
Dræbersnegleaktion i Svanemøllekvarteret 

Væk din indre terninator! 
 
Svanemøllekvarterets tre grundejerlaug er gået sammen om en fælles aktion imod 
dræbersneglene i vore haver. 
 
Sidste års våde sommer og milde vinter har været overordenllg gunstige for sneglenes 
overlevelse og eksperterne forventer derfor en en sand invasion over hele Danmark, hvor 
kun ganske få steder endnu går fri. 
 
For nu at komme utøjet til livs har de tre ejerlaug derfor planlagt  følgende aktion: 
 
Hver husstand får gratis bragt en portion Ferramol til udspredning-strøning I haverne.  
Der vedlægges diverse papirer med oplysninger. 
 
For at aktionen skal have nogen virkning er det vigtigt, at krigen føres på alle fronter.  
 

Alle skal derfor udlægge Ferramol indenfor følgende dage: 

 

10 – 11 – 12 Maj 
 

Udstrøning: 
Granulaterne skal have en indbyrdes afstand på ca. 10 cm  svarende til 5 g/ m2. 
Hvis der er stadig er snegle udstrøs på  ny. 
 
Facts om Ferramol: 
Ferramol kan tåle regn i op til 6 uger 
 
Ferramol er ikke giftigt og kan anvendes I nærheden af spiselige afgrøder 
 
Ferramol skader kun snegle og ikke andre dyr 
 
Ferramol opbevares tørt og ikke tilgængeligt for børn. 
 
Facts om dræbersnegle: 
Dræbersnegle er ca. 7-15 cm lange og har ingen sneglehus. Gode kendetegn er at dens 
“fod” er stribet, at “åndehullet” sidder langt fremme på hovedet, at den udskiller rigtig 
meget slim og ofte forekommer I stort antal. Voksne snegle er ensfarvede I brune og røde 
nuancer mens unge snegle er lysere og kan have to striber langs ryggen. Æggene er 4 
mm store kugler, først glasklare siden hvide.  
 
Dræbersnegle er mest aktive om morgenen 1 time før og 1 time efter solnedgang. 
 
Dræbersnegle kan vandre ca. 10 m på 1 time.  
 
Dræbersnegle er hermafroditter og 1 snegl kan  på en sæson blive til ca. 400 snegle. 
 
Flere oplysninger kan findes på Skov og Naturstyrelsen www.skovognatur.dk /emne  
Naturbeskyttelse/invasivearter/dyrearter/Iberisk  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


