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Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll 
Spridningen av jätteloka är omfattande längs vattendragen i Skåne och i Ängelholms kommun 

breder den ut sig på flera håll. Jättelokan är problematisk på flera sätt. Människor kan få utslag 

och brännskador efter kontakt med växtsaften. Dessutom är jättelokan mycket konkurrenskraftig 

och tränger undan i stort sett all annan växtlighet i sin framfart. På grund av att växten har 

negativ påverkan på människors hälsa och den biologiska mångfalden, är det mycket viktigt att 

den bekämpas. Idag bekämpar kommunen lokan termiskt, dvs. med hetvatten, på kommunens 

egen mark. Jättelokan behöver bekämpas på all mark, oavsett markägare, och för att göra detta 

krävs en långsiktig och effektiv bekämpningsprocess. Denna handlingsplan innefattar inventering 

av lokan, upprättandet av en lista på ansvariga markägare, informationskampanj som riktar sig till 

ansvariga markägare och allmänheten samt bekämpning av lokan. 

Koppling till kommunens mål 
Denna handlingsplan har tagits fram som en följd av Kommunsstyrelsens beslut, KS § 15/2018 

den 17 januari 2018, ärendenummer 2018/244.  

Lagstiftning och andra krav 

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden, finns sedan den 1 januari 2015 

EU-förordningen (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 

invasiva arter. Till denna förordning finns det en så kallad unionsförteckning över invasiva 

främmande arter. Enligt förordningen är det förbjudet att importera, sälja, föda upp, transportera, 

använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns med i 

förteckningen. Sedan augusti 2017 är jättelokan förtecknad som en invasiv art av unionsbetydelse, 

och omfattas därmed av EU-förordningen. För att implementera EU:s förordning har 

Naturvårdsverket, tillsammans med berörda myndigheter, tagit fram ett förslag på en ny nationell 

förordning om invasiva främmande arter. I detta förslag föreslår man bland annat att 

länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om tvingande åtgärder för de markägare som inte bekämpar 

lokan i tillräcklig utsträckning. 

År 2008 gav Naturvårdsverket ut en nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och 

genotyper (Rapport 5910). Syftet med strategin och handlingsplanen är att etablera ett gemensamt 

nationellt fungerande system för all hantering av främmande arter och genotyper. 

År 2016 gav Länsstyrelsen i Skåne ut en regional strategi om hantering av jätteloka. I denna 

strategi beskrivs generella principer kring arbetet med jätteloka, såsom hur bekämpningen bör ske 

och vem som ansvarar för att denna genomförs. I strategin uppmanas olika myndigheter samt 

länets kommuner att vidta åtgärder i arbetet med att förhindra spridning av lokan. Kommunerna 

uppmanas bland annat att upprätta en bekämpningsplan som anger att kommunen som 

fastighetsägare, privata fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska genomföra gemensam 

bekämpning där kommunen är den sammankallande parten.  

Länsstyrelsen förordar mekanisk och termisk bekämpning av jättelokan. 
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Inledning 
Denna handlingsplan är ett fristående dokument som upprättas i syfte att kraftigt minska 

bestånden av jätteloka samt att fortlöpande arbeta för att förhindra ytterligare spridning i 

kommunen. Eftersom lokan påverkar både människors hälsa och den biologiska mångfalden 

negativt är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om bekämpningen, både på statlig, kommunal, 

mellankommunal och privat mark.  

Eftersom fröerna från jättelokan kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år, måste 

man bekämpa och följa upp planen i cirka tio år för att vara säker på att växten verkligen är borta. 

Från och med att denna plan är antagen, ska bekämpning av alla bestånd av jätteloka ske 

fortlöpande. Planen följs upp årligen inför bekämpningssäsongen för att säkerställa att den får 

avsedd effekt. Om uppföljningen visar att arbetet inte ger avsedd effekt kommer planen att 

revideras. 

Bakgrund 
Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) är en storväxt ört som ursprungligen kommer från 

Kaukasus. Den infördes som trädgårdsväxt till Sverige på 1800-talet och har sedan förvildats. 

