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Sammanfattning 
 
Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa 
och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det 
finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på 
biologiska mångfalden och människor. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de potentiella riskområdena i Kristianstads kommun som 
bör prioriteras för bekämpning av jättelokan. Variablerna som har undersökts för att besvara uppsatsens 
syfte är följande: befolkningstäthet, markanvändning, jordarter och närhet till väg och vatten. 
Dataprogrammet ArcGIS har använts för att behandla och presentera geografisk data.  
 
Undersökningen har visat att det är främst kommunens västra och centrala delar som är mest utsatta för 
spridning. Dessa områden bör lyftas fram för bekämpning med tanke på hälsorisker som jättelokan kan 
orsaka. Studien indikerar på en positiv trend mellan förekomsten av jättelokan och befolkningstäthet. 
Mark som används för fruktodling och öppen mark framhävs som de mest invaderade områdena med 
hög spridning. Högre spridning uppmärksammas i jordarterna svämsediment sand och grusig morän. 
Studien spårar en positiv trend mellan förekomsten av jättelokan och närheten till trafikleder och 
vattendrag. Resultaten av undersökningen kan användas för att prioritera områdena för riktade 
bekämpningsåtgärder. 

Ämnesord 
Invasiva arter, jättelokan, Heracleum mantegazzianum, invasionsprocess, GIS.
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Inledning 

Invasiva främmande arter (IFA) som sprider sig utanför sitt naturliga område kan orsaka 

problem för inhemska arter och människan. Under de senaste decennierna har antalet IFA 

ökat (Aronsson 2017a). Den ökande globaliseringen och klimatförändringar anses ligga 

bakom ökad spridning av IFA. Transporter mellan olika länder skapar nya spridningsvägar 

och underlättar förflyttning av arter till nya geografiska områden. Klimatförändringar 

underlättar etableringen (Länsstyrelsen u å). 

Det är viktigt att förhindra spridningen av IFA i tid. Bekämpning av redan etablerade 

främmande arter kräver enorma resurser och medför stora ekonomiska konsekvenser utöver 

de negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden. Jättelokan är en av de mest 

vanligt förekommande invasiva arter i södra Sverige. Det finns omfattande kunskaper om 

artens biologiska egenskaper och spridning. Dessa kunskaper behöver dock kompletteras 

med kännedom om artens lokala spridning för att övervaka områdena där risk för 

spridningen är som störst. 

Syfte 

Uppsatsen beskriver de olika stadier i invasionsprocessen som påverkar utbredningen av 

jättelokan, Heracleum mantegazzianum. Detta för att få en djupare förståelse om 

invasionsprocessen av en enskild art samt identifiera de aktuella riskområdena där 

spridningen är som störst.  

Frågeställning 

Uppsatsen har för avsikt att besvara är följande frågeställning: 

Vilka områden i Kristianstads kommun kan identifieras som riskområdena för spridning av 

den invasiva arten jättelokan?  

Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på problem som jättelokan orsakar den biologiska mångfalden och 

människan. Andra främmande arter, svampar, mikroorganismer och djur behandlas inte i 

denna uppsats. Undersökningen är begränsad till att omfatta Kristianstads kommun. 
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Bakgrund 

Begreppet invasiv främmande art 

Arter som med hjälp av människan, avsiktligt eller oavsiktligt, har fått hjälp att förflytta sig 

till ett nytt område utanför sitt naturliga område kallas för främmande arter. Främmande 

arter börjar betraktas som invasiva när de sprider sig i det nya området i sådan omfattning 

att de orsakar problem för inhemsk biologisk mångfald eller medför socialekonomiska 

skador (Aronsson 2017a). 

Det är alltså först när den främmande arten börjar konkurrera ut den inhemska växtligheten 

och skapa problem som arten anses vara invasiv. De problem som invasiva arter kan ställa 

till med, medför stora ekonomiska konsekvenser. I Sverige finns idag ca 2000 främmande 

arter, varav ca 400 betraktas som invasiva. Invasiva främmande arter anses enligt 

länsstyrelsen vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora 

negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors hälsa (Länsstyrelsen u. å.a). 

I Artikel 3 EU-förordning (1143/2014) definieras en invasiv art som ”främmande art vars 

introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk 

mångfald och relaterade ekosystemtjänster” (EU 2014). 

Arbetet på internationell, nationell, regional och lokal nivå 

EU:s förordning om invasiva främmande arter 

Kampen mot främmande arter förs på såväl internationell som nationell nivå. Sedan 2015 

finns EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och 

spridning av invasiva främmande arter (EU 2014). 

Förordningen har som syfte att hjälpa till i arbetet med att skydda samhället och miljön mot 

skador och utbredning av invasiva arter genom att förhindra förekomsten av IFA inom EU 

och bekämpa de redan etablerade arterna. EU-förordningen har tillförts unionsförteckning 

över IFA som redan idag anses utgöra ett hot mot biologisk mångfald och relaterade 

ekosystemtjänster, människors hälsa och ekonomi. Dessa omfattas av särskilda 

restriktioner, vilket innebär bl.a. att det är inte är tillåtet att importera, sälja, odla, föda upp 

eller transportera arter som finns upptagna på unionsförteckningen för att motverka 
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spridning (EU 2014). I förteckningen finns 66 invasiva arter varav 36 är växter, som redan 

idag finns etablerade i Sverige. Ytterligare 17 arter, varav 11 är växter, tillkom efter den 

senaste uppdateringen i juli 2019 (Ahonen 2020). Jättelokan finns med i förteckningen och 

anses utgöra ett hot mot den svenska biologiska mångfalden. 

Internationellt samarbete 

Arbetet med att förhindra och bekämpa IFA kräver samarbete och kommunikation mellan 

olika organisationer. Sverige har anslutits sig att arbeta med de 17 globala målen för att 

främja hållbara samhällen inom ramen för Agenda 2030 och FN:s globala närverk United 

Nations Development Program (UNDP). Det 15:e målet handlar om biologisk mångfald, 

där målet 15.8 omfattar införandet av åtgärder för att förhindra införseln av IFA och 

kontroll av prioriterade arter (Lagerberg 2020). 

