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Förord 
Beta björnloka 3.0 är ett tre-årigt samarbetsprojekt mellan Jönköpings kommun och 

Hushållningssällskapet Jönköping. Projektets syfte har varit dels att bekämpa den invasiva arten 

jätteloka, Heracleum  Mantegazzianum dels att sprida kunskap om växten samt att ta fram mallar för 

framtida samarbete mellan kommuner och ägare av framför allt nötkreatur och får. I projektet har 

även ingått en kort litteraturstudie om  balsaminer. Projektet har finansierats med LONA-pengar från 

Naturvårdsverket till 50%, Jönköpings kommun samt i form av ideellt arbete. Vår förhoppning är att 

arbetet bidrar till att fler marker som invaderats av oönskade växter kommer att betas av nötkreatur 

och får. 

 





 

  

Sammanfattning 
 

Beta björnloka 3.0 är ett tre-årigt samarbetsprojekt mellan Jönköpings kommun och 

Hushållningssällskapet Jönköping. Projektets syfte har varit dels att bekämpa den invasiva arten 

jätteloka, Heracleum  Mantegazzianum, dels att sprida kunskap om växten samt att ta fram mallar för 

framtida samarbete mellan kommuner och ägare av framför allt nötkreatur och får. I projektet har 

även ingått en kort litteraturstudie om balsaminer. Projektet har finansierats med LONA-pengar från 

Naturvårdsverket till 50%, Jönköpings kommun samt i form av ideellt arbete. Vår förhoppning är att 

arbetet bidrar till att fler marker som invaderats av oönskade växter kommer att betas av nötkreatur 

och får. 

Bete med får av rasen gotlandsfår eller nötkreatur av mjölkrastyp fungerar bra om man inte vill att 

jättelokan ska få möjlighet att sätta frö och därmed föröka sig. Som metod för att helt utrota jättelokan 

tycks metoden vara mindre effektiv än t ex kemisk bekämpning eller rotkapning. På sikt sägs 

jättelokan ändå bli utrotad om den inte ges tillfälle att fröa på många, kanske 8 år.   

Vi fann att fåren gärna äter även stora jättelokor. Lokor högre än en meter kan vara så styva i stammen 

att fåren inte kommer åt att beta hela växten. För att undvika att sådana plantor sätter frö 

rekommenderas att man delvis skär av stammen med lie eller kniv på en höjd så att toppen av plantan 

inte nuddar marken utan blir hängande i luften. Då äter fåren toppen betydligt mer begärligt än om 

den hamnar på marken. Vi noterade att fåren verkar tycka bättre om plantor som nått höjden 30 cm 

än små späda plantor. För nötkreatur tycks det vara omvänt det vill säga att de tycker späda plantor är 

mer begärliga än stora plantor. En foderanalys visade näringsinnehållet 12,1 MJ, 0,213 g råprotein, 

299 g NDF, 173 g ADF, 74 g AAT och 85 g PBV. Torrsubstanshalten i provet var 19 %.  

Under projektets gång, men även under de 4 föregående åren då får betat markerna har inga tecken på 

reaktioner till följd av betandet av jättelokan observerats varken på får eller nötkreatur. 

I projektet har också ingått att beskriva arter av balsaminer. 

Jättebalsamin är en invasiv art som kan begränsas i sin utbredning med hjälp av betande djur. Det kan 

finnas toxiska ämnen i jättebalsamin. Dessa kan eventuellt hämma djurens näringsupptag vid stort 

intag. 

Kalkyler för stängslingskostnader och tillsyn samt årligt underhåll har beräknats i projektet, liksom en 

mall för samarbetsavtal mellan markägare och djurägare.  
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Inledning 
2016 restaurerades hagar och delar av det nybildade naturreservatet Häggeberg strax väster om 

Vättern, nära nya stadsdelen Strandängen i Jönköping. Syftet var att gynna naturvärdena på äldre 

skyddsvärda ekar och andra träd. 

I och utanför hagarna växer den invasiva arten jätteloka (Heracleum Mantegazzianum). Ytan är ca 4 

hektar och där har betande får utgjort armén mot jättelokan mellan 2016 och 2019. Enligt olika källor 

kan det krävas sju år av bete med olika djurslag för att få stopp på arten. I projektet Beta björnloka 3.0 

har dels får men även nötkreatur använts för att prova olika betesalternativ för att bli av med 

jättelokan. Vi har velat undersöka möjligheten att utrota jättelokan genom att beta markerna i sju år. 

Det är den tid det sägs behövas enligt Naturvårdsverket för att utrota jätteloka med hjälp av betande 

djur. 

Dessutom ska projektet underlätta för kommunen att köpa in framtida naturvårdstjänster utförda av 

betande djur. Ett förslag till samarbetsavtal och en beteskalkyl finns tillgänglig via kommunens och 

Hushållningssällskapets hemsida. 

Genom insatserna höjs områdets biologiska värde. Dessutom tillgängliggörs ett stadsnära strövområde 

för allmänheten, där inte farliga växter finns, och kunskap om biologisk mångfald och ett miljövänligt 

sätt att bekämpa en invasiv art kommer många till del. Sambandet mellan betande djur och 

vidmakthållen och ökad biologisk mångfald har blivit tydligt tack vare projektet. 

 Information om projektet har satts upp i anslutning till området. Dessutom har man kunnat följa 

projektet via digitala medier. Fysiska träffar har arrangerats på Häggeberg för att visa upp betesdjurs 

förträfflighet som naturvårdare.  

