
Bekämpning av jätteloka i Arjeplogs kommun

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättelokan kom till Sverige som en trädgårdsväxt, 
som sedan fått fäste i naturmiljön. Till utseendet på-
minner den om stora hundkäx. Blommorna är vita 
och och sitter i flockar som är platta eller lite välvda 
och upp till 50 cm i diameter. Stjälken kan bli 2-3 
meter eller ännu högre.

Jättelokan är en invasiv art som lätt tränger undan 
andra växter, tar över områden och minskar den 
biologiska mångfalden. Den konkurrerar ut annan, 
lägre vegetation och producerar stora mängder frön.

Jättelokan kan ge hälsoproblem hos människor då 
växtsaften innehåller ämnet furokumarin. Naken 
hud som kommer i kontakt med växtsaften blir 
väldigt känslig för solljus och brännskadeliknande 
symtom med rodnad och smärtsamma blåsor kan 
uppstå. Kvarstående ärrbildning och missfärgning 
av huden förekommer. Hudskadorna kan visa sig 
först efter 1-2 dagar och kvarstå i flera veckor. Barn 
är en riskgrupp.

Jättelokan är därmed en problemväxt som bör be-
kämpas i ett tidigt stadium, så att den inte får fäste 
i vår kommun.

Skyldighet att bekämpa
Den som äger eller sköter mark där jätteloka växer 
är ansvarig för att bekämpa den. Markägaren kan 
vända sig till miljöenheten för rådgivning. Det finns 
också företag som kan utföra bekämpningen. Som 
privatperson med jätteloka på fastighet med bo-
ningshus har du rätt att göra RUT-avdrag för att be-
kämpa jätteloka. Informera gärna miljöenheten om 
du misstänker att jätteloka har etablerat sig på din 
eller annans mark.

Bekämpningsmetoder
Slåtter med lie. Det är lämpligt att använda lie för att 
slå jätteloka. Röjsåg eller trimmer riskerar att virvla 
upp dimma av växtsaft. Slå dem tidigt och innan de 
släpper frö. Plantan sätter nödskott, så det kan vara 
nödvändigt att slå dem flera gånger per säsong. När 
jättelokan huggits ned måste man förstöra blom- 
delarna, så att inte frön överlever.

Rotkapning och uppgrävning. Vid rotkapning huggs 
pålroten (övergången mellan rot och stam) av några 
centimeter under tillväxtpunkten. Detta görs med 
hacka eller spade, varpå den dras upp ur marken. 
Denna metod lämpar sig bäst tidigt på säsongen, 
innan växten blivit stor.

Jordbearbetning. Jättelokan är känslig för jordbear-
betning. Plöjning eller användning av jordfräs är 
också ett sätt att bekämpa jätteloka.

Var försiktig!
Kom ihåg att vara försiktig när du handskas med 
jätteloka. Bär heltäckande kläder, handskar och 
skyddsglasögon eller visir. Om du får växtsaft på 
huden, tvätta direkt med tvål och vatten och skydda 
huden mot soljus i minst en vecka efteråt. Kontakta 
Giftinformationscentralen eller Vårdguiden om du 
är osäker eller vill ha mer information.

Jättelokan är en invasiv art som minskar den biologiska mångfalden och kan orsaka skador på 
huden. Informera miljöenheten om du upptäcker jätteloka och bekämpa den på mark du sköter. 
Var försiktig när du handskas med jätteloka!
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