År 1951 grundades European and Mediterranean plant Protection Organization (EPPO) av 

15 europeiska länder, som numera består av 52 medlemmar. EPPO ansvarar för samarbete 

inom växtskydd inom Europa och medelhavsområdet. EPPO ger också ut standarder inom 

växtskyddsområdet, som sedan utgör riktade rekommendationer till de nationella 

växtskyddsorganisationerna i EPPO:s medlemsländer. EPPO upprätthåller 

informationsutbytet mellan medlemsländerna genom tillhandahållande av 

informationstjänster, databaser, konferenser och workshops (EPPO 2020). När det gäller 

jättelokan, Heracleum mantegazzianum, rekommenderar EPPO att fokusera på kontroll och 

bekämpning av arten då handelsförbud inte anses vara effektivt p.g.a. artens omfattande 

utbredningsområde inom EU (Johansson 2015). 

Nationell reglering och ansvarsfördelning 

De internationella och EU-rättsliga instrument som har nämnts ovan påverkar direkt eller 

indirekt det nationella arbetet. EU-förordningen har införlivats i svensk lagstiftning genom 

förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter som trädde ikraft den 1 januari 2019 

(SFS 2018:1939). Denna förordning klargör myndigheternas och privata aktörers ansvar 

och roller att begränsa IFA i Sverige. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

är de nationella myndigheterna som bär ansvaret för att vägleda arbete avseende IFA 

gällande tillämpningen av förordningar och lagar. Naturvårdsverket ansvarar att tar fram 

föreskrifter och vägledning om hur arbetet med de listade arterna ska planeras samt metoder 
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för utrotning. Länsstyrelserna ansvarar för utrotningsåtgärder mot listade arter samt för 

återställande av skadade ekosystem. Kommuner arbetar med bekämpning av IFA på 

kommunal mark (Sandström 2020). 

IFA berörs också i Miljöbalken 8 kap. 3–4 §§ (SFS 2020:684) och 

Miljötillsynsförordningen 2 kap. 6 § (SFS 2011:13), där det finns grundläggande miljökrav 

för att skydda svensk miljö.   

Bekämpning av jättelokan i Sverige regleras även med hjälp av förordningen om växtskydd 

m.m. (SFS 2019:678) och i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:31) om 

bekämpning av jättelokan. Bestämmelserna syftar till att förhindra spridningen och 

bestånden av jättelokan i områden värdefulla ur naturvårdshänsyn eller av allmänt intresse 

genom att ålägga en markägare att bekämpa jättelokan på sin fastighet. Det är endast 

länsstyrelsen som kan fatta beslut om bekämpning. Kommuner saknar den legala 

möjligheten att fatta beslut om bekämpning. Om länsstyrelsen inte prioriterar sådana beslut, 

kan kommunen endast uppmana markägare till bekämpning. Länsstyrelsen Skåne har 

nedprioriterat denna uppgift (Larsson 2020). 

Bekämpningsåtgärder på lokal nivå 

EPPO:s rekommendationer om övervakning, utrotning och kontroll av jättelokan omfattar 

bl.a. mekanisk och kemisk bekämpning eftersom förbud mot handel inte anses vara 

tillräckligt effektivt. Det finns flera metoder för bekämpning t.ex. regelbunden borttagning 

av fröställningar, särskild hantering av avfall, jordbearbetning, rotkapning, slåtter etc. Det 

krävs fleråriga bekämpningsinsatser för att stoppa spridningen (Johansson 2015). 

Utvecklingen av grönstrukturer i Kristianstads kommun beskrivs i kommunens Grönplan 

2019, i punkt 31 anges att kommunen ska ”inventera förekomsten” och ”upprätta en 

långsiktig bekämpningsplan för att hejda spridningen och minska utbredningen” av 

jättelokan och andra invasiva arter (Kristianstads kommun 2020a). Utifrån fortlöpande 

kartläggning uppdaterar kommunen uppgifter om nya fyndplatser. Datum, status och åtgärd 

dokumenteras och rapporteras till SLU:s artdatabank Artportal. De större bestånd slaghacks 
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så ofta det finns möjlighet till det, blommorna på de mindre bestånden plockas, försluts i 

säck och bränns.1 

Ekonomiska konsekvenser 

IFA är inte bara en kostnad för den naturliga mångfalden utan även medför stora 

ekonomiska utgifter bl.a. genom behovet av kontrollåtgärder och bekämpning, 

sjukvårdskostnader och andra skador. I Sverige har kostnaderna uppskattats att uppgå till 

1,1–4,5 miljarder kronor per år. I EU beräknas dessa till ca 9,6 miljarder euro per år och i 

USA till ca 100 miljarder dollar per år (Aronsson 2017b) 

I Sverige beräknas kostnader för bekämpning av jättelokan längs vägar och järnvägar att 

uppgå till 400 000–500 000 kronor per år. Kommunens årliga utgifter för bekämpning 

uppskattas till 16,7–134 miljoner kronor. Sjukvårdskostnader orsakade av brännskador från 

jättelokans toxiska växtsaft beräknas till 7 miljoner kronor årligen. Kostnader för 

bekämpningsåtgärder, skador på jordbruksproduktion och ekosystemtjänster i EU beräknas 

till 34,8 miljoner euro per år (Johansson 2015). 

Jättelokan, Heracleum mantegazzianum 

Jättelokans ekologi är tämligen välkänd då arten tidigare har varit föremål för vetenskapliga 

studier. Inte minst i samband med ett europeiskt projekt som gav omfattande information 

om biologi, ekologi och distribution. Enligt Pyšek, Jarosík, Müllerová, Pergl, & Wild 

(2008) kan studierna under längre tid bidra till att få bättre uppfattning om 

invasionsmönstret för enskilda arter. 

Jättelokan, Heracleum mantegazzianum, är en örtväxt som kom från början från Kaukasus, 

där den växer i höga örtängsamhällen, skogsröjningar i det övre skogsbältet. Arten 

introducerades i Europa som prydnadsväxt år 1817, när den dök upp på utsädelistan i Kew 

Botanic Gardens i London. Redan 1828 registrerades vidväxt population i naturen vid 

Cambridgeshire i England, därefter registrerades liknande populationer i Nederländerna, 

Schweiz, Tyskland, Irland, Danmark och Tjeckien. Även i Tjeckien introducerades arten 

först som en prydnadsväxt, som har sedan ”rymt” från den ursprungliga odlingsplatsen till 

                                                 
1
Ulrica Åkesson, Arbetschef, Allmän mark, Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, e-post den 19 oktober 2020. 
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naturlig miljö år 1877 (Pyšek et al. 2008). I Sverige finns växten framför allt i södra och 

Mellansverige (Skåne och Stockholms län) samt längs hela Östersjökusten (Johansson 

2015). 