Projektets namn ”Beta Björnloka 3.0” syftar på att betandet med djur på området vid Häggeberg 

pågått i tre omgångar. Namnet Björnloka är missvisande, eftersom projektet handlat om att bekämpa 

jätteloka. 
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Syfte  
Beta björnloka 3.0 är ett tre-årigt samarbetsprojekt mellan Jönköpings kommun och 

Hushållningssällskapet Jönköping.  Lokan är en oönskad växt dels eftersom den är invasiv och 

hämmar den ursprungliga floran men också för att dess växtsaft ger smärtsamma brännsårsliknande 

blåsor på huden om man kommer i kontakt med den.  

Projektets syfte har varit dels att bekämpa den invasiva arten jätteloka, Heracleum Mantegazzianum, 

dels att sprida kunskap om växten samt att ta fram mallar för framtida samarbete mellan kommuner 

och ägare av framför allt nötkreatur och får.  

I projektet har även ingått en litteraturstudie om balsaminer.  

Projektet har finansierats med LONA-pengar från Naturvårdsverket till 50%, Jönköpings kommun 

samt i form av ideellt arbete.  

Vår förhoppning är att arbetet bidrar till att fler marker som invaderats av oönskade växter kommer 

att betas av nötkreatur och får. 
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Bakgrund och metod 
2016 restaurerades hagar och delar av det nybildade naturreservatet Häggeberg strax väster om 

Vättern och den nya stadsdelen Strandängen i Jönköping för att gynna naturvärdena på äldre 

skyddsvärda ekar och andra träd, samt testa bete av den invasiva arten jätteloka, populärt enbart 

kallad ”björnloka”. Ytan är ca 4 hektar och där har får utgjort den bekämpande betesarmén gentemot 

jättelokan. Enligt olika källor kan det krävas sju år av sambete med olika djurslag för att få stopp på 

jättelokan (Heracleum Mantegazzianum). I det första Beta Björnloka-projektet restaurerades ekhagen 

och får nyttjades för bete av loka. I detta nya projekt har dels får men även nöt använts för att prova 

olika betesalternativ för att bli av med jättelokan.  

 
Bild 1. En stor mängd sly avverkades i restaureringen av hagarna. 

Efter den första röjningen och betet av området kom stora uppslag av jättebalsamin som såg sin chans 

när jättelokan decimerades. Därtill hittades ett litet bestånd av antingen jätteslide eller hybridslide 

precis intill staketet på utsidan av hagen nära Åkes lada. Därmed kan sägas att Häggeberg bjudit på 

möjligheten att testa betesdjurens bekämpande förmåga på flera olika arter av invasiva växter.  

 
Bild 2. En liten andel av alla träd som avlägsnades från hagarna. 
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Mellan 2016 och 2020 betades hagarna av 14 - 18 tackor av rasen gotlandsfår. De betade oavbrutet 

från början av maj till slutet av oktober med undantag för år 2016 då betet inte räckte under juli 

månad. Från 7 juli till 7 augusti 2016 betade därför inga djur på Häggeberg. Att valet av ras föll på just 

gotlandsfår berodde huvudsakligen på att det finns rekommendationer att inte låta ljusa djur beta 

jätteloka eftersom lokan kan orsaka fotosensibilitet och ge brännsårsliknande smärtsamma blåsor 

även på djuri. Erfarenheter visar att olika raser kan vara olika känsliga för jättelokans växtsaft. Särskilt 

de med svag behåring runt nos och på öron, men även i resten av ansiktet är särskilt känsliga. Vita får 

tycks generellt vara känsligare än svarta eller grå, kanske beroende på en svagare behåring eller 

pigmentering hos en del av de ljusare djuren till exempel rasen dorset ii. iska erfarenheter har också 

talat för att även vita får med god behåring kan beta täta bestånd av jätteloka utan att uppvisa 

symptom. FOTNOT FALKENBERG OCH HELSINGBORGS KOMMUN. Valet av rasen gotlandsfår 

hade även att göra med att det inte gick att få tag i några andra får när projektet skulle starta.  

Under åren 2021 från 12 maj till 21 september betade 5 kvigor av rasen SLB och samma kvigor betade 

där mellan 13 maj och 28 augusti 2022. 5 kvigor från samma ursprungsbesättning betade även mellan 

6 oktober och 2 november samma år. 

Rapporten kommer fortsättningsvis att handla om åren 2020 – 2022 eftersom tidigare års 

erfarenheter finns presenterade på LONAs hemsida.iii På grund av stor arbetsbelastning på tekniska 

kontoret under våren 2020 blev inte underhållet av stängslen klara enligt planen utan djuren kunde 

släppas först den 22 maj det vill säga nästan en månad senare än planerat. Lokorna var vid detta 

tillfälle ca 50 cm höga. För att inte riskera att lokorna skulle hinna gå i blom och fröa tilläts fåren bara 

beta områdena med riklig förekomst av loka. Taktiken föll väl ut och fåren hann beta alla lokorna 

innan blomning. I de övriga delarna av hagarna växte sig gräset grovt under tiden.BILD XX: Fåren 

tycker verkligen att lokan är smaklig och betar hellre den och sly än gräs. BILD XX. Så länge lokornas 

stammar inte är för grova och vedartade så äter fåren dem gärna. Att gräset i den övriga delen av 

hagarna blev förvuxet får betraktas som ett mindre problem som kunnat åtgärdas med tiden så att alla 

delar av hagarna betas väl. Allt eftersom säsongen fortlöpte kom fåren ikapp växtligheten och i slutet 

av säsongen var betet normalt avbetat.  



 

 5 

 

Bild 3X. På den frånstängslade arealen utan jätteloka förväxte gräset så mycket att fåren inte tyckte det var 

smakligt. 
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Bild 4. Lokor i lilla hagen dagen innan fåren släpptes år 2020. 
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Bild 5. Samma lokor som på bilden ovan en dag senare. Fåren betar gärna grova och höga exemplar av 

jättelokan. Jämför med den blommande lokan utanför stängslet.  
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Bild 6X. Frodig loka utanför stängslet år 2020. 

