BRUNSNEGLER i Akebakkeskogen
Det er brunsnegler (brunskogsnegler)
i Akebakkeskogen, og hvis vi skal
holde dem i sjakk må vi samarbeide
om å plukke dem.

1. Plukk dem i melkekartonger/plastbegre og slå på nokså varmt vann. Du kan bruke pølseklype til å ta dem
opp med. Sett på på lokk/ tape igjen. Ifølge Grefsen hageavfallsmottak kastes sneglene deretter i
restsøpla.
2. Du kan også putte sneglene i fryseren før du kaster dem i restsøpla. Det er kanskje enklere å håndtere
etterpå enn å ha på varmt vann.
3. UMB v/NIBIO, Norsk Institutt for bioøkonomi anbefaler: Klipp dem i to eller del dem med spade, og la
dem ligge, neste dag er det aller meste av restene borte. De sier: ”Fordelen med å dele sneglene og la dem
ligge er, at når det er mange, så tar det tid å finne dem. Da vil det komme fram nye snegler og spise på de
første som ble delt, mens du er ute. Så finner du dem også, og får tatt flere samme kveld, så blir du mer
effektiv i sneglekampen”. Vår kommentar: Dette egner seg kanskje ikke så godt her i Akebakkeskogen, så
tett som vi bor her. Men prøv gjerne! Merk lat sneglene spiser hverandre uten tilsetninger av mer eller
mindre skadelige midler for andre småkryp.

Generelt er det fint at gress holdes kortklipt, se flere hagetips i lenkene under. Alle beboere oppfordres til
å fjerne snegler på eget område, samt også på fellesarealer og langs gangveier når dere ser snegler.
Sneglene kryper ut i åpent landskap når det lir mot natt og når det er fuktig nok, særlig når det regner.
Her er noen nettsider med bilder og nyttig informasjon:
Artsdatabanken har svartelistet brunskogsneglen, og i kategorien Svært høy risiko:
databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N79844
Side med mange tips og god informasjon:
www.abcnyheter.no/livet/2015/08/12/194586972/brunskogsnegler-her-er-tipsene-du-trenger
NIBIO (tidl Bioforsk) har solid informasjon:
www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/forside?p_dimension_id=20043&p_menu_id=20070&p_sub_id=20044&p_dim2=20045

Merk at verken salt eller midler som Ferramol, SmartBayt eller Nemaslug (den siste er nyttig bare om
våren) uten videre er miljøvennlig bekjempelse. Ferramol og SmartBayt inneholder jernfosfat som
hemmer næringsopptaket hos sneglen. Biologisk bekjempelse med sneglemiddelet Nemaslug inneholder
levende nematoder. Nematodene og medbrakte bakterier går inn i sneglene og dreper dem, dvs alle slags
snegler. Naturvernforbundet peker på mer miljøvennlige tiltak:
naturvernforbundet.no/hage/slik-bekjemper-du-brunsneglen-article32735-3649.html

I pressen dukker det opp gode forslag, her er ett fra vår 2016:
www.bt.no/nyheter/lokalt/Stoppet-brunsnegl-med-saltstein-2423151.html

På Akebakkeskogens facebookside ligger denne artikkelen fra Nordre Aker Budstikke, den handler om
Kjelsåsområdet: nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11758
Mai 2017. Ta kontakt med Miljøutvalget hvis du lurer på noe.

