
Skapa
äggläggningshögar 
för snokar

ARG UK
ARG UK (Amphibian and Reptile Groups of UK) är en registrerad 
välgörenhetsorganisation (nummer 1165504) som åtagit sig att 
bevara inhemska amfibier och reptiler och deras naturliga livs-
miljöer genom att stödja utvecklingen av ett nätverk av oberoende 
frivilliga amfibie- och reptilgrupper (ARG).

RAVON
Reptile, Amphibian & Fish Conservation Netherlands (RAVON) är 
en icke-statlig organisation (NGO) med nära två tusen volontärer 
och 30 anställda med bas i Nijmegen och Amsterdam. Förutom att 
skydda arter av reptiler, amfibier och sötvattensfiskar och deras 
livsmiljöer, hjälper de till att öka allmänhetens medvetenhet om 
dessa djurgrupper. Volontärer organiserade i regionala arbets-
grupper eller artspecialistgrupper spelar en avgörande roll i deras 
arbete, antingen genom att samla in data eller genomföra beva-
randeåtgärder.

Smålands Herpetologiska Förening
Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) är en politiskt och 
religiöst obunden förening som riktar sig till alla som är intresse-
rade av groddjur och kräldjur, såväl inhemska som exotiska arter. 
Föreningen arbetar för att djur hålls under sunda former i fången- 
skap, erbjuder aktiviteter i fält och genomför olika naturvårdspro-
jekt. SmHF är en del av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR).

Natursnokarna
Natursnokarna, som har Natursnoksgrupper över hela landet, är 
Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Naturs-
nokarna vill locka fler barn och deras vuxna ut för att upptäcka 
naturen. Natursnokarnas motto är ”Vi leker och lär, hjälper natur 
och bara är”. Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala 
avdelningar/kretsar och medlemmar över hela landet. Alla som 
tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar fören-
ingens värdegrund är välkomna att bli medlemmar.

För mer information om snokar
Amphibian and Reptile Groups of the UK (ARG UK) – www.arguk.org
Amphibian and Reptile – www.arc-trust.org
Froglife – www.froglife.org
Artfakta – artfakta.se/naturvard/taxon/100088

Om du hittar en död eller sjuk snok, särskilt om det gäller flera djur, bör  
du rapportera händelsen till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 
SVA undersöker sjukdomshot mot svenskt djurliv.

Om du upptäcker en snok i något skede av livscykeln: ägg, ung, vuxen  
eller ömsskinn, vänligen rapportera in fyndet på artportalen.se.
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Denna broschyr är ursprungligen baserad på en rådgivande publikation 
från RAVON, som publicerades med generöst stöd från RAVON-personal. 
Broschyren har därefter översatts till engelska genom ARG UK och en fri 
översättning till svenska, med viss omarbetning av text och bildmaterial 
för svenska förhållanden, har tagits fram i samarbete mellan Smålands 
Herpetologiska Förening och Natursnokarna/Bosse Bergenholtz.



Kännetecken
Snoken (Natrix natrix) är den största svenska ormen och kan  
bli över 1 meter lång. Snokar varierar vanligtvis i färg från grått  
till svart. De har oftast två distinkta gula eller gräddvita fläckar  
i nacken, men fläckarna kan ibland vara otydliga eller helt saknas 
på svarta individer. Ofta finns snokar nära vatten och kan ibland 
ses simmande eller på jakt efter sin favoritföda, som huvudsak- 
ligen består av fisk och groddjur. Snokar är inte giftiga men de  
kan utsöndra en obehaglig lukt om de fångas. 

Livscykel
Precis som andra inhemska reptiler går snokar i dvala över  
vintern (från oktober till mars) och vaknar för att fylla på sina 
energireserver genom att äta och sola när marken värms upp 
tidigt på våren. Under april och maj hittar de en partner och i juni 
eller juli lägger honorna 10 till 40 läderartade, vita ägg, ofta i varm 
kompost, högar av löv eller gödselhögar, vilket hjälper äggen att 
utvecklas och kläckas. Flera honor kan använda samma ägglägg-
ningsplats, så det kan vara möjligt att hitta ett stort antal ägg i en 
lämplig hög. Efter 6 till 10 veckor är de juvenila snokarna i storlek 
som en blyertspenna (14-22 cm långa). Ungarna skär sig ut ur 
ägget med en äggtand, som de tappar kort efter att de kläckts.  
Det tar sedan tre till fyra år för de unga snokarna att nå vuxen 
ålder och sexuell mognad.