 

 

Åren 2021 och 2022 betades hagarna med 5 kvigor av mjölkrastyp. De släpptes på bete den XX 2021 

och 2022. Första året med kvigor på betet gick enstaka exemplar av lokan i blom. Dessa skars av med 

lie och togs bort från betet. Till skillnad från fåren tycks kvigorna inte ha varit lika förtjusta i större 

exemplar som fåren.  År två kunde kvigorna släppas på bete något tidigare och inga lokor behövde 

beskäras. Man kan spekulera i om detta beror på att kvigorna år två var vana vid smaken av lokorna 

och att de år 1 skulle behövt en tillvänjningsperiod för att börja beta lokorna. Detta kan vi inte uttala 

oss om. 

 

 

Som en del av projektet skulle resultatet av betningen inventeras årligen. Inventeringen gjordes 

grundligt efter ett rutnät på våren 2020 och 2022. En enklare översyn av betets effekt gjordes också 

hösten 2021 samt hösten 2022. Inventeringen gör inte anspråk på att vara exakt och därtill har 

personalbyte skett 2021 vilket kan ha lett till något olika metodik. Den yta som inventerats är cirka 1 
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kvm per punkt. Arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin kunde markeras med 

förekomst samt antal.  

Rutnätet är digitalt och har inte markerats i fält. Vid inventeringen användes en iPad med digitala 

kartor och färdiga fältprotokoll. Inventeringen 2020 använde den inbyggda GPS:en i iPad, vilken har 

en noggrannhet på ned till 6 meter. Vid inventeringen 2022 användes en extern GPS kopplad till iPad 

vilken kunde uppnå en noggrannhet under 1 m. Det är därmed sannolikt att det finns en större 

felmarginal gällande att mäta in rätt punkt vid inventeringen 2020 jämfört med 2022. Därför har det 

varit svårt att jämföra exakta punkter med varandra och det övergripande resultatet har varit mest 

intressant att studera.  
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Inventering 
Inventeringen 2020 visade att det fortfarande fanns jätteloka på stora delar av hagarna med plantor på 

13,5 % av de inventerade ytorna. Det fanns också extremt många plantor per yta, med i snitt 14 plantor 

per punkt. Artens spridningssätt var mycket tydligt då det fanns stora mängder av plantor på en yta 

men strax intill kunde det helt saknas plantor.  

Eftersom rutnätet lagts ut över en stor yta har inte heller alla punkter inventerats. Vissa av dem ligger i 

skogen intill hagarna och andra ligger på tillfartsvägen. De södra delarna av hagarna har inte hyst 

några invasiva arter och arterna har inte heller spridit sig till dessa delar. Därför har inga punkter 

markerats här, efter att hagarna gåtts över och avsaknaden av invasiva arter konstaterats.  

 
Bild 7. Resultat 2020 Sandra Broström 
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Bild 8. Riklig förekomst av jätteloka i den norra hagen 2020 före betessläpp. 

Inventeringen på hösten 2021 gjordes översiktligt och visade att betet fungerat bra då stora plantor 

och gamla blomstänglar saknades i hagen. Det noterades enstaka blomstänglar utanför hagarna utmed 

vägen, vid angränsande åkermark samt utmed bäcken på den sträcka som är bortstängslad. Dessa 

avlägsnades från platsen i slutna sopsäckar men hade redan hunnit sprida en del frön. 

 
Bild 9. Blad från jätteloka i västra hagen. 
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Inventeringen på våren 2022 gjordes enligt rutnätet. Resultatet visade att det fanns plantor på 12,9 % 

av punkterna. Därmed har ingen noterbar skillnad uppnåtts mellan 2020 och 2022. Det verkar som att 

jättelokan försvunnit från vissa punkter och andra tillkommit, detta är dock så osäkra resultat att de 

sannolikt beror på personalombyte och svårigheten att hitta den exakta punkten i hagen.  

 
Figur 103. Resultat 2022. Sandra Broström 

Hösten 2022 kom kvigorna tillbaka och betade under hela oktober månad. Lokorna hade då vuxit till 

sig menvid platsbesök i november var hagarna i mycket gott skick sett till hävden. Jättelokorna var 

kraftigt nerbetade mendå hösten varit mild hade de ändå hunnit växa något sedan kvigorna lämnat 

hagarna.  

Under 2022 kunde också konstateras att ingen ytterligare spridning inom hagarna har skett. Likt vid 

projektets start är jättelokan koncentrerad till ytorna norr om bäcken. Söder om bäcken noterades 

endast enstaka fynd direkt utmed bäcken i den östra hagen. Inte heller utmed vägen finns det plantor 

söder om bäcken.  

Dock noterades en aggressiv spridning mot åkerkanten vid Åkes lada. Den östra hagen hade inför 

2022 utökats så att en korridor utmed ladan och den lilla hagen längst i norr ingick i hagen. Alla delar 
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som betas eller brukas håller tillbaka spridningen men ett åkerdike utgör fortfarande en potentiell 

spridningskälla. 

Övriga invasiva växter på Häggeberg 
Uppslaget av jättebalsamin betades villigt ner av fåren som då var på plats. Sedan dess har ingen 

jättebalsamin synts till, varken i hagarna eller utanför.  

De blad av jätteslide/hybridslide som når in i hagen har också betats ner. De har hittills inte 

återfunnits innanför stängslet. 