Jättelokan är en invasiv art som effektivt konkurrerar ut andra växter. Den sprider sig snabbt och 

kan etablera sig i många olika typer av miljöer. Därmed är den ett hot mot värdefulla 

naturområden och den biologiska mångfalden. På vintrarna vissnar jättelokan ner, varvid marken 

blir bar och erosionen ökar. I och med att näringsämnen frigörs när den stora växten vissnar 

bidrar den till övergödning i vattendrag och sjöar. 

Jättelokans växtsaft påverkar hudens känslighet för ljus. Vistas man i solen efter kontakt med 

växtsaften, kan man få eksem och brännblåsor. Att jättelokan bland annat växer inom tätbebyggt 

område är mycket olämpligt på grund av att risken ökar för att människor, och framför allt barn, 

kommer i kontakt med den giftiga växtsaften. Kostnaderna för sjukvård och sjukskrivning, 

relaterat till skador som jättelokan orsakat, kan uppgå till 7 miljoner kronor årligen (Gren, Isacs & 

Carlsson 2007). 

Planens omfattning 
Jätteloka ska bekämpas på all mark, men prioriteras inom följande områden: 

 Områden som är värdefulla ur natursynpunkt 

 Annat område där det är påkallat av allmänt intresse 

 Där det finns risk för spridning till annan fastighet 

 Intill vattendrag där det därför föreligger risk för fröspridning med vattnet till områden 

enligt ovan 
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Beskrivning av jätteloka 
Jättelokan blommar i juni-augusti. Bladen kan bli en meter breda och stjälken kan bli två till fyra 

meter hög och uppemot tio centimeter i diameter. De vita, välvda blomflockarna kan bli en halv 

meter i diameter. Den relativt grova pålroten kan bli 50 centimeter lång och har tillväxtanlaget 

strax under markytan. 

Arten räknas som flerårig. Med det menar man att den kommer att växa och lagra näring under 

ett antal år, tills den har tillräckligt med näring för att blomma och sätta frön. Därefter dör växten. 

Jättelokan förökar sig enbart med hjälp av frön, en enda planta kan producera upp till 50 000 

stycken. Dessa frön kan spridas till nya platser via människor och djur som transporterar dem dit. 

En annan effektiv spridningsväg är vatten då fröerna flyter och kan spridas långt. Fröerna kan 

ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år. 

 

 
Jättelokan kan bli upp till fem meter hög. Foto: Lars Flodmark 
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Vid kontakt med jätteloka kan man få skador på huden. Foto: Lars Flodmark 

Utbredning 

Jättelokan sprids från platser där den odlas och från avskrädeshögar och komposter. Att 

människor slänger trädgårdsavfall i naturen är ett stort problem då risken är stor för att invasiva 

arter, som jättelokan, sprids. Vattendrag och vägar är andra vanliga områdestyper där jättelokan 

sprids. 

Jättelokans utbredning i Ängelholms kommun 
I Ängelholm är problemen som störst vid vattendragen, men lokan finns även i andra områden, 

såsom bostadsområden och industrimark. Kommunen vidtar åtgärder mot lokan som växer på 

kommunal mark genom att bekämpa den termiskt, dvs. med hetvatten. 

På grund av att utbredningen kan variera med tiden krävs ett system för dokumentation av 

utbredningen som är lätt att uppdatera. I nuläget använder kommunen ett GIS-skikt där 

observationer av lokan på kommunal mark ritas in. Framöver kommer det att upprättas ett 

kartskikt där alla observationer av jätteloka ritas in – här kommer alltså även statlig och privatägd 

mark att inkluderas. I detta skikt kommer information om vilka insatser som gjorts föras in 

eftervarje säsong.  
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Lokans utbredning på kommunal mark. På dessa platser utför kommunen termisk bekämpning av lokan.  

