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1 Introduktion 
Jättelokan togs till Sverige från Asien som en trädgårdsväxt men fick snabbt 
spridning utanför trädgårdar. Jättelokan är en pionjärart (den gillar att vara 
först på plats) och trivs därför i nystörd jord. Den är också näringsgynnad och 
trivs därför i vårt jordbrukslandskap. Arten kräver ganska fuktig jord vilket gör 
att man ofta hittar den utmed vattendrag.  
 
Med ett varmare klimat och ökade mängder kväve i markerna har jättelokan nu 
blivit ett problem framför allt i södra Sverige. Jättelokans blad blir ofta runt en 
meter breda och en enda planta täcker därmed en stor yta. Under bladen är det 
få andra växter som kan klara sig. Varje planta lever i två till tre år och dör efter 
blomning. Blomman släpper iväg en stor mängd frön som kan ligga i marken i 
upp till åtta år innan de gror. Det betyder att ett område som har haft jätteloka 
på sig bör bevakas för nya plantor i cirka tro år innan faran är över.  
 
Jättelokan är inte bara ett hot mot den biologiska mångfalden i ett område utan 
utgör också ett hot mot människor då dess växtsaft kan ge svåra brännskador. 
Jättelokans växtsaft bryter ner melaninet i vår hud och vi mister då vårt skydd 
mot UV-ljus. När huden sedan exponeras för solljus uppstår en brännskada 
som kan vara mycket allvarlig. Huden som varit i kontakt med växtsaften kan 
vara känslig för solljus i upp till tio år efter exponering.  

 

2 Bekämpningsmetoder  

2.1 Allmänt 

Bekämpningen tar tid och måste fortgå och följas upp i flera år. Fröna som 
ligger i marken kan ta sig och ge plantor i upp till åtta år efter att de hamnat i 
jorden. Det är viktigt att kapade rötter och blommor tas om hand och bränns 
eller får ruttna i en plastpåse med lite vatten i, annars kan de ge upphov till nya 
plantor. När man handskas med jätteloka är det viktigt att vara ordentligt 
skyddad.  

2.1.1 Hetvatten   

Varmt vatten sprutas ner i varje plantas rot, detta tar effektivt död på växten. 
Metoden är effektiv men tidskrävande och relativt dyr per tillfälle, dock behövs 
bara ett lyckat tillfälle per planta. 

2.1.2 Rotkapning 

Roten kapas så långt ner som möjligt och hela plantan plockas sedan bort. 
Detta görs helst på våren. Denna metod är likt hetvatten också effektiv. Den 
kostar mindre än varmvatten men är tung och tidskrävande. Passar på mindre 
bestånd. 

2.1.3 Slåtter 

Plantorna slås/kapas. Detta ska helst göras två till tre gånger per säsong. En 
gång på våren när plantorna börjar komma upp och en gång när de börjat 
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blomma, men innan fröna börjar bildas, och gärna en gång där emellan. Om 
man slår bör blommorna plockas bort då de kan sätta frön även efter att de 
slagits av. Denna metod kan till viss del göras med maskin och är mindre 
tidskrävande per gång, men måste som sagt upprepas flera gånger per säsong. 
Ofta måste man dessutom hålla på i många år innan man ser någon effekt. 
  

2.1.4 Markbearbetning  

Jätteloka växer sällan på kultiverad mark och jordfräsning verkar vara ett 
effektivt sätt att förhindra och bekämpa loka. En idé man skulle kunna testa på 
vissa områden är att låta jordbrukarna plöja marken längre ner mot 
vattendragen. Detta kräver dock tillstånd från länsstyrelsen då det kan försämra 
vattenkvalitén. Det fungerar självklart bara där marken är plan och därmed inte 
som enda åtgärd utan kanske snarare som ett komplement till någon av de 
andra åtgärderna. 

2.1.5 Pesticider 

Växtgifter bör undvikas då de kan förstöra floran av andra växtarter än bara 
den man vill bekämpa. Använder man växtgift intill vattendrag kan giftet 
transporteras ner i vattnet och orsaka förorening. Det är inte tillåtet att 
använda exempelvis glyfosat närmre än sex meter från vatten utan tillstånd 
(vilket sällan ges). Detta är inte en metod att rekommendera på någon av de 
inventerade platserna. 