Inga andra invasiva arter har noterats. 
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Funderingar, resultat och framtidsplaner 
Sammantaget kan sägas att både får och kor har betat alla förekommande invasiva växter med god 

aptit och att det idag inte finns några spår av den tidigare igenväxningen med sly. Hagen ser idag ut 

som om den har betats under en lång tid vilket är glädjande. Det verkar vara så att fåren gärna äter 

storvuxna plantor av jätteloka även när plantorna är högre än fåren själva. Korna däremot äter helst 

små plantor och kan rata större exemplar. Detta är viktigt att ha i åtanke så att inte stora exemplar 

ratas och därmed går i blom. 

Det var svårt att avgöra om plantorna kommer från nya frön som grott eller äldre plantor. Det fanns en 

skillnad i storleken på blad mellan plantor vilket skulle kunna tolkas som att ju större blad, desto äldre 

planta eftersom en större rot kan ge mer växtkraft. Inget försök med att gräva upp plantor för 

jämförelse har gjorts. Detta tas med till nästa år för att fortsätta undersökningen av jättelokornas 

spridningssätt.  

Eftersom ingen förändring har skett på dessa år, trots att inga plantor har tillåtits att blomma inne i 

hagarna, har olika teorier diskuterats. Detta gjordes framförallt på den infoträff för länsstyrelsen, 

kommuner och djurägare/fårherdar som hölls hösten 2022 som en del av projektets mål med 

kunskapsspridning. Då diskuterades att plantan är tvåårig och dör efter blomning. Med tanke på 

växtens pålrot kan den sannolikt vara långlivad om den inte får blomma 

Enligt Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämpning av invasiva arter bör bete upprepas i upp till 

åtta år med kor/grisar eller sju år med får/getter (metodktalalog.invasivaarter.nu). Med får 

rekommenderas 10 får per hektar vilket är väldigt många. Så många har inte ingått i detta försök och 

det skulle sannolikt innebära att fåren måste flyttas till och från Häggeberg flera gånger per säsong för 

att betet tagit slut. Det skulle innebära mer arbetstid och kostnader. 

Till framtiden diskuterades möjligheten att låta alla plantor gå i blom men avlägsna blomman innan 

plantan går i frö. Det vore såklart mycket arbetskrävande med täta platsbesök för att inte riskera 

frösättning. Sannolikt skulle avlägsnandet av blommor behöva ske vid flera tillfällen och blommor 

skulle behöva kapas både när de var precis synliga och när de slagit ut sina blommor för att kunna ta 

så många som möjligt vid ett tillfälle. Med tanke på den stora mängden plantor vore det ett digert 

arbete att avlägsna alla blommor. Eftersom det finns två separata betesfållor skulle en hage kunna vara 

kontroll och den andra hagen experimentyta. Därmed kan det enkelt kontrolleras om förfarandet haft 

någon effekt. Experimentet innebär även att hagen inte kan betas förrän efter blommorna avlägsnats 

vilket kan vara problematiskt för djurägaren om betet tar slut i kontrollhagen.  

Dock bör betet fortgå i tre år till så att det har pågått i 10 år med enbart bete innan ett sådant försök 

inleds. Därmed kan man säga att betet har pågått så länge som forskningen menar att fröna kan leva i 

marken. Om plantorna kvarstår efter denna tid bör det anses som relevant att undersöka andra sätt för 

att bli av med dem helt, eftersom det hade minskat risken för ytterligare spridning t.ex. ifall betet 

uteblir ett år.  

Kommunen avser att beta hagarna genom arrende- eller skötselavtal och har genom projektet skaffat 

god kontakt med de djurägare som haft sina djur på betet. Möjligheterna till fortsatt bete bedöms som 

mycket goda. Kommunen avser också att genomföra en ny naturvärdesinventering inom några år för 

att följa upp de effekter betet har haft på floran i hagarna. Floran var vid 2020 ännu inte hävdgynnad 

men våren 2022 noterades en spridning av vår- och försommarblommor som olika violer, lungört och 

vitsippor. Det sena höstbetet 2022 bedöms som mycket värdefullt för florans utveckling då inget 

övervuxet gräs fanns kvar till nästa säsong. Efterbete eller sent höstbete (utan stödfodring) i 
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naturbeteshagar innebär att mer känsliga arter får större möjligheter till etablering. Hagarna bedöms 

även kunna hysa värdefulla ängssvampar på de mer näringsfattiga och öppna områdena.  

Restaureringen har också gett området en mer ”städad” karaktär och känslan av att marken är 

omhändertagen. Närliggande bostäder har fått en förbättrad utsikt mot Vättern och hagarna bjuder på 

fina promenadstråk med vackra gamla träd som nu syns istället för att skymmas av småträd och sly. 

Projektet har bidragit till att bevara det öppna landskapet som under lång tid funnits på platsen.  

Slutligen bedöms projektet som mycket värdefullt genom att restaureringen har följts upp och 

utvärderats. Det saknas i mångt och mycket information om effekterna av olika åtgärder, främst inom 

kompensation men även restaurering (t.ex. Josefsson m.fl. 2021). Ju fler uppföljningar som görs desto 

mer effektiva och korrekta restaurerings- och bekämpningsinsatser kan göras, vilket på sikt kommer 

att gynna den biologiska mångfalden. 

 
Figur 11. Arbetslaget vilar i hagen som inte visar ett spår på tidigare igenväxning. 
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Samarbetsavtal och upphandling 

Samarbetsavtal 
Projektet visar att det kan vara intressant av flera skäl för en kommun att samarbeta med djurägare 

om skötseln av ett område. I det här fallet har samarbetet varit omfattande mellan Jönköpings 

kommun, Hushållningssällskapet Jönköping och djurägarna. Kommunen har ägt projektet, varit högst 

delaktiga och genomfört inventeringen, Hushållningssällskapet har varit projektledare och haft 

kontakten med djurägarna. 