 

 

                                             
 Exempelbilder på lokans utbredning. Den vänstra bilden visar att det finns bestånd längs med Rössjöholmsån 

medan den högra bilden visar ett bestånd av jätteloka som finns inom ett bostadsområde.                                                   

 

                                    

Bekämpning 

Eftersom fröerna kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år, måste man bekämpa 

och följa upp planen i cirka tio år för att vara säker på att växten verkligen är borta. 

Bekämpningen bör ske minst två gånger per år och bestånd. I första hand bör någon form av 

mekanisk bekämpningsmetod användas. Av hänsyn till natur och miljö ska kemiska 

bekämpningsmedel så långt som möjligt undvikas.  
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Tidpunkt 
Tidpunkten för mekanisk bekämpning av jättelokan är av stor vikt. Om bekämpningen sker för 

tidigt, dvs. innan blomning, kommer jättelokans ”återhämtning” att bli mycket kraftig och ännu 

fler frön kommer att produceras. Om bekämpningen påbörjas för sent, då fröbildning har 

påbörjats, finns det en risk att fröna på jättelokan eftermognar på marken och allt arbete blir då 

ogjort. 

På större bestånd bör mekanisk bekämpning ske vid blomning, men innan frösättning, för att få 

bäst effekt, enligt rapporten ”The Giant Hogweed Best Practice Manual – Guidelines for the 

management and control of an invasive weed in Europé”, framtagen av EU-kommissionen. 

Jättelokan dör efter första blomningen, som sker vid en ålder på 3-5 år. Om man bekämpar lokan 

efter blomning, innan fröbildning, behöver man heller inte frakta bort blomställningarna som 

hamnat på marken. Bekämpar man lokan innan blomning blir växten stressad och kan sätta 

många nödskott. Nödskotten kan vara svåra att se bland övrig vegetation. Under hösten kan man 

bekämpa exemplar som blommar sent. Det som kan vara problematiskt för markägaren om de 

använder sig av metoden ”bekämpning vid blomning” är att risken är stor att bekämpningen 

misslyckas eftersom tidpunkten är av så stor vikt. Under sommaren har de flesta semester och är 

kanske inte hemma, vilket försvårar bekämpningen och kontrollen av bestånden. 

På mindre bestånd bör markägaren i första hand välja bekämpningsmetoden uppgrävning eller 

rotkapning. Denna metod är mycket effektiv och ger snabbt resultat. Den här metoden bör 

utföras tidigt på säsongen innan lokan kommit så långt in i sin tillväxt.  

Metoder 

Nedan beskrivs ett antal metoder att bekämpa jätteloka på. På grund av att omständigheterna är 

olika på de platser där jättelokan växer, är det svårt att ge något klart råd om vilken metod som är 

bäst. Metoden bör väljas av den som utför arbetet och utifrån förutsättningarna på platsen. I vissa 

fall kan terrängen vara så oländig att det är mer effektivt att faktiskt gräva upp plantorna, även 

om detta kan tyckas vara den mest arbetsamma metoden. Detta kan dock vara mer tidseffektivt 

på grund av att varje planta då bara behöver besökas en gång.  

Mekanisk bekämpning 

Mekanisk bekämpning går i de flesta fall ut på att man svälter ut växten genom att lemlästa de 

ovanjordiska delarna. Då förbrukas den näring som finns lagrad i roten för att bilda nya växtdelar 

och växten tröttas ut efter hand. 

Oavsett vilken metod av mekanisk bekämpning som används, måste man alltid se till att förstöra 

eventuella blomställningar. Annars kan frön eftermogna och göra arbetet ogjort. 

Slåtter 

Om man vill kapa de ovanjordiska delarna kan man välja mellan lie och trimmer eller röjsåg. Lie 

är lämpligast då risken för att få den giftiga växtsaften på sig minskar. Om man väljer trimmer 

eller röjsåg kan det underlätta om arbetet sker vid regnigt väder. Skyddskläder och 

skyddsglasögon bör användas. 
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Slåttern bör helst ske när plantorna är cirka en halv meter höga, men det går även bra vid 

blomning. Då måste man komma ihåg att frakta bort blommor och frökapslar och sedan bränna 

dessa. Bestånden måste slås minst tre gånger per år, eftersom plantorna sätter nödskott. 

