
Muldvarpe og mosegrise kan hurtigt 
ødelægge en fin, plan græsplæne!

Muldvarp:
Det sikreste tegn på muldvarpe er skud på græsplæ-
nen.  Men mosegrise kan også lave skud, så for at
være sikker kan man efterse græsplænen for huller
og overfladiske gange.  Er dette ikke tilfældet, er der
utvivlsomt tale om muldvarpe.  Selvom der er tale om
mange skud, er der nødvendigvis ikke mange muld-
varpe.  En enkelt muldvarp kan uden problemer
underminere en parcelhushave. Muldvarpen bliver
ikke større end 10 -15 cm, den er grålig med

"omvendte " forpoter. Muldvarpen lever hele dens liv i jorden, hvor den lever af regnorme,
snyltere og andre tilgængelige insekter.  De optimale betingelser for muldvarpen er en god
fugtig jord, men det er ikke usædvanligt at muldvarpen krydser under en asfalteret vej, hvis
der er en mage i nærheden.  En hård vinter sætter ofte en stopper for muldvarpens liv, da
den ikke kan klare jordfrosten.

Mosegris:
Det sikreste tegn på mosegrise er huller i græsplæ-
nen og muligvis tunneller. Hvis man kun kan se skud,
er det oftest at mosegrisen vandrer langs hækken og
i blomsterbede samt frugttræer.  Det opdages, idet
blomster og planter pludselig går ud.  Et andet tegn
er som regel, at det ikke kan være muldvarpe, hvis
man har langt til markområder. Mosegrisen færdes
normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt
med vegetation.  Mosegrisen er udelukkende vegetar,
derfor er den en hyppig gæst i haven af nedfalds-

frugter og blomsterløg.  Mosegrisen kan kendes på dens specielle krop, der fremstår som
krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører.

Derfor:
Anvend Muldvarpeskræmmeren, som er en sikker og 100% giftfri
metode til at skræmme muldvarpe og mosegrise væk fra din
have.

Det er vigtigt at flytte skræmmeren med
jævne mellemrum, da virkningen herved
bliver bedst.

Se og læs mere på
www.snegleforum.dk

 