För att samarbetet ska fungera väl kan vi inte nog understryka vikten av att alla parter är väl 

informerade inför arbetets början. Dessutom är det viktigt att berörda grannar informeras om vad som 

kommer att hända i det aktuella området och att de får reda på vem de kan kontakta om de upptäcker 

något fel med djuren eller vill ställa andra frågor. 

Allmänheten bör också informeras om planerna innan ett projekt sätts igång. Det ger både goodwill för 

kommunen och en förståelse för vad för nytta djuren gör. 

Skriftliga samarbetsavtal rekommenderas starkt för att samarbetet ska fungera smidigt. När alla vet 

vad som förväntas av dem ökar förutsättningarna för ett lyckat samarbete. 

Till skillnad från skötselavtal och samarbetsavtal finns det en omfattande lagstiftning till stöd för 

arrende i Jordabalken. Den lagstiftning som finns innehåller vissa tvingande lagregler som innebär att 

de inte går att avtala bort. Vid skötselavtal är parterna fria att avtala om tid och något besittningsskydd 

förekommer inte. Vid jordbruksarrende kan arrendatorn däremot få besittningsskydd om avtalstiden 

överstiger ett år. För skötselavtal gäller i regel allmänna avtalsrättsliga principer. Det utesluter 

däremot inte att avtalet vid en prövning kan tolkas som ett arrendeavtal. Det är syftet med avtalet som 

avgöriv.  

Beakta följande punkter inför ett eventuellt beslut om avtal: 

• Vilka är de berörda parterna 

• Vad är syftet med avtalet, till exempel att inga jättelokor ska komma i blom, eatt marken ska 

vara väl avbetad varje år osv 

• Vilken mark ska ingå i avtalet, bifoga karta, ange areal 

• Beskriv marken, finns det giftiga växter, kommer allmänheten uppmuntras att besöka hagarna 

• Under vilken tid ska marken betas, till exempel mellan 10 maj och 1 oktober, vem avgör om 

syftet med avtalet är uppnått 

• Hur länge ska avtalet gälla, till exempel ett år i taget med möjlighet till förlängning 

• Vilka djurslag ska beta, ras, min- eller maxtid djuren ska beta, antal djur 

• Finns det tillgång till vatten, vad har det för kvalitet 

• Vem ansvarar för daglig tillsyn av djuren, vem avgör och betalar eventuellt besök av veterinär 

• Får djuren tillskottsutfodras, vem avgör om det behövs, vem betalar, vem utfodrar 

• Vem söker eventuella jordbrukarstöd 

• Betalning 

• Vem är djurhållare, vem ansvarar för anmälan till Jordbruksverkets djuranläggningsregister 

• Ska djuren vara försäkrade 

• Finns det ökad risk för rovdjursangrepp i området, behöver något avtalas om detta 

• Vem sätter upp stängslet 

• Vem underhåller stängslet 
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• Vem tar bort stängslet när avtalet är slut 

• Vad gäller om djuren inte hämtas eller vid annan tvist 

 

Exempel på samarbetsavtal finns i bilaga 1. 

Upphandling 

Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Av 

upphandlingsdokumentet ska framgå de villkor som ska uppfyllas för att ett anbud ska uppfylla 

villkoren. Olika myndigheter har olika riktlinjer och policy. 

Större upphandlingar styrs av EU:s upphandlingsdirektiv. Andra upphandlingar kan Sverige själv 

reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden. De kallas icke-direktivstyrda upphandlingar.  

Tröskelvärdena är fastställda nivåer där företag inom EU och ESS typiskt sett förväntas vara 

intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i 

tvåårsperioder. När värdet för upphandlingen beräknas ska moms inte ingå. 

Tröskelvärdet för upphandlande statliga myndigheter är för närvarande 1 456 476 kr och för övriga 

myndigheter 2 236 731 kr. 

Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande 

organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna.  Nya och förenklade regler 

började gälla den 1 februari 2022 och gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärde. 

Upphandlingsförfarande 

En upphandlande organisation som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande 

för upphandlingen. Vid upphandling över tröskelvärdena styr valet av förfarande bland annat i vilka 

steg som upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om organisationen får 

förhandla med anbudsgivarna eller inte. Vid upphandling under tröskelvärdena finns inga bestämda 

förfaranden utan den upphandlande organisationen ska själv utforma förfarandet för upphandlingen. 

Värdet avgör valet av upphandling 

Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, det vill säga 700 000 kronor för 

varor och tjänster så har den upphandlande organisationen möjlighet att genomföra en 

direktupphandling. Vid en direktupphandling finns inga särskilda förfaranderegler eller krav på 

konkurrensutsättning. En direktupphandling i sin enklaste form är att den upphandlande 

organisationen tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om leveransv. 

Upphandlingsmyndigheten, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/om-

regler-for-upphandling/ 

Upphandling i Jönköpings kommun   

Avtal som omfattar en ersättning på mer än 700 000: - per år ska göras genom upphandling. 

Kommunens upphandlingsavdelning ställer krav på vad det är man vill upphandla.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/om-regler-for-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/om-regler-for-upphandling/
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Enklare avtal där det inte krävs någon upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) kan 

upprättas och undertecknas av respektive verksamhetsansvarig i kommunen. Det gäller avtal som inte 

överstiger 700 000:-/år.  

Avtal som pågår under längre tid upprättas ofta som ramavtal där omfattningen inte är specificerad 

utan kommunen kan göra avrop under avtalsperioden. Ramavtal tecknas oftast på fyra år med 

möjlighet att säga upp avtalet efter en fastställd period.  