Distribution och livsmiljö
Snokar finns i Götaland, större delen av Svealand samt en del av 
Norrlandskusten, med Sundsvallsområdet som den nordligaste 
kända förekomsten. Tidigare har snoken kunnat hittas så långt 
norrut som Gällivare men de nordligaste populationerna har för-
svunnit under 1900-talet. Snoken finns även på många öar, bland 
annat Gotland, där den beskrivits som en egen underart (Natrix 
natrix gotlandica). Generellt föredrar snokar att bo nära vatten,  
där de lätt kan hitta föda i form av olika groddjur och fiskar; men 
två andra väsentliga livsmiljöer är äggläggnings- och övervint-
ringsplatser. Naturliga äggläggningsplatser för snokar kan bestå 
av organiskt material eller ruttna trädstubbar. Många snokar 

utnyttjar dock mänskliga miljöer och lägger sina ägg i högar av 
gödsel eller komposthögar - inte minst i Sverige, som hör till  
snokens nordligaste utbredningsområde. Som ett resultat upp-
täcks ofta snokar nära ridstall och jordbruksmark under vår-  
och sommarmånaderna. Övervintringsplatserna måste vara torra, 
frostfria och relativt ostörda och kan bestå av håligheter eller hål, 
massor av spillror eller trä, förfallna stenmurar eller byggnader. 
I vissa områden kan en vegetationstäckt jordbank, kustsluttning 
eller till och med en väg eller järnväg användas.

Hur kan du hjälpa snoken?
Snokar och människor har haft en tydlig koppling genom lant- 
bruket under många tusen år över stora delar av Europa. Historiskt 
har snokar använt sig av gödselhögar, och senare komposthögar, 
som äggläggningsplatser, eftersom dessa strukturer genererar den 
värme som ormarna behöver för att deras ägg ska kunna utvecklas 
och kläckas. Förr i tiden ledde denna nära koppling till att snoken 
betraktades som en husgud i vissa delar av Europa, en symbol för 
vår, visdom och skydd av boskap.

Men gemensamt med många av våra inhemska vilda djur ser vi 
en minskning i antalet snokar eftersom jordbruks- och djurhåll-
ningsmetoder förändras. En faktor tros vara bristen på ägglägg-
ningsplatser, eftersom det finns färre lämpliga gödselhögar som 
är tillgängliga för snokar, i det öppna landskapet. Ett sätt att öka 
antalet ormar på en plats kan därför vara att skapa äggläggnings-
högar. Dessa högar ger också skydd och övervintringsplatser för 
kopparödlor, groddjur, ryggradslösa djur och små däggdjur som 
igelkottar, möss och sorkar.

 

Hur skapar man en äggläggningshög för snokar?
Först:  
Se till att du har markägarens tillstånd innan du börjar.
Det finns regler kring gödselhantering för att förhindra närings-
läckage till mark och vatten. Läs mer om gödselhantering på  
Jordbruksverkets hemsida eller ta kontakt med miljökontoret  
för att få reda på vad som gäller i din kommun.

Var:  På en solig plats, intill hög vegetation och inte mer än  
400 meter från ett vatten.

När: mitten av mars till slutet av april eller oktober.

Material:

•   En tredjedel färsk hästgödsel.

•   En tredjedel vegetation (löv, gräsklipp) eller kompost.

•   En tredjedel stora pinnar och mindre grenar.

Instruktioner:

•   Skapa ett baslager av löv och klipp.

•   Lägg de största pinnarna / grenarna ovanpå.

•   Placera hälften av hästgödseln ovanpå pinnarna  
 och grenarna.

•   Lägg till ytterligare ett lager med mindre pinnar.

•   Blanda kvarvarande gödsel med vegetationen / komposten 
 och lägg till den på högen. Lägg till några grenar och  
 mindre pinnar för att hålla dessa lager väl ventilerade.

•   Se till att äggläggningshögen inte är för komprimerad  
 så att djuren lätt kan komma in i den och förhindra att  
 den överhettas.

•   Högen bör ha åtminstone 2 meters bredd och 1 meters höjd.