Heracleum mantegazzianum är en flerårig växt som vanligen blommar under det tredje till 

femte året (Pyšek et al. 2008). Växten har blommande stjälk upp till 2–5 meter och upp till 

3 meter långa blad. Blommor är ordnade i sammansatta paraplyer bestående av ca 50 cm 

breda flockar med 50–150 strålar. Stjälken är ihåligt, ca 5–10 cm i tjocklek, med räfflor och 

en gles behåring, oftast även med röda fläckar. Växten har en grov och något förgrenad 

pålrot upp till ca 30–50 cm (Johansson 2015). 

Arten tillhör familjen flockblomstriga växter Apiace. Blomställningen producerar ca 

10 000-20 000 frön, upp till 50 000. Växten förökar sig endast genom fröspridning. Större 

delen av frön hamnar i jord, ca 4 m runtom plantan, och kan överleva där upp till 5 år. 

Resten av frön sprids med hjälp av vind, vatten, boskap, jord eller fordons däck (Johansson 

2015). Växten kan självpollinera, dvs. bilda nya populationer utifrån en enda planta. I 

laboratoriet gror i snitt ca 91% av utsäde (Pyšek et al. 2008). Frögroningen sker på våren, 

efter en köldperiod på 2–4 °C under ett par månaders tid. Denna köldperiod bryter frövilan 

och är nödvändig för att fröna ska kunna gro. Grobarheten i fröbanken minskar kraftigt med 

åren (Larsson 2020). 

Invasionspotential 

Enligt Pyšek (2008) har Heracleum mantegazzianum enorm invasionspotential. Arten har 

många egenskaper som traditionellt tillskrivs en framgångsrik inkräktare, t.ex. mycket hög 

produktion av lättgrodande frön, varav några kvarstår i flera år i en fröbank. Dessutom 

medför självpollinering ett utsäde av god kvalitet. Spridning genom mänsklig aktivitet, 

vatten och vind bidrar till högre invasionspotentialen hos arten. I vissa studier benämns 

arten som ”master of all traits strategy” då den har flera egenskaper som gör den till en bra 

inkräktare. Studier visar att spridningen inte begränsas av viss vegetation i området, när 

arten väl etablerats i landskapet, sprids den med konstant och ganska hög hastighet (Pyšek 

et al. 2008). 

Växten trivs i fuktiga områden med tillräcklig tillgång på vatten, t.ex. i kärr, gräsmarker, 

hedar, ängsmarker, stränder men växter även särskild påtagligt i påverkade av människor 
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miljöer t.ex. vid vägkanter, industriområden, på ruderatmark och banvallar, jordupplag och 

utmed vattendrag i framförallt jordbrukslandskapet (Larsson 2020). Vid mildare klimat 

sprids arten snabbare och bildar tätare bestånd, därför kan problemet med spridning bli 

större vid mildare klimat (Johansson 2015). 

Växten kväver andra växter i närområdet genom att överskugga dem. Den absorberar ca 80 

procent av solljuset. Växten utsöndrar dessutom ett allopatiskt ämne, som hindrar tillväxt 

av andra växter. Förmåga att kväva andra växter leder inte sällan till erosion i de drabbade 

områdena längs vattendrag. Erfarenheter i Tjeckien och Baltikum visar att växten sprider 

sig snabbt och bildar stora bestånd i övergiven jordbruksmark (Larsson 2020). 

Utöver det hot mot biologisk mångfald som jättelokan medför, utgör den även en hälsorisk 

för människors hälsa. Växtsaften hos arten i kombination med solljus kan ge svåra 

hudskador i form av blåsor och sår på huden. Effekterna av kontakt med ämnet kan sitta i 

flera år (Johansson 2015). 

Invasionsprocessen 

Blackburn et al. (2011) beskriver biologiska invasioner i en modell som delar in 

invasionsprocessen i fyra steg: transport, introduktion, etablering och spridning. Det finns 

barriärer mellan varje steg som måste övervinnas för att komma vidare till nästa steg. 

Invasionsprocessen illustreras på följande sätt: 

 

Figur 1. Ramverk för biologiska invasioner enligt Blackburn et al. (2011). Den föreslagna modellen delar in 

invasionsprocessen i fyra steg. 
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Transport 

Den globala handeln medför att främmande arter introduceras i nya miljöer. Handeln är den 

viktigaste transportvägen. Arter som inte är inhemska för en miljö förs över från sitt 

ursprungliga geografiska läge och transporteras till ett nytt område. Många arter kan 

förflytta sig genom fysiska barriärer, men med hjälp av människor kan arter sprida sig lägre 

bort från sina ursprungliga miljöer (Blackburn et al. 2011). I Europa sker handel via 

landtransporter över nationsgränser. Lagstiftarna försöker hindra etableringen av främmade 

arter genom gemensamt regelverk. Det krävs dock bättre kontroll av transporterna för att 

stoppa fripassagerare (Klapwijk et al. 2013). 

Globaliseringen främjar spridningen genom att skapa nya spridningsvägar som resultat av 

ökade transporter och handelsvägar. Socioekonomiska faktorer t.ex. befolkningstäthet, 

närvaro till kommunikationsvägar t.ex. hamnar, flygplatser och andra transportvägar kan 

bidra till att identifiera situationer som är förknippade med stora invasionsrisker. 

Befolkningstäthet har identifierats som en av de viktigaste variablerna på kontinental skala 

(Bellard et al. 2016). 

I en global studie har Bellard et al. (2016) undersökt hur variablerna klimat, 

markanvändning, habitat och socialekonomiska aktiviteter bidrar till att förutse framtida 

biologiska invasioner. Resultatet av studien visade att klimatvariabeln och habitat var de 

bästa variablerna för att kunna förutse framtida invasioner, som följdes av variabler som 

avstånd till flygplatser, hamnar och befolkningstäthet. Även andra studier visar betydande 

samband mellan dessa variabler (Bellard et al. 2016). 