För kommunens ramavtal finns en avtalskatalog med information om avtalens omfattning och 

innehåll. Om inte ramavtal finns för ändamålet får varje enhet teckna direkta avtal för upp till 

100 000:- utan att upphandla, men viktiga beståndsdelar i kommunens affärer är att alltid beakta 

kvalitet och kostnad samt bedriva en miljömässig och socialt ansvarsfull upphandling. För avtal mellan 

100 000 – 700 000:- ska en konkurrensutsättning göras med hjälp av direktupphandlingsmodulen 

TendSign. Minst tre leverantörer ska tillfrågas antingen som en öppen förfrågan tillgänglig för alla, 

eller som en stängd förfrågan riktad till dessa tre. 

Genom upphandlade avtal regleras vem som ska ansvara för vad, hur länge avtalet ska gälla, ersättning 

för varan eller tjänsten, och vad resultatet av avtalet ska vara. Dessutom regleras vad som händer om 

avtalet inte uppfylls helt eller delvisvi.  
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Beteskalkyl 
För att kunna upprätta hållbara samarbeten behöver båda parter ha förståelse för kostnaderna för 

betande djur. Hur attraktivt ett samarbetsavtal är kan variera stort. Dels beroende på hur många 

djurägare med nötkreatur, får och kanske hästar det finns i området och därmed hur ont om 

betesmark det kan förväntas vara, men också hur betet ser ut. Vad är det som ska betas, hur stora är 

fållorna, vilket resultat förväntar markägaren sig. Tätortsnära betesmarker kan förväntas vara mindre 

attraktiva med tanke på att många människor numera saknar kunskap om djurs behov och beteende. 

Får är uppskattade som betesdjur i tätortsnära marker. För att undvika att djur far illa av välmenande 

men okunniga besökare är det klokt att enbart beta med vuxna får. Då kan ersättning för att djuren 

inte producerar lamm behöva ingå i kalkylen.  

En attraktiv betesmark är förstås lättare att hitta betande djur till. Vem som ska sätta och underhålla 

stängsel, tillgång till vatten och vem som ska sköta den dagliga tillsynen av djuren är också avgörande 

för hur lätt det är att hitta djurägare som vill beta andras marker. Om marken berättigar till 

jordbrukarstöd har också betydelse. Om djurägaren inte har rätt eller möjlighet att söka 

jordbrukarstöd kan även ersättning för uteblivna jordbrukarstöd behöva ingå i kalkylen.  

 

I projektet har ingått att ta fram en kalkyl för vad det kan kosta att bedriva naturvård med betande 

djur. Kalkylen är framräknad i excel, med möjlighet att fylla i egna värden för till exempel 

materialåtgång för att sätta upp stängsel, kostnad för årligt stängselunderhåll och djurtillsyn. 

Se bilaga 2. 
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Fakta om jätteloka 

Artbeskrivning och spridning 
Jätteloka, tidigare ibland kallad jättebjörnloka  

Heracleum mantegazzianum är en mycket stor, flockblommig, vitblommig växt som kan bli upp till 5 

meter hög. Stammens nedre del är oftast rödfläckig och enkelstammig. Blomställningen är ganska 

plan. Hela lokan luktar bittert. Bladen är stora och breda, bladflikarna vasst spetsiga och med spetsiga 

tändervii. När större bestånd betas kan man känna en doft som påminner om björnklisterviii.  

Jättelokan är en flerårig ört som tillväxer i tre till fyra år innan den blommar en enda gång för att 

därefter dö (sk hapaxant). Betas eller om den slås av kan jättelokan istället leva upp till 12 år. De flesta 

fröna sprids bara några meter men observationer på att plantan kan breda ut sig på en radie upp till 10 

meter per år har noterats i Tjeckien. Fröna kan spridas långt med människor, djur, fordon och 

strömmande vatten. Fröna kan hålla sig flytande i upp till tre dagar och på så sätt förflytta sig upp till 

en halv mil. De gror tidigt på våren men kräver en köldperiod på 2–4 grader för att bryta sin frövila. I 

varmare områden förökar sig arten därför sämre. 

Jättelokan förekommer i stora delar av södra Sverige, särskilt i Skåne, och ofta nära tätorter, vägar och 

järnvägar. Den härstammar från Större Kaukasus i Ryssland och Georgien. Jättelokan har främst 

spridits via trädgårdar och parker där den odlats som prydnadsväxt men även som näringsväxt för bin. 

I Östeuropa har jättelokan även använts som foder och skördar på upp till 94 ton färskvikt per hektar 

har uppmätts. Fröna har normalt en livslängd på fem år och en planta producerar ca 20 000 frön. 

Plantan kan självbefruktas. Därför behövs bara en planta för att bilda ett nytt bestånd men vanligtvis 

utvecklas ståndarna före pistillerna så att självbefruktning åtminstone delvis kan undvikas. 

Jättelokan omfattas av EU:s förordning om bekämpning av invasiva arter.7 
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Bild 12. Jättelokans spridningsområde i Sverige. Källa Artdatabanken 

Förväxlingsarter 

Tromsöloka, Heracleum persicum 

Tromsölokan är identisk med Heracleum persicum kommer ursprungligen från Iran där dess 

blommor och frön används som krydda på bröd och i olika maträtter medans unga stammar äts 

syltade som picklesgrönsaker. Fröna används även medicinskt för att motverka gasbildning och 

magsmärta. De är dessutom antiinflammatoriska, antiseptiska och antioxidativa. 

Tromsölokan är perenn och förökar sig vegetativt och behöver alltså inte sprida frön för att breda ut 

sig. 

Hörsneloka Heracleum platytaenium förökar sig liksom jättelokan endast genom fröbildning 

(hapaxant). Den förekommer endast på östra Gotland samt i en trädgård i Askersund.