Rotkapning 

Vill man ta död på växten direkt, får man angripa rötterna. Rotkapning går ut på att man kapar av 

pålroten strax under tillväxtpunkten, som sitter vid eller strax under markytan, med en hacka eller 

spade. Detta är en effektiv men arbetskrävande metod varför den rekommenderas på mindre 

bestånd. Rotkapning sker med fördel på våren. 

Grävning 

Man kan också gräva upp plantan. Den uppgrävda plantan får sedan ligga och torka alternativt 

förstöras. 

Jordbearbetning 

Jättelokan finns sällan i brukad mark då den är känslig för traditionell jordbearbetning. Om 

förutsättningarna är rätt kan plöjning eller fräsning vara lämpligt. Observera att även med dessa 

metoder måste man följa upp bekämpningen två till tre gånger per säsong. Plöjning och fräsning 

bör dock inte användas på mark som hyser värdefull vegetation, men det kan vara lämpligt på 

platser där jättelokan tagit över helt och hållet. 

Betning 

Får, kor och hästar kan beta jätteloka då växten har ett högt näringsvärde. Effektivast är att sätta 

djuren på bete så tidigt som möjligt när plantorna inte vuxit sig så stora. Man bör dock vara 

uppmärksam på att även djur kan drabbas av blåsbildning och sår.  

 

 
Mekanisk bekämpning med lie vid Kägleån. Foto: Ängelholms kommun 
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Kemisk bekämpning 

Av hänsyn till natur och miljö ska kemisk bekämpning undvikas så långt som möjligt och bara 

ske i undantagsfall då mekanisk bekämpning inte är möjligt. Kemisk bekämpning av jätteloka 

sker, i de fall det är nödvändigt, med preparat baserade på ämnet glyfosat, dvs. roundup och 

liknande. Bekämpningsmetoden ska ske i enlighet med “Vägledning om tillämpning av 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel”.  Lämplig metod vid kemisk bekämpning är att man stämplar eller avstryker 

plantorna. Stämpling innebär att en skaftförsedd svamp eller liknande används för att pressa på 

bekämpningsmedlet på plantan. Vid avstrykning används en sorts penselverktyg till att stryka 

bekämpningsmedel på delar av större plantor.  

Förebyggande åtgärder 

För att minska risken att sprida frön med jorden bör man inte transportera jord från områden 

som är påverkade av jätteloka. Vidare bör man rengöra maskiner som använts i dessa områden 

innan man förflyttar dem till nya områden. 

Pågående arbete 

Andra kommuners arbete med jättelokan 

Ängelholms kommun har varit i kontakt med flera andra kommuner i samband med upprättandet 

av denna handlingsplan. Framförallt handlar det om grannkommuner och kommuner som delar 

vattendrag med Ängelholms kommun. Eftersom att lokan sprider sig lätt är det viktigt att alla 

arbetar för att förhindra utbredningen. Alla kommuner som kontaktats bekämpar lokan på 

kommunal mark och flera av kommunerna arbetar för/avser arbeta aktivt för att privata 

markägare ska göra detsamma på sin mark. Bekämpningsmetoderna varierar, men bekämpning 

med hetvatten är en populär metod som flera kommuner använder sig av, alternativt planerar att 

gå över till. Vad gäller information till allmänheten, samt rådgivning för de som är i behov av det, 

arbetar flera av kommunerna med detta. De kommuner som kontaktas i samband med 

upprättandet av denna handlingsplan är: 

 Båstads kommun 

 Klippans kommun 

 Åstorps kommun 

 Bjuvs kommun 

 Helsingborgs kommun 

 Svalövs kommun 

 Höörs kommun 

 Hörby kommun 

 Haninge kommun (som sedan flera år tillbaka arbetat med bekämpning av jätteloka inom 

ramarna för sin handlingsplan). 

