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Jättelokan bekämpas 

Jättelokan importerades till Sverige för sin skönhets skull. Den uppfattningen 
har omvärderats. Numera betraktas den som ett ogräs. Den sprider sig mycket 
lätt och innehåller ett gift som kan orsaka allvarliga brännskador.  
 
På kommunal mark försöker Skövde kommun bekämpa jättelokan. Prioriterade  
platser är områden nära bebyggelse, lekplatser och skolgårdar, stövområden och vid 
vattendrag. Bekämpning sker både kemiskt och manuellt på ett 30-tal platser i  
Skövde kommun.  
 
Att bekämpa jättelokan tar tid och oavsett vilken metod som används måste  
insatserna göras innan växtens frön börjat sprida sig. Om lokorna får växa fritt,  
mognar ständigt nya frön, som sprids till andra områden. En enda planta kan  
producera upp till 50 000 frön. Fröna kan ligga i jorden och vänta på att gro i mer än 
sju år. 
 
Jättelokan, med ursprung från Kaukasus, är en jätteväxt och kan bli mellan två och 
fyra meter hög. Stjälken kan bli tio centimeter i diameter och bladen en meter breda. 
Den blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar som kan vara närmare 
en halv meter i diameter, se bild.  
 
För att lyckas bekämpa jättelokan effektivt är vi tacksamma för de anmälningar vi får 
från allmänheten angående platser med förekomst av jätteloka. Vi uppmanar dig där-
för att kontakta oss och då du gör det är det jättebra om du kan ange en adress eller 
på annat sätt beskriva vart du hittat jättelokan samt kan ange ungefär hur många 
plantor du hittat. Kontakta oss på Gata/parkavdelningen.
 

Har du hittat björnloka på din egen tomt kan du gräva av roten ca 10cm under mark-
ytan så försvinner växtens tillväxtpunkter och risken för savstänk minskar. Gräv upp 
både blommande och icke blommande individer så är du på säkra sidan. Bränn eller 
släng blomställningen i soporna. Lägg den absolut inte på komposten för då gynnar 
ni spridningen! 
 

Har du fått savstänk på huden så skölj av det med vatten. 
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