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BRUKERVEILEDNING FOR ORMEFELLE

Denne brukerveiledningen gjelder ormefellen ”Snake Trap” fra 

SETT SAMMEN FELLEN 

Legg fellen flatt, og fjern papiret som beskytter området med lim. Fold derett

før pluggene som følger med i pakken, inn i de røde hullene 

limet! De fire grønne prikkene på innsiden av fellen burde nå henge direkte over limet. Dytt til slutt 

flippene inn helt til de treffer kanten av limet.

PLASSER FELLEN 

Sett fellen i området der du har sett ormer. For å 

du påse at fellen ligger i flukt med bakken. Et annet tips er å legge fellen inntil en vegg, da ormer ofte 

ferdes langs kanter. 

HVORFOR FUNGERER DET? 

Ormer bruker primært luktesansen når de jakter. De grønne prikkene i fellen har 

et bur fullt av levende mus, og lukten tiltrekker ormen. Fra naturens side kryper ormer ofte inn i 

lukkede områder. Fellen er designet med fire trakter

utformet slik at ormen kan krype inn i fellen fra alle sider.

Å FANGE EN ORM 

Sjekk fellen hver dag. Bøy deg ned og titt inn i fellen fra noen meters avstand. Om det ikke er noen 

orm der, er det bare å være tålmo

Etter hvert vil du nok se en orm i fellen.

HVA GJØR DU NÅR DU HAR FANGET EN ORM?

Sjekk at ormen er ordentlig festet på limet, og da spesielt hodet. Om hodet er fritt, er det bare å 

vente en liten stund til det har festet seg. Når du er sikker på at ormen er ordentlig festet, kan du ta 

opp fellen. I Norge er det ulovlig å drepe ormer, s

et annet sted. Ta med fellen og ormen minst en kilometer unna. For 

enkelt og greit matolje over den. I løpet av et par minutter vil ormen vri seg fri. Når ormen er borte 

tar du med fellen hjem igjen – den kan nemlig brukes igjen! Bare 

sett fellen ut igjen, og du er klar til å fange flere ormer!

For din egen sikkerh
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Legg fellen flatt, og fjern papiret som beskytter området med lim. Fold deretter fellen sammen, og 

pluggene som følger med i pakken, inn i de røde hullene – men pass på å holde hendene unna 

De fire grønne prikkene på innsiden av fellen burde nå henge direkte over limet. Dytt til slutt 

flippene inn helt til de treffer kanten av limet. 

Sett fellen i området der du har sett ormer. For å gjøre det enkelt for ormen å komme inn i fellen bør 

at fellen ligger i flukt med bakken. Et annet tips er å legge fellen inntil en vegg, da ormer ofte 

Ormer bruker primært luktesansen når de jakter. De grønne prikkene i fellen har 

et bur fullt av levende mus, og lukten tiltrekker ormen. Fra naturens side kryper ormer ofte inn i 

lukkede områder. Fellen er designet med fire trakter, som leder ormen inn til limet, og

slik at ormen kan krype inn i fellen fra alle sider. 

Sjekk fellen hver dag. Bøy deg ned og titt inn i fellen fra noen meters avstand. Om det ikke er noen 

orm der, er det bare å være tålmodig – fellen fungerer hele sesongen, og ormer beveger seg sakte. 

Etter hvert vil du nok se en orm i fellen. 

HVA GJØR DU NÅR DU HAR FANGET EN ORM? 

Sjekk at ormen er ordentlig festet på limet, og da spesielt hodet. Om hodet er fritt, er det bare å 

vente en liten stund til det har festet seg. Når du er sikker på at ormen er ordentlig festet, kan du ta 

opp fellen. I Norge er det ulovlig å drepe ormer, så når du skal kvitte deg med en, må du sette den fri 

et annet sted. Ta med fellen og ormen minst en kilometer unna. For å slippe ormen løs, heller du 

enkelt og greit matolje over den. I løpet av et par minutter vil ormen vri seg fri. Når ormen er borte 

den kan nemlig brukes igjen! Bare skyll av oljen med lunkent vann 

, og du er klar til å fange flere ormer! 

 

For din egen sikkerhet ber vi deg ikke røre ormene. 

kundeservice@hoggorm.no 

http://www.hoggorm.no 
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