Thiele, Kollmann och Andersen (2009) studerade biologiska invasioner i Danmark i olika 

livsmiljöer genom att klassificera ”ostörda” och ”störda” livsmiljöer. De ostörda 

livsmiljöerna omfattade skogsmarker, gamla plantager, naturliga torvmarker och sjöar. De 

platser som har genomgått någon förändring i markanvändning eller vegetation t.ex. 

ruderatmark och övergivna gräsmarker klassificerades som "störda". Slutsatsen från denna 

studie visade positivt samband mellan antalet IFA och växternas mångfald, störningar och 

närhet till trafikvägar. I studien användes information om trafikleder, vattendrag och 

socioekonomiska indikatorer. De tre mest invaderade livsmiljötyperna med hög 

invasionspotential var övergivna gräsmarker, hedmarker och konstgjorda livsmiljöer 

(inklusive stadsparker, gårdar och idrottsplatser och konstgjorda övergivna platser). 
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Andelen av IFA inom livsmiljötyperna varierade. Spridningen av jättelokan har oftast 

påträffas på konstgjorda platser, ruderatmark och gräsmarker. De minst invaderade 

livsmiljötyperna som visade lägre invasionspotential var riparianområden, som ligger i 

gränssnittet mellan land och flod, och träsk. Vidare var närheten till vägtrafik positivt 

associerade med antalet IFA.  (Thiele et al. 2009) 

Bellards et al. (2016) studerade hur klimat, markanvändning, livsmiljöegenskaper och 

socioekonomiska aktiviteter bidrar till att förutsäga biologiska invasioner. Studien gav stöd 

att beakta olika variabler både livsmiljöegenskaper, socioekonomiska faktorer och 

klimatförändringsfaktorer för den nuvarande och framtida biologiska invasioner. 

Socioekonomiska variabler som användes i studien (dvs. avstånd till närmaste flygplats, 

avstånd till närmaste hamn och befolkningstäthet) var de mest valda variablerna. De näst 

mest valda variablerna var de relaterade till temperatur och livsmiljöegenskaper. Odlade 

och förvaltade områden var de mest valda variablerna för markanvändning. Denna variabel 

anses ha större vikt när man studerar IFA på lokal nivå (Bellard et al. 2016). 

Introduktion 

Om arten överlever transporten sker nästa steg i invasionsprocessen, som är introduktion. 

Det är långtifrån många arter som kan etablera sig i det nya området. Av de arter som 

introduceras, blir endast fåtal invasiva och kan utgöra hot mot den nya miljön. Under 

introduktionen möter den nya arten stort motstånd från omgivningen. Möjligheten att 

introduceras i ett nytt område beror bl.a. på ekosystemets egenskaper, spridningstrycket, 

egenskaper hos den invaderande arten och arter i det nya området. Det positiva sambandet 

mellan inhemsk och främmande artrikedom har ifrågasatts gällande kausalitet. Det finns 

osäkerhet om faktorer som påverkar förhållandet speglar orsakssamband eller endast ett 

positiv svar från båda grupper som är beroende av valda variabler (Lonsdale 1999). 

Med begreppet introduktion avses en direkt eller indirekt ”förflyttning, till följd av 

mänsklig aktivitet, av en art utanför dess naturliga utbredningsområde” (EU 2014). 

Introduktion förutsätter således mänsklig aktivitet som har hjälpt arten att introduceras 

utanför sitt inhemska utbredningsområde.   

Klimatet spelar en viktig roll för framgångsrika invasioner. Likaså spridningstrycket har 

stor betydelse. Förekomst av IFA är också beroende av socioekonomiska aktiviteter. 
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Transport och turism är direkt associerade med introduktionsvägar (t.ex. prydnadsväxter). 

Närvaro till hamnar anses vara en klassisk symbol för handel och ekonomisk utveckling, 

men även viktig ”port” för introduktion av IFA. Betydelsen av socialekonomiska variabler 

har förklarats med förbindelsen till introduktionsvägar (Bellard et al. 2016). 

Enligt Rejmánek (1996) har egenskaperna hos inhemska och främmande arter betydelse för 

framgångsrik introduktionen av IFA. IFA som kan spridda sig och växa snabbt överlever 

även i små bestånd (Rejmánek et al. 1996) 

Etablering 

Under etableringsstadiet ska arten kunna överleva och föröka sig för att kunna sprida sig i 

tillräcklig omfattning. Detta beror bl.a. på de faktorer som finns i omgivningen och om 

spridningen kan begränsas i tid (Blackburn et al. 2011).   

Chytrý et al. (2009) visar att biologiska invasioner sker oftast i områden med högre 

befolkningstäthet. Detta förklaras med att även människor bosätter sig i gynnsamma 

områden med bra artrikedom som är också gynnsamma för IFA. (Chytrý et al. 2009). 

Thiele (2009) bekräftar samband mellan att biologiska invasioner av IFA och 

socioekonomiska faktorer som t.ex. befolkningstäthet, markanvändning och handel (Thiele 

et al. 2009). 

Spridning 

Arter som har kunnat etablera sig i ett nytt område anses som främmande arter, men för att 

de ska betraktas som invasiva krävs det sista steget, spridning. Ju mer de sprider sig, desto 

mer varierad miljö kommer de att stöta på som bildar nya barriärer. Arten kan kringgå 

barriären eller minskar i storlek och eller misslyckas med invasionen (Blackburn et al. 

2011). 

Enligt Pyšek et al (2008) finns det två olika spridningsmekanismer, vilka är mänsklig 

påverkan och naturlig spridning, som inte sällan verkar tillsammans. Den relativa påverkan 

av dessa verkar förändras i en omvänd proportion från den största till den minsta skalan. På 

lokal nivå drivs processen av artens biologiska egenskaper relaterade till spridning. På 

kontinental och regional nivå har mänsklig aktivitet en avgörande betydelse.  Jättelokans 



 

15 

 

artegenskaper spelar en viktig roll för lokal spridning, vilket har resulterat kolonisering av 

nya platser (Pyšek et al. 2008). 