2.1.6 Bete 

Bete av framförallt gute/gottlandsfår har visat sig vara mycket effektivt. De tar 
inte skada av växtsaften och verkar till och med föredra jätteloka framför gräs. 
De räds vatten och går därmed inte ner i vattendragen, men mer än gärna hela 
vägen fram till vattnet. Här krävs självklart stängsling, tillsyn, vatten och allt 
annat som faller inom ramen för god djurhållning. Metoden är effektiv och 
miljövänlig. Till en början krävs en del arbete men när det är på sin plats krävs 
endast tillsyn.  
 
 

Höger sida av vattendraget har betats, vänster sida har lämnats obetad och där syns skott 
av jätteloka 
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3 Inventeringsmetodik  
Inventeringen startade i slutet av september 2018. Tidigare inventeringar och 
fyndplatser har fungerat som utgångspunkt och fokus har legat kring 
kommunens vattendrag. Brev skickades ut till berörda markägare ett par dagar 
innan inventeringen påbörjades. Inventeringen har gjorts till fots och vandring 
har skett utmed vattendragen, alternativt sicksack genom fält/områden där 
tidigare fynd gjorts. En buffertzon har också inventerats för att se om och hur 
mycket växten spridit sig.  
 
Fyndplatser har markerats på papperskarta eller med GPS via mobilen. Fynden 
har bedömts via ett tregradigt system. Ett karlager med fyndplatserna har 
skapats i kommunens miljöarbetskarta. Osäkra fynd har markerats med en lila 
cirkel runt sig.  
 
Grad 1, gult- Fynd av enstaka individer, 1-10 plantor. Enstaka blomställningar.
  
Grad 2, orange- Ett lite större bestånd, större antal individer, täcker en stor 
del av marken men på en mindre yta. Flertalet blomställningar. Bedöms 
automatiskt värre då de kan ha satt nya plantor. 
 
Grad 3, rött- Större bestånd. En större mängd plantor som mer eller mindre 
helt täcker marken på en större yta. Alternativt en stor yta med fläckvisa eller 
glesare bestånd.  

3.1 Metodkritik 

I undantagsfall har det inte varit möjligt att gå på önskad plats, främst på grund 
av beteshagar och tomter, dessa områden har noggrant tittats igenom med 
kikare (detta rör sig om få, korta sträckor).  
 
Det är också oklart hur 2018 års mycket heta och regnfattiga sommar har 
påverkat bestånden, blomningen och även utseendet på bladen. Framför allt 
utmed vattendragen var vegetationen tidvis mycket hög och tät. Mindre och 
omogna (ej blommande) bestånd kan därför ha missats. Flertalet av fynden var 
dock enstaka, icke blommande plantor, så missade fynd torde vara 
undantagsfall.  
 
Det har också varit tillfällen då det varit svårt att skilja mellan den invasiva 
jättelokan och den inhemska björnlokan. Arterna är ibland mycket lika 
varandra, framför allt innan de nått sin maximala storlek, och valet har blivit att 
hellre fälla än fria. Osäkra bestånd och större områden som inte kunnat 
inventeras har markerats med lila på kartan. 

4 Resultat 

4.1 Munka-Ljungbybäcken 

4.1.1 Nulägesbeskrivning  

Inventering ägde rum i slutat av september och bäcken är inventerad från dess 
startpunkt ner till cirka 800 meter söder om platsen där den passerar under 
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Klippanvägen. På de flesta platserna hittades bara mindre bestånd med en till 
fem plantor, med ytterligare en till fem plantor efter cirka 20 meter. Lite tätare 
bestånd hittades främst där vägar gick över bäcken. Större bestånd (grad 2) 
hittades på två platser (se karta). 