 

En kommun som kommit långt i arbetet med att bekämpa jätteloka är Falkenbergs kommun. Där 

har det under 2006-2014 bedrivits två olika projekt med syftet att kartlägga och initiera 
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bekämpning av jätteloka. Inom ramarna för dessa projekt upprättades bland annat en 

bekämpningsplan. Med hjälp av en GPS genomfördes en detaljerad inventering av lokans 

förekomst i kommunen och en lista över ansvariga markägare upprättades. Informationsinsatser 

gjordes för att nå ut till berörda markägare samt allmänheten med information om jättelokan och 

dess påverkan på naturen och människors hälsa. Under 2011 och 2012 fick Hushållnings-

sällskapet i Halland i uppdrag av Falkenbergs- och Halmstads kommun att testa olika 

bekämpningsmetoder på ett jättelokabestånd i Halmstads kommun. De testade både mekanisk 

bekämpning och kemisk bekämpning. Slutsatsen de drog är att kemisk bekämpning är den mer 

effektiva metoden. Av hänsyn till natur och miljö ska kemisk bekämpning dock undvikas så långt 

som möjligt. 

Vidare testade Falkenbergs kommun även att bekämpa lokan vid olika tidpunkter för att se vid 

vilken tidpunkt som bekämpningen ger störst effekt. Sedan de tillämpat ”bekämpning vid 

blomning” istället för ”bekämpning innan blomning” har de sett en större effekt på 

jättelokabestånden. 

Vegeåns Vattendragsförbund 

Vegeåns Vattendragsförbund har sedan 20 år tillbaka bekämpat jätteloka inom delar av Vegeåns 

avrinningsområde. Bekämpningen sker genom att gräva upp plantorna två gånger om året.  

Vattendragsförbundet samarbetar med markägarna i avrinningsområdet vad gäller bekämpning 

och inventering av lokan. Markägare som tillhör Vegeåns avrinningsområde har möjlighet att få 

ersättning av vattendragsförbundet för bekämpning av lokan. En av förutsättningarna för att få 

ersättning är att man hör av sig till förbundet innan man börjar bekämpa. 

Vattendragsförbundet ämnar samarbeta med alla kommuner inom avrinningsområdet vad gäller 

inventering och bekämpning av lokan samt utbyte av annan information som är av vikt för 

arbetet med att förhindra lokans spridning. 

Prioritet 

I Ängelholms kommun ska bekämpning av jätteloka ske på all mark men prioriteras i följande 

områden: 

• längs vattendrag 

• i områden med höga naturvärden 

• i områden med betydelse för rekreation 

• i miljöer där barn kan antas vistas 

• hos markägare som har mycket stora problem med lokan och vars verksamhet påverkas 

negativt av utbredningen 

 

Det primära med bekämpningen är att förhindra fröspridning. När det kommer till vattendragen 

är det av högsta prioritet att bekämpa uppströms i vattendragen. Om inte tillräckligt stora 

åtgärder görs uppströms kan bekämpningen av lokan nedströms vara förgäves. 
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Tidsplan och ansvar 
 

Aktivitet Genomförandetid Ansvarig 

 
Kartlägga alla bestånd i kommunen, oavsett 
markägare, med foto och GIS-dokumentation. 
Antalet jättelokor i varje bestånd uppskattas i 
syfte att få ett underlag för utvärdering av 
bekämpningsåtgärdernas effekt. GIS-skiktet 
ska göras tillgängligt för allmänheten på 
kommunens nya hemsida. I anslutning till 
skiktet kommer det finnas en länk där man 
kan gå in och anmäla nya växtplatser. 

Sept – dec 2018 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Fortsätta bekämpa områden på kommunal 
mark. Idag är det ett upphandlat företag som 
står för bekämpningen. Bekämpningsåtgärder 
sammanställs och utvärderas årligen. 

Löpande 2018-2027 KS/Samhälle/ 
Kultur och stad 

 
Utreda vilka bekämpningsmetoder som bör 
användas på vilka platser. 