Dimitrakopoulos et al. (2017) har studerat faktorerna som påverkar IFA:s spridningstryck 

i skyddade områden i Grekland. Faktorerna som har valts i studien hade direkt eller indirekt 

koppling till IFA:s spridningstryck. Den framställda modellen bestod av bl.a. variablerna 

för inhemsk artrikedom, miljö (topografi, hydrografi), befolkningstäthet och avstånd till 

kommunikationsvägar. Studien har kunnat visa positiv samband mellan inhemsk 

artrikedom och IFA. Det finns dock ett antal andra studier som visade motsatsen. 

Motstridiga resultat från studier definierade en s.k. ”invasionsparadox”, som framhäver 

betydelsen av använda skalor i studier. I mindre skalor verkar områden med inhemsk 

artrikedom vara motståndskraftiga i många olika ekosystem. I större skalor gäller 

motsatsen, där ”bra” livsmiljöer med rik artrikedom, som är i allmänhet ”bra” för inhemska 

arter, är också ”bra” för IFA. Det positiva sambandet som antyder konceptet ”de rika blir 

rikare” har hittats i flera studier. I studien har Dimitrakopoulos et al. (2017) kunnat visa det 

positiva sambandet mellan variabel befolkningstäthet för förekomsten av IFA. 

Klimatvariabeln visade inget direkt samband. Av de topografiska variablerna var variabel 

närhet till vattendrag som visade en nedgående trend av antalet IFA med ökat avstånd 

(Dimitrakopoulos et al. 2017). 

Det finns flera studier som har visat att växtinvasioner påverkas av landskapsstrukturer, 

såsom flodsystem och vägkorridorer, som kan bl.a. underlätta spridningen av invasiva arter 

(Thiele et al. 2009). 

Material och metod 

Uppsatsen bygger på en rad GIS-analyser utifrån idag kända lokaler med jättelokan. Data 

som har använts i studien kommer från Artportalen, SLU Artdatabank. Data som 

rapporteras in i Artportalen kommer från allmänheten inkl. kommuner (Artportalen 2020). 

Tillförlitligheten av rapporterade data i Artportalen kan ifrågasättas och kvalitetssäkring av 

fynddata behövs. Inrapporterade data som har använts i denna uppsats avser åren 2000–

2020. Denna information överfördes därefter till programmet ArcGIS med hjälp av 

fyndplatsernas koordinater. 
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Dataprogrammet ArcGIS är ett geografiskt informationssystem som används för att 

behandla och presentera geografiska data (ESRI Sverige u å). Högskolan Kristianstads 

version ArcGIS 10.7.1 har använts i denna studie. Kartorna i ArcGIS har framställts med 

hjälp av Lantmäteriets öppna geodata. Dessa innehåller information om vägar, vattendrag, 

Kristianstad kommuns gräns samt koordinater för punkterna för noterade artfynd. För att 

mäta avstånd från artfynden till vägar och vattendrag användes verktyget Euclidean 

Distance. Artfyndens position inom markanvändning och jordarter fastställdes med hjälp 

av verktyget Spatial Join. Arealer för markanvändning, jordarter, avstånd till väg och vatten 

beräknades med verktyget Calculate geometry där arealerna mäts i kvadratkilometer (km2). 

Vid framställning av kartor användes uppgifter om befolkningstäthet inom 200 meters 

rutnät som visar antal invånare som nås inom 500 meters radie från rutans centrum.  Rutor 

med färre än 10 invånare har tagits bort. Uppgifterna har erhållits från Tekniska 

förvaltningen i Kristianstads kommun via mail.2 Genom att studera varje ruta kan man se 

hur många invånare som finns inom 500 meters radie från rutans centrum.    

För att besvara uppsatsens syfte har följande variabler valts för undersökning:  

befolkningstäthet, markanvändning, jordarter och närheten till vägar och vattendrag. 

Variabler som har valts för att studera förekomsten av jättelokan i kommunen är 

befolkningstäthet, markanvändning och närvaro till kommunikationsvägar valts för att 

studera förekomsten av jättelokan i kommunen. Dessa har flitigt använts i andra studier, se 

Bellgard et al. (2016), Thiele et al. (2009), Chytrý et al. (2009), Dimitrakopoulos et al. 

(2017). Fastighetskartan markdata 2020 från Lantmäteriet har använts för att inhämta 

information om markanvändning (Lantmäteriet 2020a). Data om kommunikationsvägar har 

hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta kommunikation 2020 (Lantmäteriet 2020b). 

Variabeln jordarter indikerar mikroklimatisk variation och markfuktighet i ett område som 

i sin tur påverkar artrikedom, se Dimitrakopoulos et al. (2017). Denna variabel har valts för 

att identifiera områden med hög eller låg artrikedom. Kartinformation har hämtats från 

SGU:s Jordarter 1:250 000(SGU 2020). 

Thiele et al. (2009), Pyšek et al. (2008), Dimitrakopoulos et al. (2017) använder variabeln 

närheten till vattendrag för att förutse spridningen av IFA. Denna variabel bedöms därför 

                                                 
2
Ulrica Åkesson, Arbetschef, Allmän mark, Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, e-post den 19 oktober 2020. 
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vara lämplig för uppsatsen. Fastighetskartan hydrografi 2020 har använts (Lantmäteriet 

2020c). 

Resultat 

Antalet rapporterade fynd av jättelokan mellan åren 2000–2020 framgår av figur 2. Vid 

visuell inspektion av kartan verkar kommunens västra del och stadskärnan som är mest 

utsatta för spridning. Artbestånden tycks koncentrera sig längs kommunikationsvägar till 

centrala delar och närliggande tätorter Arkelstorp, Tollarp, Degeberga etc. Större bestånd 

noteras kring naturreservat i Friseboda. Endast ett artfynd har rapporterats i Åhus. 

 

Figur 2. Jättelokan i Kristianstads kommun mellan åren 2000–2020. 
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Antalet rapporterade fynd av jättelokan i Kristianstads kommun mellan åren 2000–2020 

som har registrerats i Artportalen framgår av figur 3. Färre fynd rapporteras mellan åren 

2005–2008. Rapporteringen ökar mellan åren 2008–2020, framför allt de senaste tre åren.  

