
Bekämpning av jätteloka på Tidö-Lindö 

  
Jättelokan har karakteristiska blad som inte brukar förväxlas med andra arter. 

Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft är giftig kan i 
kombination med solljus orsaka rodnad eller svåra blåsor på huden. Tvätta med tvål och 
vatten om du fått växtsaft på dig och skydda den delen av huden mot solljus i en vecka. 
Jättelokan växer för närvarande i större antal vid tillfartsbron och längs Lindövägen.  

Så här känner du igen jättelokan 
Jättelokan är en av de största örterna i Europa och blir vanligtvis 2–3 meter hög. Bladen kan 
bli upp till 3 meter långa. Den formar ett paraplyliknande bladverk och blomsterflockar som 
är 50 cm breda. Växten har en grov och något förgrenad pålrot, upp till 50 cm lång. Jättelokan 
tillhör familjen flockblomstriga växter och blomställningen påminner till utseendet om andra 
vanliga arter som till exempel hundkäx och strätta, men är betydligt större. 

Så här bekämpar du jättelokan 
Observera att jättelokan är giftig! Det är därför viktigt att bära skyddskläder vid bekämpning.  

Det här är bra att tänka på: 

• Bär vattenavstötande plagg, inklusive handskar och skor. 
• Bär skyddsglasögon eller visir. 
• Skölj av kläder efter bekämpning. 
• Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft. 
• Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom 

lättare åt sig växtsaft. 
• Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften. 
För att ta död på plantan ska du helst agera tidigt på våren och gräva upp hela växten. Har den 
hunnit växa till sig kan du gräva av stjälken minst 10 centimeter under markytan. 

Om du ser en jätteloka som redan hunnit växa sig stor – klipp av knoppar och blommor för att 
förhindra spridning. Tänk även på att vara noga med att inte lämna kvar några avhuggna 
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knoppar och blommor på marken. Lägg dem i en plastsäck, knyt ihop och släng som 
brännbart avfall på återvinningscentralen eller i hushållssoporna. Oavsett bekämpningsmetod 
ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat. Frön kan finnas kvar i 
marken i upp till 5 år. 

 

Om invasiva arter 
Introducerade arter kan utgöra ett hot mot andra arter i landskapet. Dessa arter klassas som 
“invasiva”. Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar Tidö-Lindös 
biologiska mångfald, hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda tomtägare.  

I våra trädgårdar växer flera arter som kan sprida sig på våra allmänningar. I naturvårdsplanen 
fokuserar vi nu på tre av arterna, men det kan bli fler framöver. De tre arterna är jätteloka, 
jättebalsamin och parkslide. Hur vi väljer att bekämpa dem har stor betydelse för hur stort 
problem de kan ställa till med i framtiden. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt, både i våra 
egna trädgårdar och på allmänningarna. Om du vill hjälpa till med att bekämpa de invasiva 
växterna behöver du inget tillstånd, men du bör utgå från anvisningarna för respektive art. 

Mer info om bekämpning av jätteloka: 

Jätteloka - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
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