
Plettet voldsnegl – haveejernes nye fjende 

De danske haveejere døjer i forvejen med den iberiske dræbersnegl, men nu har endnu en invasiv 

snegleart invaderet de danske haver. 

Der meldes om en kraftig stigning i antallet af plettet voldsnegl – der egentlig har været i 

Danmark siden 1800-tallet, hvor den blev udsat på Christianshavns Vold fra det vestlige Europa og 

Middelhavsområdet. Primært på grund af dens flotte udseende, men måske også fordi man kan 

spise den. Sneglen minder om Vinbjergsneglen, men har en cyklus, der minder om den Iberiske 

Skovsnegl, måske bedre kendt som Dræbersneglen.  

Plettet voldsnegl er OGSÅ set i vores grundejerforening. Så den er her, pt. i lille antal. Men det kan 

hurtigt blive en generel plage. 

Sådan ser du forskel på vinbjergsnegl og plettet voldsnegl 

Vinbjergsneglen er en smule større. Den største forskel på de to snegle findes på huset. 

Vinbjergsneglens mønstre er lige, rene linjer, mens voldsneglens er mere buede og plettede. 

Voldsneglens hus er også mørkere end vinbjergsneglens. 

  
Sammenligning Vinbjergsnegl og plettet voldsnegl Plettet voldsnegl 

Mens vinbjergsneglen har et lyst hus, har den plettede voldsnegl dog et brunt hus ofte mønstret 

med tværstriber. Huset er mellem 2,5 og 4 cm i diameter. Voldsneglen er hermafrodit og kan 

derfor formere sig hurtigt. En voldsnegl lægger 30-150 æg i maj-juli. Til sammenligning lægger en 

dræbersnegl typisk omkring 400 æg over flere måneder, bare temperaturen er over 5o. 

 Sådan bekæmpes de invasive sneglearter 
 Den plettede voldsnegl skal bekæmpes på samme måde og i samme måneder som den 

iberiske dræbersnegl. Det anbefales, at du klipper eller hakker sneglene over med en saks 
eller spade. Alternativt kan du knuse den med dine fødder eller en tung genstand. Ellers 
kan du indsamle den og spise den på samme måde som vinbjergsnegle.  

  
 Det er dog vigtigt, at sneglen dør med det samme. Derfor anbefales det ikke, at du bruger 

salt eller lignende metoder.  
  
 Da både dræbersnegl og plettet voldsnegl lægger æg i foråret et det derfor en fordel at 

bekæmpe sneglene i foråret, før de lægger æg, og derefter bekæmpe både sneglen og 
dens æg fra maj og frem.  