Björnloka Heracleum sphondylium blir ca 1 meter hög. Den är spridd över hela Sverige utom längst 

upp i norr. Hela växten är giftig och orsakar ökad känslighet för solljus (fotosensibilisering) vid 

förtäring. Växtsaften orsakar hudinflammation vid direktkontakt och hudskador på bland andra 

nötkreatur, får och getter ix.  Björnloka växer naturligt i Sverige. Dess negativa effekter av växtsaften är 

inte lika kraftiga som hos jättelokan enligt Hörby kommun. Därför bekämpas den bara i 

undantagsfallx.  

Växtsaften från björnloka sägs innehålla betydligt lägre halter av furokumariner och orsakar därför 

inga besvär vid hudkontaktxi 

Sibirisk björnloka Heracleum sibiricum är en underart av björnloka. 

Bredloka Heracleum sosnowskyi förökar sig på samma sätt som jättelokan. 

Artbestämningen kan vara svår, det förekommer individer som man misstänker kan vara hybrider 

mellan olika Heracleum-arter. 
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Kvanne Angelica archngelica kan förväxlas med jätteloka men är ofarlig och betydligt mindre 

Strätta Angelica sylvestris kan förväxlas med jätteloka men är ofarlig och betydligt mindre 

 

Bild 13. Illustration av björnloka till vänster ca 1 m hög, Kvanne/Strätta ca 2 m hög och jätteloka ca 3 m högxii.  

Jättelokans negativa hälsoeffekter  
Växtsaften hos jätteloka, tromsöloka och flera andra flockblommiga växter innehåller 

furanokumariner. Furanokumariner är en grupp ämnen som även finns i många flockblommiga 

växter, till exempel björnloka, kvanne, palsternacka och selleri. I jätteloka kan furanokumarinerna 

förekomma i olika kombinationer beroende på säsong och växtdel. Håren på lokans stam bidrar till att 

furanokumarinerna kan tränga in i hudenxiii.  

Furanokumarinerna är fototoxiska när de kommer i kontakt med huden och därefter med solljus. När 

de kommer i kontakt med huden kan de orsaka svårläkta brännsårslika skador.  Vid bekämpning är 

det därför viktigt att hud och ögon inte kommer i kontakt med växtsaften. Har man trots fått växtsaft 

på huden är det viktigt att tvätta bort saften samt att inte utsätta området för solljus den kommande 

veckan Artdatabankenxiv

Växtsaften orsakar skador i hud och på slemhinnor och särskilt på opigmenterad hud.  Observationer 

har gjorts på nötkreatur, får, getter, fjäderfä och hundar. Reaktionen kan vara allt från mild till 

allvarlig med varierande grad av inflammation, blåsor och sårbildning. Reaktionen kan uppstå både 

vid förtäring och hudkontakt med växtsaften. Ibland kan skador uppstå även utan exponering för 

solljus. Högst innehåll av växtsaft finns i bladen. Nivåerna av fototoxiska ämne varierar under 

växtsäsongen. Innehållet i frön ökar fram till vintern. Växtsaften är oskadlig efter ensilering SVAxv 

En analys av näringsinnehållet i jätteloka togs under projektets gång. Se bilaga 3 
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Bekämpning av jätteloka 
Jättelokan ska bekämpas enligt Statens jordbruksverks föreskrift SJVFS 1998:31:2 

2 § Länsstyrelsen kan som ett led i bekämpningen av jättelokan besluta om vilka åtgärder en 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skall vidta för att bekämpa jättelokan på fastigheten. Sådant 

beslut får fattas i enlighet med bekämpningsplanen i följande fall 

 1. vid förekomst av jättelokan inom område som är värdefullt ur naturvårdssynpunkt, 

 2. vid förekomst av jättelokan inom annat område där det är påkallat av allmänt intresse,  

3. för att hindra spridning till annan fastighet, samt 

4. vid förekomst av jättelokan intill vattendrag om det föreligger risk för fröspridning med vattnet till 

område eller fastighet enligt ovan. 

Det innebär att man som markägare ska bekämpa de jättelokor som växer på den mark man äger eller 

nyttjar. Kommuner, Trafikverket, samfällighetsägare, villatomtsägare och andra markägare berörs 

alltså av bekämpningskravet. 

Naturvårdsverket förordar i första hand mekanisk bekämpning framför kemisk av hänsyn till natur 

och miljö. Vid val av bästa metod tar man hänsyn till beståndets storlek, förväntat mål med 

bekämpningen, var lokorna växer, vilken tid på året bekämpningen ska utföras samt hur länge lokorna 

funnits på den aktuella platsen. På Naturvårdsverkets hemsida finns en metodkatalog där olika sätt att 

bekämpa lokan finns beskrivna.3  

 

Erfarenheter av bekämpning 

Bästa sättet att bekämpa jätteloka och andra invasiva arter är genom att förebygga så att plantan inte 
ges möjlighet att invadera ett område. Kunskapsspridning och i synnerhet spridd förståelse för 
effekten av en invasiv arts etablering spelar därför stor roll för om en invasiv art lyckas etablera sig. 
Steg 2 i bekämpningen av en invasiv art är att upptäcka en etablering på ett så tidigt stadium som 
möjligt, steg 3 är att bekämpa och utrota den invasiva arten så att den inte får möjlighet att sprida sig. 
Steg 4 innebär bekämpning av en redan etablerad art.4 
Efter att ha studerat Naturvårdsverkets metodkatalog, rapporter från olika kommuner och andra 

instanser samt dragit slutsatser av egna erfarenheter ges här en sammanfattning av olika 

bekämpningsmetoder. Vid all bekämpning gäller att skydda hud och ögon från att komma i kontakt 

med lokans växtsaft. Det är avgörande för resultatet, oavsett bekämpningsmetod, att hindra  befintliga 

 
2 Statens jordbruksverks föreskrift SJVFS 1998:31 

3 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-

invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-jatteloka/ 

 

4 INVASIVE ALIEN SPECIES: 
A Toolkit of Best Prevention 
and Management Practices 
Wittenberg, R., Cock, M.J.W. (eds.) 2001. Invasive Alien Species: A Toolkit of Best 
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plantor från att fröa.. Inga plantor bör tillåtas att sätta frö eftersom det är genom fröna som plantorna 

sprids. 

