
Kan vi graduere sneglemidler? 
Stine Slotsbo og Philipp Trénel

Foto: Stine Slotsbo



Snegle er et stigende problem

Snegles skadevirkning er steget de sidste 30 år

Det skyldes en kombination af flere ting

- Ændret landbrugspraksis

- Ændrede afgrødetyper

- Begrænsede bekæmpelsesmuligheder

- Klimaets betydning



Nøgensnegle = snegle uden hus

Især temperatur og fugtighed

• deres vækst

• deres reproduktion

• Æggenes klækketid 20°C 15°C
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Dræbersnegle

Nøgensnegles livscyklus afhænger af Klimaet



Hof et al 2011

Øget temperatur og øget nedbør  fremmende for snegle

Forskning peger på at

snegle vil få forbedrede levevilkår i Danmark 

som følge af de globale klimaforandringer 

Snegle og klimaforandringerne



Projekt SmartSLUG 
Biologisk og areal-specifik bekæmpelse af snegle i landbruget
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Formål med SmartSlug modellen 

 at bygge en beslutningsstøtte

 til en mere kost-og miljøeffektiv 
bekæmpelse af snegle 
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Datagrundlag

 i alt 440 felter på 1 m x 1 m 
størrelse fra i alt 8 marker, hvor der 
igennem 3 år er foretaget 
snegleoptællinger og jordprøver. 

 Derudover er der indsamlet 100 
ekstra felter fordelt på 21 marker, 
plus 50 felter fra én ekstra mark. 

 Samlet set 1.469 observationer.



Hvilke betydende faktorer for 
snegleforekomst finder vi?

 Omtrent 50% af snegleforekomsten 
kan forklares vha. tekstur, topografi 
(bakketoppe vs. lavninger) og 
klimatiske faktorer.

 Vi har fundet flere arter end 
forventet og de fordeler sig 
forskelligt. 

Lerindhold

Topografi

Klima

Snegleforekomst



Satellit Kortdata

JBnr Klimadata

Snegleforekomst

Snegleskader

etc.

SmartSlug model 



2019 2020 2021

Årsvariation

OBS: modellen baserer sig kun på tre års data



Snegleproblemer udpeget af landmanden 

Modellen skal løftes til anvendelse

• Spørgeskemaundersøgelse hos 
landmænd (n = 36) viser, at der 
generelt er høj interesse i et areal-
specifikt snegleprognosekort. 

• 75% af de adspurgte landmænd syntes, 
at prognose-kortet i nogen eller høj 
grad stemte overens med deres 
forventning til snegleangreb. 

• Men, undersøgelsen tyder på, at  
modellen i 2021 ikke i tilfredsstillende 
grad kunne fange observerede 
snegleskader. 



Modellen skal videreudvikles 

• til bedre at fange års-variationen i 
snegleforekomst

• at kunne forudsige snegleskader
fremfor snegleforekomst. 

• til at virke tilfredsstillende i hele landet 
og hvert år. 

• Det kræver langt flere data!

• Skal modellen kunne skelne mellem 
forskellige sneglearter? 
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For at kunne bekæmpe dem

Den største skadevolder i DK og EU er net-agersneglen, Deroceras reticulatum. 

Man skal kende sine fjender 

Agersnegl

Deroceras agreste



8 marker



Net-agersnegl

D. reticulatum

Sortsidesnegl

Arion distinctus

Potentielt en problem art



Net-agersnegl
• Kort livscyklus, ofte 2 generationer pr år i DK

• Stor fleksibilitet i livscyklus 

• Tid fra klækning til æg gennemsnit 4½ mdr.

• Livslængde 8-11 måneder 

• 1 årig livscyklus – 1 generation pr år

• Mindre fleksibel – afhænger af sæson

• Tid fra klækning til æglægning 5-10 mdr.

• Livslængde > 18 måneder 

Sortsidesnegl

Fotos: Stine Slotsbo

Vi undersøger lige pt. de to arters tørketolerance
Forløbelige undersøgelser tyder på at net-agersneglen er mere tørketolerant end sortsidesneglen



Eksempler på skadevoldende snegle i DK

Dræbersnegl/Iberisk skovsnegl

Arion vulgaris

Net-agersnegl

Deroceras reticulatum
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Sortsidesnegl

Arion distinctus



Man skal kende sine fjender

Vi skal lære sortsidesnegl bedre at kende
Vi skal forstå forskellene mellem de to arter
- For mest effektivt at kunne bekæmpe dem begge



Integreret plantebeskyttelse (IPM)

Jeg tror ikke på én løsning, men på en kombinationen af flere forskellige strategier 



Kan vi graduere sneglekorn?

Ja det kan vi godt – men ikke endnu!

Vi skal blive bedre til at udpege risikoområder i markerne
- og vide hvordan de afhænger af vejret



Tak for jeres opmærksomhed
Stine Slotsbo og Philipp Trénel

Foto: Stine Slotsbo