 

Figur 3. Diagram över antalet rapporterade fynd i Artportalen avseende jättelokan i Kristianstads kommun 

mellan åren 2000–2020. 

Antal rapporterade artfynd och befolkningstäthet i kommunen framgår av tabell 1 och figur 

4. Av totalt 156 rapporterade fynd ligger 51 (33%) i zon 0 med befolkningstäthet under 10 

invånare, ytterligare 79 artfynd (51%) noteras i zon 1 med befolkningstätheten upp till 200 

invånare. Det innebär att ca 83 % av artfynd finns inom kommunens arealer på 1 242 km2 

(96%) med befolkningstäthet upp till 200 invånare. 

Tabell 1. Jättelokan och befolkningstäthet. Tabellen visar förekomsten av jättelokan i kommunen resp. zon. 

Zon Bef.täthet Artfynd Artfynd (%) Area (km2) Area (%) Fynd/km2 

0 0-10 51 32,69% 840 64,76% 0,06 

1 10-200 79 50,64% 402 30,99% 0,20 

2 200-400 11 7,05% 22 1,70% 0,50 

3 400-600 4 2,56% 12 0,93% 0,33 

4 600-700 1 0,64% 8 0,62% 0,13 

5 700-900 6 3,85% 5 0,39% 1,20 

6 900-1000 2 1,28% 4 0,31% 0,50 

7 1000-1300 0 0,00% 2 0,15% 0,00 

8 1300- 2 1,28% 2 0,15% 1,00 

  156 100% 1 297 100%  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

an
ta

l f
yn

d

år

Jätteloka i Kristiantads kommun 2000-2020



 

19 

 

 

Figur 4. Jätteloka och befolkningstäthet. Diagram över antalet inrapporterade fynd av jättelokan i Artportalen 

2000–2020 och befolkningstäthet respektive zon. Uppgifter om befolkningstäthet har inhämtats från Tekniska 

förvaltningen i Kristianstads kommun.  

Tabell 2 visar zoner där jättelokan har spridits sig som mest. Av tabellen framgår att  i zoner   

0-1 finns 130 fynd eller 83% av lokfynden. Dessa har spridit sig på stora arealer, 1 242 km2 

eller 96 % av totalyta, vilket ger lägre tätheten per km2, ca 0,10 fynd per km2. I zoner 2-8 

finns 26 fynd fördelade på 55 km2, vilket ger högre densitet 0,47 fynd per km2. 

Tabell 2. Jättelokan respektive zon (km2) i Kristianstads kommun. Tabellen visar jättelokans densitet, antal 

per km2.   

Zon Bef.täthet Artfynd Artfynd (%) Area (km2) Area (%) Fynd/km2 

0 - 1 0 - 200 130 83,33% 1 242 95,76% 0,10 

2 - 8 200-1300 26 16,67% 55 4,24% 0,47 

  156 100% 1 297 100%  
 

Tabell 3 visar antal artfynd respektive markanvändning. Av tabellen framgår att ca 47 % 

artfynd har observerats på platser som har definierats som ”öppen mark”, dvs. platser som 

genomgått någon slags förändring. Därefter följer lövskog (17%), åker (16%) och barrskog 

(12%). Jättelokans sprider dock som tätast i marker som används för fruktodling (densitet 

=0,5). Densitet ”öppen mark” uppgår till 0,33. 
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Tabell 3. Antalet jättelokan per markanvändning. Tabellen visar att 46% av artfynd har noterats på öppen 

mark, 17% i lövskog, 16 % på åker, 12% i barrskog. Jättelokans densitet är som högst i fruktodling (0,5) och 

på ”öppen mark” (0,33) 

Mark Artfynd Artfynd (%) Area (km2) Area (%) Fynd/km2 

Barrskog 18 11,54% 313 24,13% 0,06 

Bebyggelse 9 5,77% 84 6,48% 0,11 

Fruktodling 3 1,92% 6 0,46% 0,50 

Lövskog 27 17,31% 199 15,34% 0,14 

Vatten 1 0,64% 31 2,39% 0,03 

Åker 25 16,03% 440 33,92% 0,06 

Öppen mark 73 46,79% 224 17,27% 0,33 

  156 100% 1 297 100%   

 

Figur 5 visar antalet artfynd respektive markanvändning. Marktäcket ”öppen mark” sticker 

ut jämfört med de övriga markytorna som är täckta med vegetation. ”Öppen mark” 

definieras som markytan där vegetationens höjd understiger ca 1,5 m. Här ingår bl.a. före 

detta jordbruksmark som börjat växa igen eller planterats, lågproduktiv betes- och hagmark, 

naturligt växande ängs- och gräsmark, tomtmark och trädgårdar av öppen karaktär utanför 

samlad bebyggelse, obebyggda koloniområden, hedmark, sandstrand och klapperstensfält. 

Även mark för särskild verksamhet t.ex. skjutbanor, grustäkt och bergtäkt ingår i begreppet 

(Lantmäteriet 2020d). 

 

Figur 5. Jättelokan per markanvändning i procent. Diagram över antalet inrapporterade fynd av jättelokan i 

Artportalen under perioden 2000–2020 och Fastighetskartan markdata 2020 från Lantmäteriet. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Barrskog Bebyggelse Fruktodling Lövskog Vatten Åker Öppen mark

Jätteloka per markanvändning



 

21 

 

Antalet fynd per markanvändning i km2 framgår av figur 6, som visar jättelokornas densitet 

per km2 i procent. Figuren visar högre densitet i fruktodlingsmarker, 0,50 eller 41 %, och 

på ”öppen mark”,0,33 eller 27 %. 

 

Figur 6. Jättelokans densitet per markanvändning i Kristianstads kommun i procent. 

Den totala markanvändningen i kommun framgår av figur 7. Figuren visar att 34 % av 

marken utgör åker, barrskog (24 %), öppen mark (17 %), lövskog (15 %), bebyggelse (7%), 

vatten (2%), fruktodling (1 %).  