4.1.2 Åtgärdsförslag 

Här bör markägarna själva kunna åtgärda med valfri metod. Det viktiga är att 
de får information om hur de bäst bekämpar jättelokan utan att av misstag 
sprida den.   
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4.2 Lerbäcken 

4.2.1 Nulägesbeskrivning  

Lerbäcken inventerades den andra oktober. Inventerad sträcka går från 
Lerbäckens anslutning till Kägleån i söder till Hjärnarp i norr. Från 
anslutningen till Kägleån och hela vägen upp till rondellen 
Bjäredalsvägen/Margeretetorpsvägen är det en riklig förekomst av jätteloka 
(grad 3). Från bäckkanten och cirka fem meter på båda sidor är det i stort sett 
monokultur av jätteloka. På vissa platser är detta bälte betydligt bredare, 
snarare 20 meter. Sammanfattningsvis kan man säga att all mark som inte är 
odlad är invaderad.  Efter rondellen har bäcken en högre trädtäckning som 
kraftigt minskar mängden jätteloka, men i gläntor finns fortfarande förekomst. 
Ytterligare en cirka 30 meter lång, kraftig påväxt löper utmed ån efter att den 
korsat Bjäredalsvägen. Därefter ses igen mer trädtäckning och antalet plantor 
minskar till bara enstaka individer, ofta en bra bit från varandra (se karta). 
 

4.2.2 Åtgärdsförslag 

De södra delarna av Lerbäcken har en kraftig invadering av jätteloka och det är 
svårt att se att markägarna själva skall kunna åtgärda detta. Behandling av 
enskilda plantor (hetvatten, rotkapning) skulle bli mycket tids- och 
resurskrävande. Även slåtter skulle bli resurskrävande. Växtgifter anses 
olämpligt då det skulle behöva spridas över ett stort område och dessutom 
nära vatten. Här bör man överväga bete om markägarna ställer sig positiva. 
Bete i åtminstone ett par år bör minska beståndet så pass att andra alternativ 
kan ta över. 
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4.3 Kägleån 

4.3.1 Nulägesanalys 

Kägleån är inventerad från dess utlopp i Rönne å upp till Margeretetorp. Delar 
av sträckan Margeretetorp – Bjäredalsvägen var svåra att komma nära på grund 
av stängsling och tomter. Sträckan Bjäredalsvägen och ner till Ådalsvägen har 
det varit möjligt att mer eller mindre följa ån. Stora delar av Kägleån får räknas 
som en grad 3. Läget är dock inte lika illa som vid Lerbäcken. Utmed Kägleån 
kan man se att åtgärder för att minska beståndet gjorts. Det är inte att betrakta 
som en monokultur, utan på många ställen snarare fläckar med fem till 15 
plantor. Dock ligger fläckarna så pass tätt att det blir svårt att bedöma det som 
något annat än en kraftig förekomst. Efter att ån gått under Kungsgårdsleden 
påträffas betydligt färre plantor. 
 
Under inventering av denna sträcka träffade jag på två maktägare. Den ena 
markägaren har bara haft marken i två år och bestämde sig tidigt för att testa 
bete med får. Han har stängslat cirka ett hektar ner mot ån och haft omkring 
tre gutefår på bete de senaste två somrarna. Jag fick se på marken och 
skillnaden mellan betat och icke betat område var markant (se bilder under 
Åtgärder, bete). Den andra berättade om den bekämpning som han och de 
övriga markägarna gått samman och utfört. De har ett företag som kommer in 
en gång om året, i samband med blomning och slår ner beståndet. Detta har 
pågått i cirka fem år och han tycker att skillnaden är marginell. En annan 
markägare jag har haft kontakt med via telefon ansåg dock att framgångar 
gjorts. 

4.3.2 Åtgärdsförslag  

Försök i form av att slå växterna görs redan av markägarna sedan fem år 
tillbaka och de ser sparsamt med resultat. Samma principer gäller här som 
utmed Lerbäcken och bete är troligtvis mest effektivt, alternativ metod är 
effektivare och tätare slåtter. 
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4.4 Vege å 

4.4.1 Nulägesbeskrivning 

Vege å är inventerad delvis med båt och till fots. Ån har följts till fots från 
kommunens början i sydost fram till Vegeholms utlopp. Problemen med loka 
verkar vara lokaliserade till de västra delarna. Första plantorna hittades i ett 
åkerdike på Kärra 1:6 (grad 1-2). Enstaka plantor hittades sedan ner till 
Vegeholmsskogens start. I öppna gläntor närmast ån växer sedan större 
bestånd (grad 2-3) spritt ner till utloppet. Ett område har markerats med lila, 
detta område har varit avspärrat och inte kunnat inventeras. På delar av 
markerna finns uppgifter från artportalen och markägaren själv att jätteloka 
inte bara finns utmed ån utan även i skogsdungar. Markägaren har själv gjort 
inventeringar och bekämpningsförsök men tycker inte att han kommit någon 
vart.  
 
