Jätteloka
Jätteloka (Heracleum
mantegazzianum) är en
flerårig och mycket storvuxen ört som kommer från
Kaukasus (Ryssland och
Georgien). Den sprids med
frön och blomningstiden är
mellan juli och september.

Jätteloka är invasiv eftersom den har:

• Förmåga att självpollinera. (Det behövs alltså bara en planta för att
skapa frön.)

• Stor fröproduktion: en planta kan få upp till 100 000 frön. En hög
andel av fröna är dessutom grobara.

• Hög täthet av frön i jorden (fröbank), där åtminstone några frön
överlever två år eller längre.

• Groning tidigt på våren, innan de flesta andra arter börjar växa.
• Låg dödlighet av plantor i etableringsstadiet, vilket annars är v anligt
hos växter.

• Snabb tillväxt av bladrosetter vilket gör att beståndet snabbt e tableras.
• Förmågan att bilda täta bestånd som täcker övrig vegetation.
• Förmåga att växa även under icke optimala förhållanden, då den
kan till exempel vänta med blomningen tills tillräckliga resurser har
lagrats.

• Blomning tillräckligt tidigt på säsongen för att varje år kunna
producera mogna frön.

FAKTA OCH RÅD
Jätteloka är en av de
mest problematiska invasiva
växtarterna i Sverige idag.
Här är fakta om arten och råd
om hur den kan begränsas
och bekämpas.
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Här växer
jätteloka idag
Jätteloka trivs bäst på öppen
eller halvöppen, näringsrik
och gärna fuktig mark. Den
växer ofta nära städer och
tätorter, på mark där man
nyligen grävt eller på annat
sätt ”stört” jorden. Vidare
växer jätteloka längs vägar,
i dikeskanter samt på fuktängar och stränder. Den kan
också komma upp som ogräs
i rabatter och planteringar.

Utbredning av
jätteloka i Sverige
baserat på observationer i Artportalen,
1995–2020
(Observera att
detta bara är
rapporteringar,
vilket gör att det
är större sannolikhet att arten
har rapporterats där det bor
fler människor).
I Artportalen är
det bara i Härjedalen och Lule lappmark där arten
inte är rapporterad alls.

Jätteloka finns med på EUs
förteckning över invasiva
arter vilket betyder att den
enligt lag inte får flyttas,
odlas, saluföras eller til�låtas att reproducera sig.

Varför är jätteloka ett hot mot biologisk mångfald?
Jätteloka är mycket stor och kan bli upp till tre meter hög. Den
bildar kraftiga, ogenomträngliga och täta bestånd som effektivt
konkurrerar ut all annan örtflora. Eftersom den trivs både i fuktig
och lite torrare jord kan den växa i många olika slags miljöer. Då
växten producerar stora mängder frön kan ett bestånd snabbt
mångdubbla sin storlek i ett område.

Jätteloka är även hälsofarlig
Jättelokans växtsaft är fototoxisk. Detta betyder att växtsaften
tillsammans med solens strålning kan ge upphov till blåsor och
svårläkta sår på huden. Eftersom skadorna av växtsaften också kan
skada ögonen allvarligt är det mycket viktigt att skydda ögonen vid
bekämpning av växten. Alla delar av växten; rötter, stjälkar, blom
mor och frön, innehåller fototoxiskt växtsaft varför skyddsutrust
ning är viktig vid närkontakt med jätteloka. Om huden utsätts för
jättelokans växtsaft, bör det drabbade området tvättas noga med
tvål och vatten och den exponerade huden skyddas från solen i flera
dagar. Eftersom jättelokan är så spektakulär är det risk för att barn
eller vuxna som inte känner till riskerna rör vid växten och på så sätt
kommer till skada.

Så fungerar spridningen
Jätteloka sprids i stort sett enbart med frön, men det kan inte ute
slutas att jordmassor som innehåller rötter också skulle kunna
bidra till spridningen. Växten bildar en stor mängd frön per planta.
Fröerna kan spridas med hjälp av vind, vatten, på snö, på skosulor,
bildäck, med jordmassor, på larvband, med klipputrustning och så
vidare. För att hindra spridningen av arten är det mycket viktigt att
jätteloka inte får sätta frö. Eftersom det har rapporterats om lång
väga spridning av frön i strömmande vatten är det speciellt viktigt
att bestånd utmed åar och vattendrag inte får möjlighet att sätta frö.

Människor sprider jätteloka på olika sätt:

• Indirekt spridning när frön fastnar på till exempel skor, däck och
maskiner.

• När man flyttar på jord som innehåller frön.
• Dumpning av trädgårdsavfall.

Läs mer på www.naturvardsverket.se
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Förväxlingsarter
Jätteloka är ganska lätt att
känna igen, men kan förväxlas med andra flockblommiga
arter som kvanne, strätta och
björnloka. Ingen av dessa arter blir lika hög som jätteloka.

Den här informationen 
kommer från kunskapsstödet
”Kommunens arbete med
invasiva växtarter” som tagits
fram av SLU Centrum för
biologisk mångfald på
uppdrag av N
 aturvårdsverket.
Materialet finns i sin helhet
på Naturvårdsverkets
webbplats.

Så arbetar du med jätteloka
Begränsa
Slå av blomställningarna vid blomning så frösättning aldrig sker,
ca 3 ggr per år. (Antal gånger beror på var i landet man befinner sig.)

Bekämpa
Här finns många olika alternativ där både slåtter, bete, uppgrävning
och plöjning ingår. Mindre bestånd kan täckas med duk. E
 ftersom
mycket forskning och försök pågår så finns uppdaterade beskriv
ningar och jämförelser mellan metoder i Naturvårdsverkets
metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande arter.
Den hittar du genom att söka på metodkatalog invasiva arter på
Naturvårdsverkets webbplats.

Försiktighetsåtgärder vid bekämpning:

• Skydda hud och ögon från kontakt med växten och växtsaft!
Även intorkad växtsaft kan ge skador.

• Om möjligt, arbeta ej vid soligt väder för att undvika skador om
du får växtsaft på dig.

Rapportera arten
på invasivaarter.nu
när du upptäcker den!

!

• Var försiktig även med avhuggna växtdelar från jätteloka.
• Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte

riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan
rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.

• Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushålls
sopor, absolut inte i komposten.

• Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till åter

vinningscentralen. Ta reda på vart på din återvinningscentral du ska
lägga växtavfall från invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland
trädgårdsavfall.

• Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att ta bort
småplantor tills inga nya plantor dyker upp.
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