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Frågor och svar med anledning av upptäckten av den
svarthuvade snigeln i Sverige
1. Varifrån kommer arten?
Ursprungligen kommer den från området mellan Svarta och Kaspiska havet, men
den förekommer även i Tyskland, Lettland och Litauen.
2. Hur och när har den kommit till Sverige?
Arten har troligtvis följt med jord eller växter till privata trädgårdar och spridit
sig därifrån, men det är något vi försöker utreda närmare. På åtminstone en plats
i landet har arten funnits sedan ett par år tillbaka.
3. Hur invasiv är arten?
Det finns relativt lite information tillgänglig om arten, särskilt om eventuella
effekter i Sverige. Därför behövs en utredning om artens invasivitet göras. Dock
verkar arten sprida sig ytterst fort och är betraktad som invasiv i Lettland där den
på sina håll kan förekomma i mycket täta bestånd.
4. Vilken skada gör den?
Det finns tecken på att arten skulle kunna utgöra ett problem för trädgårdar och
odlingar på grund av att den förökar sig snabbt och äter frukt och grönsaker. Om
den utgör ett potentiellt hot mot biologisk mångfald i Sverige är i dagsläget
oklart och måste utredas vidare, liksom andra möjliga effekter.
5. Kan detta utveckla sig till en situation lik den med spansk
skogssnigel, ”mördarsnigel”?
Det är för tidigt att säga om svarthuvad snigel har liknande invasionspotential
och påverkan som den spanska skogssnigeln. Det är möjligt att svarthuvad snigel
orsakar mindre problem än spansk skogssnigel till följd av att individerna är
mindre (upp till 45 mm) och de vuxna exemplaren troligen inte överlever
vintern. Att arten rapporterats och uppmärksammas ökar chansen att allmänhet,
myndigheter och näringar kan hindra vidare spridning.
6. Var i Sverige kan den finnas?
Potentiellt utbredningsområde är än så länge inte utrett. Under 2019 har den
rapporterats i stora delar av landet – från Kronobergs län till Gävleborgs län,
med majoriteten av förekomsterna i mellansverige. Första rapporterade
förekomsten var i oktober 2019 i Västmanland. B
7. Vad ska jag göra om jag hittar en?
Rapportera via invasivaarter.nu. Bifoga bilder och uppgift om vilken miljö den
hittats i. Hör också gärna av dig till din länsstyrelse.
8. Hur bekämpar man svarthuvad snigel
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Vi vet för närvarande för lite om vilka metoder som är effektiva för att kunna ge
någon rekommendation. Man kan dock försöka plocka bort de individer som
man hittar.
9. Vad gör Naturvårdsverket för att förhindra att det inte blir en
situation som med mördarsnigeln?
Naturvårdsverket fokuserar i nuläget på att samla in kunskap om arten och
validera de fynd som har kommit till vår kännedom. Sedan behöver vi utreda var
i landet den finns samt ta reda på mer fakta om dess ekologi och hur den kan
bekämpas. Om den konstateras vara invasiv kan det vara lämpligt att sätta in
åtgärder för att hindra spridning. Det beskrivna arbetet bedrivs i samarbete med
forskare och länsstyrelser.
10. Omfattas snigeln av några regler?
Nej, svarthuvad snigel omfattas inte av några särskilda regler i nuläget.
11. Vem ansvarar för hur frågan om hur den svarthuvade snigeln ska
hanteras?
Naturvårdsverket har nationellt ansvar för landlevande invasiva främmande djur
och växter och tar med hjälp av experter fram kunskapsunderlag och vägledning
till Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har mycket effektivt hanterat fynden av arten
och undersökt förhållandena regionalt.
Mer information:
Länk till ArtDatabankens Artfakta
Länk till artsida på Naturvårdsverkets webbplats