Löpande 2018-2027 MYN/Miljö och 
bygg samt 
KS/Samhälle/Kultur 
& Stad 

 
Genomföra dialog med Trafikverket och 
Länsstyrelsen om bekämpning på mark som 
de ansvarar för. 

Löpande 2018-2027 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Starta en informationskampanj, riktad till 
allmänheten, om att anmäla växtplatser till 
kommunen. 

Sept – dec 2018 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Informera privata markägare om denna 
handlingsplan och de skyldigheter som den 
medför gällande bekämpning av jätteloka. 

Löpande 2018-2027 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Erbjuda rådgivning till allmänheten angående 
bekämpning av jätteloka. 

Löpande 2018-2027 MYN/Miljö och 
bygg 

 
I enskilda fall erbjuda privata markägare som 
har mycket stora problem med lokan – och 
som inte själva har möjlighet att finansiera hela 
bekämpningen – hjälp med bekämpningen 
utan att de belastas med några extra kostnader. 
Detta är under förutsättning att det ryms i 
kommunens budget och att en prövning har 
gjorts i det enskilda fallet. För detta ändamål 
har LONA-bidrag sökts och beviljats. 

Sept 2018 – dec 2020 MYN/Miljö och 
bygg 
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Möjligheten att erbjuda privata markägare 
hjälp med bekämpningen till självkostnadspris 
ska utredas. 

Jan 2019 – dec 2019 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Fortsatt kartläggning och GIS-dokumentation 
av förekomster. 

Löpande 2019-2027 MYN/Miljö och 
bygg samt 
KS/Samhälle/Kultur 
och Stad 

 
Uppföljning, och vid behov, revidering av 
handlingsplanen för att säkerställa att den får 
avsedd effekt. 

Löpande 2019-2027 MYN/Miljö och 
bygg 

 
Kontroll för att förhindra återkolonisation på 
platser där jätteloka tidigare varit etablerad. 

Löpande 2018-2027 KS/Samhälle/ 
Kultur och stad 

 
Bekämpning längs allmänna vägar 
 

Löpande 2018-2027 Vägverket 

 
Bekämpning på mark vid Trafikverkets väg- 
och järnvägsområde 

Löpande 2018-2027 Trafikverket 

 
Bekämpning på Naturvårdsverkets mark 
 

Löpande 2018-2027 Länsstyrelsen 

Bekämpning på privat mark 
 

Löpande 2018-2027 Privata markägare 

 
Bekämpning på mark som tillhör samfällighet 
 

Löpande 2018-2027 Ägare i samfällighet 

Uppföljning och revidering 
Från och med att denna plan är antagen, ska bekämpning av alla bestånd av jätteloka ske 

fortlöpande. Eftersom fröerna kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år, måste man 

bekämpa och följa upp planen i cirka tio år för att vara säker på att växten verkligen är borta. 

Planen följs upp årligen för att säkerställa att bekämpningen får avsedd effekt. Uppföljningen ska 

minst omfatta en redovisning av kartläggningen av bestånd av jätteloka liksom en beskrivning 

och utvärdering av det bekämpningsarbete som genomförts. Baserat på resultatet från 

uppföljningen kommer denna plan att revideras om/när behov uppstår.  

Källförteckning 
Booy, O. et al. (2005). The Giant Hogweed Best Practice Manual – Guidelines for the 

management and control of an invasive weed in Europé. ISBN: 87-7903-209-5 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L. 

317/35, 4.11.2014) 



15 
  

Gren, I.-M., Isacs, L. och Carlsson, M. (2007). Calculation of costs of alien invasive species in Sweden – 

technical report. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi. 