 

Figur 7. Markanvändning i Kristianstads kommun i procent.  
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Antal fynd respektive kommunens yta (km2) som ligger i närheten till vägar framgår av 

tabell 4. Resultatet visar att zon 1 utgör 66% av kommunens area och ligger inom 75 m från 

vägar. I detta område finns 130 rapporterade fynd, som motsvarar 83 % av totala antalet 

observationer. I denna zon uppmärksammas den högsta spridningen per km2. 

Tabell 4. Jättelokan respektive zon (km2) i Kristianstads kommun. Indelning av kommunens yta i zoner har 

gjorts utifrån närheten till vägar, där zon 1 utgör 66% av kommunens area som ligger 75 m till väg.  

Zon m Artfynd Artfynd, % Area(km2) Area, % Fynd/km2 

1 0-75 130 83% 870 66% 0,15 

2 75-200 22 14% 334 25% 0,07 

3 200-300 2 1% 94 7% 0,02 

4 300- 2 1% 22 2% 0,09 

  156 100% 1 320 100%  
 

Fördelningen av spridningen i olika zoner framgår av figur 8. Spridningen är icke lineärt 

men visar att det är mer vanligt med jättelokor närmare vägar. Beräknad densitet för 

jättelokan uppgår till 0,15. 

 

 

Figur 8. Spridningen av jättelokan, antal fynd per km2, respektive zon nära väg. 
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Antal artfynd respektive zon i kommunen per km2 i närheten av vattendrag framgår av 

tabell 5. Resultatet visar att zon 1 utgör 75% av kommunens area på 972 km2 som finns 

inom 850 m från vatten. I detta område noteras 144 artfynd, 92%. I zon 1 uppmärksammas 

den högsta spridningen per km2. 

Tabell 5. Jättelokan respektive zon (km2) i Kristianstads kommun. Indelning av kommunens yta i zoner har 

gjorts utifrån närheten till vattendrag, där zon 1 utgöt 75 % av kommunens yta som ligger 850 m till vatten. 

Zon m Artfynd Artfynd, % Area(kvkm) Area, % Fynd/km2 

1 0-850 144 92% 972 75% 0,15 

2 850-1500 9 6% 245 19% 0,04 

3 1500- 3 2% 85 7% 0,04 

  156 100% 1 302 100%  
 

Fördelning av spridningen respektive zon finns i figur 9. Figuren visar att det är  mer vanligt 

med jättelokan i arealer som ligger närmare vattendrag. Jättelokans spridning är som tätast 

(0,15) i arealer inom 850 m till vattendrag. 

 

 

Figur 9. Spridning av jättelokan, antal artfynd per km2, respektive zon nära vatten. 
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Antalet artfynd observeras vanligast i följande jordarter: sandig morän (35%),  postglacial 

sand (17%), isälvssediment (14%) , se figur 10. 

 

Figur 10. Jättelokan per jordart. Diagram över antalet inrapporterade fynd av jättelokan i Artportalen och 

SGU:s Jordarter 1:250 000. 

Antalet artfynd per jordart, km2, framgår av figur 11. Figuren visar att jättelokans bestånd 

är som tätast i svämsediment sand och grusig morän. 

 

Figur 11. Antal jättelokan per jordart km2.  
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Jordartsfördelningen i Kristianstads kommun framgår av figurer 12 och 13.  

 

Figur 12. Jordarter i Kristianstads kommun. SGU:s karta Jordarter 1:250 000 och inrapporterade fynd av jättelokan i 

Artportalen 2000–2020. Figuren visar att jordarter morän och postglacial sand dominerar i kommunen. 
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Figur 13 visar att sandig morän täcker större del av kommunens yta, 45 %. Enligt Statens 

geotekniska institut täcker morän ca 75 % av landets yta, vilket gör morän till Sveriges 

vanligaste jordart (SGI, 2020). Även postglacial sand täcker en stor del av kommunens yta, 

18 %.  

 

Figur 13. Jordarter i Kristianstads kommun. Procentuell fördelning av jordarter i kommunen. Källa SGU:s 

karta Jordarter 1:250 000. 

Diskussion 

Syfte med uppsatsen har varit att identifiera de potentiella riskområdena i Kristianstads 

kommun som bör prioriteras för bekämpning för att förhindra spridning av jättelokan. 

Undersökningen visar att antalet rapporterade fynd av jättelokan har ökat de senaste tre 

åren. Då rapportering i Artportalen bygger framför allt på frivilliga inrapporteringar från 

allmänheten, kan uppgången reflektera andra förändringar än den faktiska utbredningen av 

jättelokan. Spridningen i kommunen framgår av figur 2. Spridningen tenderar att 

koncentrera sig längs kommunikationsvägar till centrala delar och närliggande tätorter 

Arkelstorp, Tollarp, Degeberga etc. Större bestånd noteras kring naturreservat i Friseboda. 

Endast ett artfynd observeras i Åhus. Med tanke på jättelokans egenskaper att kväva 

växligheten i sin närhet och hälsorisker för människor bör bekämpningsåtgärder i dessa 

områden prioriteras. 
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Befolkningstäthet 

Artfynden noteras i kommunens centrala dela och närliggande tätorter. Tätort Åhus skiljer 

sig från andra tätorter då endast ett artfynd finns noterad. Thiele et al. (2009) fann att 

andelen invaderade platser inom en kommun minskade med ökad skatteprocent och ökade 

med högre urbanitet. Det är oklart om låg rapportering av jättelokan i Åhus beror på 

inkomstfördelningen i kommunen eller några andra riktade insatser just där. Vidare studier 

i utvalda områden med olika inkomstfördelning skulle kunna ge ytterligare förklaring till 

om inkomstfördelning har inverkan på förekomsten av IFA.    

Mänsklig aktivitet brukar ses som betydelsefull variabel för att identifiera fördelningen av 

IFA då det främjar introduktion, etablering och spridningen, se Bellard el al (2016). 

Dimitrakopoulos et al. (2017) har visat ett positivt samband mellan befolkningstäthet och 

IFA. Även denna uppsats indikerar på en positiv trend mellan förekomsten av jättelokan 

och befolkningstäthet. Trots att merparten av jättelokorna observeras i kommunens glest 

bebodda områden, växer jättelokorna som tätast och har spritt sig som mest i områden med 

högre befolkningstäthet. Resultatet visar att ju högre befolkningstätt desto tätare står 

jättelokorna. Det är viktigt att skapa medvetenhet hos allmänheten om vilka faktorer som 

påverkar spridningen och hur spridningen kan begränsas. Detta är inte minst med tanke på 

hälsorisker som arten medför.  

