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Jätteflokan är en främmande art som effektivt erövrar naturen, åsamkar människan svåra 
brännskadeliknande blåsor och sänker värdet på rekreationsanvändning av naturen. I Finland är 
det emellertid ännu möjligt att bli av med den. 

Jätteflokan sprids snabbt och effektivt även utanför trädgårdarna och erövrar varaktigt de 
endemiska växternas utbredningsområden. Det verkar inte finnas sådana växter i vår natur, som 
kunde konkurrera med jätteflokan och den har inte några nämnvärda naturliga skadedjur.  
 
Lovisa stad svarar för bekämpningen av jättefloka på allmänna områden och när det är frågan om 
ett betydande allmänt intresse. Markägaren skall ta hand om skötseln av jättefloka på sin egen 
fastighet, varifrån växten lätt kan lyckas så sig även till allmänna områden. Man kan fråga efter 
uppgifter om jordägande på mätningsbyrån, växel: 019 5551. 

Paragraf § 43 i naturvårdslagen (1096/1996) förbjuder spridning av en art av främmande ursprung 
utanför den egna tomten, om det finns anledning att befara att arten kan ge upphov till ett 
permanent bestånd. 

Be om råd 

 Det är viktigt att reagera omedelbart på förekomsten av jättefloka när man observerar 
den. 

 Om det egna kunnandet och kunskaperna inte är tillräckliga, lönar det sig och man skall 
be om råd och hjälp. 

 I kommunen får man råd av parkenheten. Tfn till växeln: 019 5551 
 Likaså har aktörerna inom trädgårdsbranschen yrkeskunnighet för bekämpningen av 

jättefloka. 
 
Man skall vaka över barnen och upplysa dem.  
 
Man skall verkligen akta sig för att beröra jättefloka eftersom dess växtsaft är farlig. Jätteflokan kan 
orsaka allergisk en hudskada som till och med motsvarar en andra gradens brännskada. 
 

Solljus orsakar hudsymptom 

Växtens fototoxicitet betyder att växtsaftens kemiska ämnen inverkar på hudens ljuskänslighet. 
Samverkan av solljus eller annan UV-strålning och växtsaft orsakar människan 
brännskadeliknande hudskador. 
 
Vid bekämpningen skall man använda kläder som skyddar mot solljus, till exempel regnkläder och 
även ansiktet skall skyddas omsorgsfullt. Mängden UV-strålning är så liten som möjligt under 
molniga dagar och då är det tryggast att utföra bekämpningsarbetet. 

  
 Om växtsaften kommer i beröring med huden, skall huden genast tvättas med vatten 

och tvål.  
 Därefter bör vistelse i solen undvikas i en veckas tid. 
 Om stora områden av huden kommer i beröring med växtsaften, bör man uppsöka 

läkarvård. 
 Dimman av växtsaft och till och med den starka för växten typiska lukten kan framkalla 

allergiska symptom. 
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Jätteflokan förökar sig genom att så sig 

Med systematisk bekämpning kan man ännu förhindra att arten får en stor spridning i naturen. Det 
viktigaste är att kunna förhindra växten att så sig i marken. Jätteflokan har ett stort fröförråd, men 
det ligger nära markytan – på 10 centimeters djup finns det bara få frön kvar. 
 
Man rekommenderar trots allt inte att växten i en gammal förekomst avlägsnas genom att gräva 
upp rötterna, eftersom man samtidigt blandar om jorden och flyttar de frön, som finns på ytan, 
djupare ned. Ett bekämpningsmedel utplånar växterna med rötter och därefter tar man mekaniskt 
bort fröplantorna när sådana dyker upp. 

 
 avlägsna snabbt blomställningen om du märker att växten håller på att slå ut 
 undvik onödig markberedning då du gräver upp växtens rötter 
 skotten kan komposteras, men blomställningarna skall brännas eller avlägsnas med 

blandavfallet 
 
Det går lättast att bekämpa en ung växt 

Det finns inga blommande exemplar av en under tre år gammal växt och det är lätt att utrota 
växten eftersom det inte kan finnas många exemplar. Det går lättast att bekämpa jätteflokan 
när tillväxten börjar efter vårens snösmältning då det är lättast att slå växterna i början av 
växtperioden, effekten av bekämpningsmedlen är som bäst och åtgången minst.  
 
Om man använder bekämpningsmedel på sensommaren lönar det sig att först slå de stora 
växterna, låta vegetationen växa något och bespruta de små växterna med 
bekämpningsmedel. Att slå växterna eliminerar inte dem, men ifall behandling med 
bekämpningsmedel är utesluten, duger det som första hjälp att med jämna mellanrum slå 
växterna upprepade gånger.   
 

 Vid användning av bekämpningsmedel skall platsen alltid anges i terrängen, ifall den 
ligger intill allmän rutt, friluftsområde eller annan allmän plats. 

 
Metoder: 

 
- Mekaniskt avlägsnande av växten: 

 man kapar huvudroten med stickspade på 10-20 centimeters djup 
 undvik onödig markberedning så att fröna inte kan sprida sig djupare ner i jorden 
 grävning är ett bra alternativ på lättangripna platser, såsom i närheten av bärbuskar 

och rabatter 
 fröbanken är då ännu liten och kemisk bekämpning rekommenderas inte 
 växtens rot skall låta torkas eller brännas 
 bladen och stjälken kan komposteras 

 
- Att förhindra spridning: 

 genom att bryta av blomställningen innan fröna utvecklas 
 ett till marken fällt exemplar med blomställning kan utveckla frön även som avskuret 
 blomställningarna skall samlas noggrant ihop och brännas 

 
- Att slå: 

 tar inte kål på växtbeståndet, men att slå växterna upprepade gånger minskar på 
växtkraften och förhindrar dem att föröka sig 

 det lönar sig att upprepa behandlingen på växtbestånd lägre än en meter 
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- Att rensa: 

 man kan rensa ut första årets fröplantor 
 växten har redan under det andra och tredje året en bastant rot som det inte är lönt 

att riva upp 
 

- Att täcka över: 
 jordmånens beskaffenhet blir ogynnsam för växten 
 en tjock presenning, som inte släpper igenom ljus, utgör lämplig täckning  
 efter två års täckning skjuter växten inte längre upp 
 beakta att täckning utplånar även övriga växter 

 
- Behandling med bekämpningsmedel: 

 vid uppehållsväder då medlet inte sprids ut på marken och effekten är bäst 
 görs på växtens gröna blad genom besprutning eller bestrykning 
 medlen sprider sig inte till växten via marken 
 ger bästa resultat i lågt, ca 20 cm högt växtbestånd  
 medlet är mindre effektivt för en stor växt, men man kan slå en stor växt och vänta 

tills bladet uppnått en handflatas storlek 
 om jordmånen innehåller en fröbank kan ett nytt växtbestånd utvecklas och det skall 

behandlas på samma sätt 
 fråga efter bekämpningsmedel i järnaffärer och i affärer inom 

grönområdesbranschen 
  
 
Källor:  
 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus, Ystävyyden puiston  tutkimuskeskus: Jättiputki. Biologia ja 
torjunta. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 2007. 
 
Miljoförvaltning    http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Arter/Frammande_arter  
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