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Bekämpning av jättebjörnloka/jätteloka  

 

Hylte kommun har antagit en bekämpningsplan för jättebjörnloka med start 2010. 

 

 
Jättebjörnloka i full blom. 

 

I dagsläget har vi bara ett känt bestånd i kommunen. Det ligger i anslutning till Hallandsleden 

i Nädhult. Där har bekämpningsåtgärder för att få bort beståndet vidtagits. 

Bekämpningsplanen handlar även om att kartlägga förekomst av jättebjörnloka på andra håll i 

kommunen. Vi ber därför alla er som har sett jättebjörnlokor i kommunen att höra av sig till 

samhällsbyggnadskontoret-miljöenheten på Hylte kommun och anmäla detta.  

 

Varför bekämpa jättebjörnloka? 

Det finns två huvudsakliga skäl till att bekämpa jättebjörnlokan. Det första är växtens 

farlighet. Om man får växtsaft på sig och sedan vistas i solljus kan man få brännblåsor. 

Speciellt utsatta är förstås barn, som kan få för sig att leka i den ”spännande skogen”. Det 

andra hänger ihop med att växten inte har sitt ursprung i Sverige och därför inte har några 



naturliga fiender här. Jättebjörnlokan har inga stora krav på jordmån och sprider sig effektivt 

med frön. På kort tid kan den ta över stora arealer. 

 

Jättebjörnlokans ekologi  

Jättebjörnlokan har sitt ursprung i Kakasus och kan bli 2-4m hög. Stjälken kan bli 10cm i 

diameter och bladen kan vara en meter breda. Växten blommar i juli-augusti. De vita 

blommorna sitter i flockar, som kan vara en halv meter i diameter. Roten är en pålrot som kan 

bli 30-50cm lång, ganska grov och något förgrenad. Arten räknas som tvåårig. En planta kan 

producera upp till 50 000 frön som kan ligga i jord och vänta på att gro i minst 7 år. Man får 

räkna med att hålla utkik efter eventuella fröplantor i upp till 10 år. Jättebjörnlokan förökar 

sig inte vegetativt, d.v.s med utlöpare utan bara med frön. En död planta kommer alltså inte 

upp igen. 

 

Tidpunkt för bekämpning 

Bekämpningen påbörjas helst tidigt på säsongen. En andra möjlig tidpunkt är vid blomning då 

jättebjörnlokan satsar alla resurser på blomning. Man måste då vara mycket uppmärksam på 

var blomställningarna hamnar så att fröerna inte får en chans att utvecklas klart. 

Blomställningarna bör stoppas i en sopsäck och brännas. 

 

Säkerhet på grund av växtens farlighet 

Växtsaften innehåller furokumariner som har fototoxisk verkan. Har man fått växtsaft på 

huden bör man undvika solljus eftersom kombinationen kan ge solexem och vätskefyllda 

blåsor som kliar och gör ont. Läkningen kan ta ett halvår och man kan få livslånga men. 

Ämnena kan också framkalla allergi. 

 

Vid bekämpning måste man skydda hud och ögon. Använd kläder av vattentätt tyg och 

gummihandskar. Tvätta genast bort eventuella stänk med vatten och tvål. 

 

Vill du veta mer 

Jättebjörnloka http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/herac/heraman.html  

Björnloka http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/herac/herasph.html  

 

För mer information kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. 

 

Telefon (växel) 0345-180 00 

E-post: sbk@hylte.se 

 

Kontaktperson Bitte Rosén Nilsson, 0345-181 89 
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