zoologene mener (http://www.dinside.no/bolig/ingen-grunn-til-a-kjempe-mot-

brunsneglene/60925128 ) at vi bare skal akseptere dem.  Brunsneglen eller «mordersneglen» er en 

del av naturens orden og ingenting å bry seg om. 

Bekjempelsesmetoder: 
Avfall fra øl produksjon: På Konnerud v/Drammen mener beboere at de har vunnet første runde i 
kampen mot brunsneglene. Ved hjelp av avfall fra øl produksjonen fra Aas bryggeri i Drammen. 
 

Nematode eller nemaslug er også et produkt som virker, produktet er ikke farlig for katter, hunder 

eller barn. 

Fjern hageavfall: Slutte å legge hageavfall i grøfter og langs veien/tomten er et tiltak alle kan bidra 

med, sneglene liker å hjemme seg. Det viktigste er å ikke legge til rette for sneglene. Rydd i hagen. 

Ikke la kvast og plankestubber ligge. Sørg for at komposten ligger i en kompostbinge. Og ikke plant 

for mye lett-tygde planter som jordbær. Det du kan tygge kan også brunsneglen tygge, forklarer 

Petter Bøckman, zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 
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Kaffe strøs rundt bed eller rundt hagen, som et fysisk hinder for sneglene, har lenge vært et populært 

kjerringråd mot krekene, men god svart kaffegrut skal være enda mer effektivt. OBS! Det tar knekken 

på sneglene ved at kaffen gir sneglene ukontrollerte krampetrekninger, som til sist fører til døden. 

Øl prøvd av professor Christoffer Schander: Vi fylte noen centimeter øl på en vanlig isboks og gravde 

den ned, og den viste seg å være akkurat like effektiv som den kommersielle fellen. Isboksen må ha 

lokk på, for å hindre regnvann i å trenge inn. For at sneglen skal finne veien inn må man derfor 

skjære ned kantene på alle fire sider, men la selve hjørnene få beholde sin opprinnelige høyde. Etter 

at øl og lokk er på plass, plasserer man boksen slik at langsidene ligger helt i plan med bakken, mens 

hjørnene og lokket altså stikker noe opp. 

Felle: Pensjonist og tidligere rørlegger Magne Skogland (74) har lagd egen Brunfanger. Fangeren 

består av en plastboks med lokk, og noen centimeter fra bunnen er det montert to gjennomgående 

rør, hver på 6–7 cm lengde. I boksen legger man attraktiv mat for sneglene, som eplebiter, 

appelsiner, hundemat eller en skvett pils. Lukten sprer seg på grunn av gjennomtrekk fra 

røråpningene.  

 

– Brunsneglen lukter mat på store avstander og kryper gjerne 

inn igjennom rørene for å spise. Når den først faller ned på 

bunnen i boksen kommer den ikke ut igjen, fordi hvert rør har en 

plastskive rundt åpningen som stopper er ethvert fluktforsøk, 

forteller Magne Skogland, som har gjort flere forsøk under 

tilpassingen av Brunsneglefangeren. 

 

 

Saks: Noen har plassert bøtter, engangshansker, en saks og en bøtte på tursteder. Oppfordringen er 

å få villige forbipasserende til å plukke/klippe brunsnegle og legge den i bøtten.   

Pinnsvin: Pinnsvin spiser egg og unger av alle typer snegler, også brunskogsneglen. De spiser ikke de 

store, men i og med at den tar alle egg og unger blir det sakte men sikkert lite snegler igjen, forteller 

Ingrid Fosse, leder for Pinnsvinhelpen. 

Snegleslukeren: Den siste og mest avanserte oppfinnelsen vi hittil har sett er Snegleslukeren. Den 

kombinerer effektivitet og renslighet, og skal være svært enkel i bruk. En slektning av støvsugeren. Vi 
snakker altså om en maskin, en bærbar sugemaskin med en spesiell poseløsning, kombinert med et 
biologisk middel i pulverform. Middelet er ikke giftig, men tar knekken på sneglene og gjør samtidig 
prosessen renslig og behagelig - i den grad utrydding av brunsnegler kan være behagelig. 

Boasneglen: tigersneglen eller leopardsnegle (kjært barn 

mange navn). Den er din venn! Det er imidlertid ikke alle 

sneglene du bør kvitte deg med. I din iver etter å fjerne de 

brune sneglene, kan det være fristende å fjerne alle slimete 

ubudne hagegjester. Men boasneglen bør du la være. For ifølge 

Grønn Hverdag spiser den brusneglene for deg!  

 