Markanvändning 

Bellard el al (2016) har studerat utbredningen av IFA på olika kontinenter och konstaterar 

att markvariabler passar bättre när studier genomförs på lokalnivå. Uppsatsen visar att 

markytorna ”fruktodling” och ”öppen mark” är mest utsatta för spridning i kommunen. Det 

har observerats ca 2 % av artfynd, sett till antalet, i marker som används för fruktodling. 

När man tar hänsyn till de totala markarealer i kommunen som används för fruktodling, ger 

det densitet på 0,5 eller 41 %. Resultatet visar att jättelokorna sprider sig som tätast i 

fruktodlingsmarker.  

Uppsatsen visar att det finns ca 47%  artfynd på ”öppen mark”, trots att den totala  ”öppen 

mark”-arealen i kommunen på 17%. Det ger näst högsta densitet, efter fruktodlingar, på 

0,33 eller 27 %. Resultatet kan jämföras med dansk studie genomförd av Thiele et al. (2009) 

och delvis förklaras med utsatthet av övergivna marker för IFA samt betydelsen av 

bevattning och jordbearbetning med maskiner som bidragande spridningsfaktorer. Det 
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finns dock vissa nackdelar med att använda denna variabel. Denna kan betraktas som inte 

tillräckligt detaljerad då vägrenar, som normalt sätt anses tillhöra ”öppen mark” och gynnar 

IFA inklusive jättelokan, är för smala för att komma med i markanvändningskartorna. Detta 

ger viss osäkerhet i resultatet.  

Avstånd till vägar 

Kommunikationsvägar utgör ett viktigt vägnät för att förbinda främmande arter. Enligt 

Dimitrakopoulos et al. (2017) kan vägar fungera som reservoarer för framtida invasioner. 

Thiele et al. (2009) visar positiv korrelation mellan IFA och närhet till trafikvägar. 

Resultatet av undersökningen i denna uppsats stödjer den positiva trenden mellan 

förekomsten av jättelokan och närheten till vägar då 83% av artfynd har noterats i arealer  

nära vägar. Huruvida resultatet stämmer mot verkligheten kan dock ifrågasättas. Resultaten 

kan vara en vilseledande produkt av inventeringsmetoden till exempel på grund av felaktig 

eller skev rapportering i Artportalen då arterna kan tänkas upptäcks när den sticker ut vid 

vägrenen.  

Eftersom jättelokan sprids endast genom frön, hamnar oftast den större delen av frön 

runtom plantan och resterande sprids vidare med hjälp av vind, boskap, jord eller fordons 

däck. Ökade transporter bidrar därmed till spridningen, vilket leder till slutsatsen att större 

förekomst längs vägar och vägkanter är inte ovanlig. Dessutom ligger 66% av arealer i 

kommunen inom 75 m till vägar, vilket kan ha påverkat resultatet.  Därutöver trivs arten på 

öppen mark, vilket innebär att när den väl hamnat där krävs det aktiva bekämpningsåtgärder 

från kommunens sida för att kunna begränsa spridningen.  

Avstånd till vatten 

Dimitrakopoulos et al. (2017) har observerat en positiv trend mellan antalet invasiva arter 

och närhet till vattendrag. Även denna uppsats visar på att det är  mer vanligt med jättelokan 

i arealer som ligger närmare vatten. Övervägande del av artfynd, 92%, ligger i arealer i 

närheten till vattendrag. Lägre spridning med ökat avstånd till vattendrag kan förklaras med 

att vatten är naturlig spridningsfaktor som transporterar frön nedströms och gynnar 

spridning och etablering av jättelokan i närområdet, jmf Dimitrakopoulos et al. (2017). 
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Jordarter 

Morän hör till Sveriges vanligaste jordart som täcker ca 75 % av landets yta. I Kristianstads 

kommun utgör sandig morän kommunens vanligaste jordart, 45% av kommunens yta. 

Genomförd undersökning visar högre spridning av jättelokan i svämsediment, sand och 

grusig morän. Jordarter ger bl.a. information om hur marken bildats och jordarternas 

förmåga att leda vatten. Morän har bildats genom avlagring från inlandsisen. 

Svämsedimenten kan t.ex. bildas kring mindre vattendrag som vid högvatten översvämmar 

lågt belägna marker i omgivningen. Jordarternas förmåga att släppa igenom eller hålla kvar 

vatten beror även på kornens storlek. Kornstorleken sand och grus släpper lätt igenom 

vatten och torkar snabbt.  

Dimitrakopoulos et al. (2017) och Bellard el al (2016) konstaterar konceptet ”de rika blir 

rikare”, dvs. artrika ekosystem främjar hög artrikedom för både infödda och främmande 

arter. Thiele et al. (2009) bekräftar positiv korrelation av IFA och växternas mångfald.   

Resultaten tyder på att jättelokan trivs som bäst i svämsediment sand. Förekomsten av arten 

i grusig morän kan ifrågasättas då kommunen har för få ytor som består av denna jordart, 

där endast en observation har rapporterats. Detta kan ha påverkat beräkningar.  Resultaten 

tyder på ett visst samband mellan geologi och markfuktighet även om jordarternas förmåga 

att leda vatten kan bero på andra faktorer som lutningsförhållanden i terrängen, grundvatten 

etc. 

Slutsatser 

Undersökning visar på ökat rapportering av den invasiva arten jättelokan i Kristianstads 

kommun de senaste tre åren. Artfynden noteras främst i kommunens västra och centrala 

delar och närliggande tätorter. Resultatet av undersökning indikerar på en positiv trend 

mellan befolkningstäthet och spridningen av jättelokan, dvs. ju högre befolkningstätt desto 

tätare jättelokornas bestånd. Uppsatsen visar att markyta som används för fruktodlingar är 

mest utsatt för spridning. Även spridningen på öppen mark är hög. Högre spridning 

uppmärksammas i jordarterna svämsediment sand och grusig morän. Närheten till vägar 

och vattendrag är positivt associerade med förekomsten av jättelokan. 
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