Halmstads kommun (2011). Bekämpningsplan för jätteloka (Heracleum mantegazzianum). 

https://www.halmstad.se/download/18.4f10ea2e155d9f7dfe368d6/1468839608677/Bek%C3%

A4mpningsplan_rev160705.pdf [2017-11-07] 

Haninge kommun (2012). Bekämpningsplan för jätteloka i Haninge kommun 2012-2021. 

http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-

parker/naturvard/jatteloka/plan_bekampning_jattelokan.pdf [2017-11-07] 

Falkenbergs kommun (2010). Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) i Falkenbergs kommun. 

http://kommun.falkenberg.se/download/18.5f32de7013dc137de0ca3e/1366876838976/J%C3%

A4ttelokan+i+Falkenberg.pdf [2017-11-07] 

Falkenbergs kommun (2014). Slutrapport Jättelokan i Falkenbergs kommun. 

https://kommun.falkenberg.se/download/18.4ea2ef7c14c0a67db241b9f3/1427784637746/Slutrapport%20

-%20j%C3%A4tteloka%202014%20140930.pdf [2018-02-20] 

Jordbruksverket (2017). Jätteloka kan hota den biologiska mångfalden. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/ogras/jatteloka.4.207049b81

1dd8a513dc8000742.html [2017-11-07] 

Länsstyrelsen (2015). Jätteloka. Heracleum mantegazzianum (Rapport 2015:39). Länsstyrelsen Skåne: 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen (u.å.) Strategi jätteloka. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-

och-djur/Invasiva%20arter/strategi-jatteloka.pdf [2017-11-07]  

Naturvårdsverket (2008). Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper. (Rapport 

5910). Stockholm: Naturvårdsverket  

Naturvårdsverket (2017). Vägledning och regler om invasiva främmande arter. 

https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-

arter-vagledning/ [2017-11-08] 

NFS 2015:2. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. 

Stockholm: Naturvårdsverket 

SFS 1972:318. Växtskyddslag. Stockholm: Näringsdepartementet.  

Värmdö kommun (u.å.) Bekämpningsplan för jätteloka (Heracleum mantegazzianum) i Värmdö kommun. 

https://www.varmdo.se/download/18.7c8f517a1446924bea71dfd/1394793292536/Bek%C3%A

4mpningsplan%20f%C3%B6r%20j%C3%A4tteloka.pdf [2017-11-07] 

 

https://www.halmstad.se/download/18.4f10ea2e155d9f7dfe368d6/1468839608677/Bek%C3%A4mpningsplan_rev160705.pdf
https://www.halmstad.se/download/18.4f10ea2e155d9f7dfe368d6/1468839608677/Bek%C3%A4mpningsplan_rev160705.pdf
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/naturvard/jatteloka/plan_bekampning_jattelokan.pdf
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/naturvard/jatteloka/plan_bekampning_jattelokan.pdf
http://kommun.falkenberg.se/download/18.5f32de7013dc137de0ca3e/1366876838976/J%C3%A4ttelokan+i+Falkenberg.pdf
http://kommun.falkenberg.se/download/18.5f32de7013dc137de0ca3e/1366876838976/J%C3%A4ttelokan+i+Falkenberg.pdf
https://kommun.falkenberg.se/download/18.4ea2ef7c14c0a67db241b9f3/1427784637746/Slutrapport%20-%20j%C3%A4tteloka%202014%20140930.pdf
https://kommun.falkenberg.se/download/18.4ea2ef7c14c0a67db241b9f3/1427784637746/Slutrapport%20-%20j%C3%A4tteloka%202014%20140930.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/ogras/jatteloka.4.207049b811dd8a513dc8000742.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/ogras/jatteloka.4.207049b811dd8a513dc8000742.html
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/Invasiva%20arter/strategi-jatteloka.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/Invasiva%20arter/strategi-jatteloka.pdf
https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
https://www.varmdo.se/download/18.7c8f517a1446924bea71dfd/1394793292536/Bek%C3%A4mpningsplan%20f%C3%B6r%20j%C3%A4tteloka.pdf
https://www.varmdo.se/download/18.7c8f517a1446924bea71dfd/1394793292536/Bek%C3%A4mpningsplan%20f%C3%B6r%20j%C3%A4tteloka.pdf