I en dikessänka strax norr om där Vege å går under motorvägen finns ett större 
bestånd på en mycket begränsad yta. Enstaka plantor nedan Mariennes farm, 
men artbestämning på dessa är lite osäker.  

4.4.2 Åtgärdsförslag  

De markägare som endast har fåtal plantor på sin mark bör kunna åtgärda detta 
själva. Markägare med större förekomst bör få vägledning och eventuellt hjälp 
att bekämpa på sin mark då många av platserna är svårtillgängliga. Många av 
markerna hyser dessutom höga naturvärden som riskerar att falla om jättelokan 
tar över. Vegeholmsleden går dessutom genom markerna och då jättelokan 
utgör ett hot mot hälsan bör det prioriteras att få bort den där mycket 
människor rör sig. Jag rekommenderar rotkapning eller varmvatten, eventuellt 
någon form av marktäckning. Att slå plantorna här vore kanske olämpligt just 
på grund av att mycket folk rör sig i området och då lättare skulle kunna 
exponeras för växtsaften. 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Vegeås utlopp 

Första fynden, vid Mariennes farm och beståndet 
vid gångtunneln under motorvägen 
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Ett område närmast slottet var 
avspärrat och inte tillgängligt 
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4.5 Rönne å 

4.5.1 Nulägesbeskrivning 

Rönne å inventerades från båt i början av oktober. Fynd av enstaka plantor 
gjordes på ett antal platser och ett lite större bestånd (grad 2) hittades vid 
Rönneholm. 

4.5.2 Åtgärdsförslag  

Plantorna bör kunna tas bor med rotkapning eller varmvatten. De flesta 
plantorna verkar vara på kommunens mark. På vissa platser skulle trafikverket 
kunna vara ansvariga då plantorna är precis bredvid väg eller järnväg. 
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4.6 Kärra/Norra Varalöv 

4.6.1 Nulägesbeskrivning 

Diket har inventerats från motorvägstunneln till dess slut vid Vege å. Fynd 
gjordes endast från motorvägstunneln och cirka 500 meter rakt mot Vegeå. I 
området finns en hög förekomst, grad 3, på ett ganska begränsat område. 

4.6.2 Åtgärdsförslag  

Bete eller slåtter borde vara mest rimligt. Rotkapning och hetvatten blir väldigt 
tidskrävande och dyrt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Diskussion och analys 
Efter genomförd inventering framkommer fyra områden i kommunen som har 
stora problem med jätteloka. Lerbäcken, Kägleån, Kärra och delar av Vege å. 
På dessa platser bör kommunen värdera att erbjuda markägarna hjälp med 
åtgärder för att få ett lyckat resultat. 
 
Nästa steg för att få en klar bild av problematiken bör vara att samla 
information från allmänheten. Förslagsvis någon form av karttjänst där 
invånarna kan se var det redan är rapporterat och också själva rapportera fynd. 
Fynden kommer självklart behöva valideras, antingen genom bilder eller 
genom platsbesök (sistnämnda är att föredra). Vidare finns det några områden 
som måste återbesökas då det var svårt att bedöma om det var jätteloka eller 
om det var en liknande art.  
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Markägarna bör också snarast kontaktas för att kunna vara delaktiga i hur 
kommunen går vidare. De bör få tydlig och aktuell information om hur man 
bekämpar jätteloka och hindrar spridning. Kommunen bör ta fram en 
långsiktig plan där åtgärder och ansvarsfördelning är tydlig. Planen bör sträcka 
sig över tio år eftersom det är den tid det tar innan man kan säga att ett område 
är fritt från jätteloka. Insatser och kostnader kommer troligtvis vara störst i 
början och avta i takt med att bestånden minskar. Eftersom växter inte tar 
hänsyn till kommungränser kan man eventuellt fundera på att samarbeta med 
kringliggande kommuner. Samarbete över kommungränserna kan öka 
framgången i området då risken för nyetablering från områdena runt om 
minskar. 
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