Grävning eller rotkapning strax under plantans tillväxtpunkt, där stammen övergår till att bli rot, är en 

effektiv metod för att på kort sikt utrota ett mindre antal plantor av jätteloka. Mest effektiva 

tidpunkten är under våren när plantorna är små och förhållandevis lätta att gräva upp eller kapa.  

Vid ett större antal exemplar kan det vara effektivt att kapa plantorna vid blomningen. Det är viktigt 

att kapningen sker i blomningen och inte tidigare eftersom plantan dör efter blomning. Alla 

fröställningar måste tas bort, till exempel genom att läggas i hela sopsäckar och lämnas till 

förbränning.  

Bete med djur är en användbar metod i större bestånd. Djur med mörk behåring och/eller mörk hud 

passar bäst. Andra djur kan regera på lokans växtsaft och bli fotosensitiva. Då behöver djuren flyttas 

från betet. Det tar lång tid att utrota lokorna men betesmetoden är effektiv på så sätt att den 

förhindrar ytterligare spridning. De redan etablerade plantorna kan dock överleva många år utan att ta 

skada av de betande djuren. För god effekt bör nötkreatur släppas på bete tidigt eftersom de inte 

verkar gilla stora exemplar av lokorna.  

Får betar gärna även större exemplar. Plantor som blivit så vedartade att fåren inte kan nå hela 

plantan kan skäras av. Då bör toppen hänga kvar på plantan utan att nudda marken för att vara 

smaklig för djuren.  

Getter kan också fungera som bekämpningsmetod mot jätteloka. 

Även grisar med god pigmentering kan beta jätteloka. De bökar upp rötter och kan på så vis vara 

effektiva bekämpare, men är inte lämpliga i områden där man vill bevara den övriga markfloran. 

Slåtter, röjsåg, lie, gräsklippare fungerar på samma sätt som bete men med färre avslagningstillfällen. 

Bekämpningen behöver upprepas flera gånger per år så att inga lokor ges tillfälle att sprida frön. 

Bekämpning när plantorna är små är effektivare än bekämpning av stora plantor eftersom små plantor 

inte hinner ladda ner så mycket näring till roten. Vid  bekämpning med slåtter bildar lokan många 

nödskott. Det är viktigt att dessa inte ges tillfälle att blomma och fröa. Nödskotten kan blomma på 

betydligt lägre höjd än en obekämpad planta. Det är inte ovanligt att blommorna sitter endast 10 cm 

över marken. De kan då vara svåra att upptäcka. 

Plöjning eller annan djup jordbearbetning fungerar effektivt men frön som gror kan behöva 

efterbekämpas. 

Täckning med duk kan fungera för mindre områden. Duken måste hindra solljus att tränga ner till 

plantorna. 

Kemisk bekämpning med glyfosat. Åtgång ca 5 liter per hektar. Bekämpningen upprepas 4 gånger per 

år under minst 4 års tid. Spruttillstånd krävs. Det är oklart hur länge det kommer att vara tillåtet att 

använda glyfosat. Det är inte tillåtet att spruta närmare än 6 meter från vattendrag. Vid bekämpning 

rekommenderas punktbekämpning av plantorna och inte bredsprutning över hela området. 

Handspruta eller avstrykning av medlet med en tvättsvamp fäst vid en käpp för att komma åt bladens 

undersida rekommenderas.  I slutet av 80-talet var Harald Lundström, från Söderslätt i Skåne, en ivrig 

bekämpare av jättelokan. Han konstruerade ”Bladvändaren ” av en träribba med piggar för att komma 

åt att spruta bekämpningsmedel på bladens undersida. ”L-stämplaren” var ett rör med en liten 

tvättsvamp längt ner som doppades i Glyfosat för att stämpla unga plantor. Metoden bör undvikas i 

möjligaste mån eftersom den utgör en belastning på miljön i stort. 
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I manualen ”The Giant Hogweed Best Practice Manual”5 framgår att mekanisk bekämpning innan 

blomning leder till kraftig återhämtning och produktion av fler frön om bekämpningen inte upprepas 

flera gånger under året. Bekämpning när fröbildningen påbörjats kan leda till att fröna eftermognar på 

marken och att plantan därigenom sprids. 

I referenslistan finns länkar till några kommuners hemsidor där man beskriver hur man bekämpar 

jättelokan6. 

 

 

 

 

Alternativa bekämpningsmetode 

Bekämpning med salt eller kemiska produkter bör undvikas enligt The Giant Hogweed Best Practice 
Manual7 eftersom dessas effekt inte bevisats. Det kan finnas risk för att dessa rinner ner i jorden och 
vattendrag med negativa konsekvenser som följd.  

 

Trots detta finns exempel på lyckat resultat av bekämpning av nyetablerade enstaka blommande 

jätteloka med vanligt koksalt. Plantorna kapas och blomställningarna samlas ihop och lämnas för 

förbränning. I den avkapade stammen hälls ca 1 dl salt med hjälp av en liten tratt. Dessa plantor har 

dött och inga nya lokor har etablerat sig. Testet omfattar endast två områden utmed E4an i norra 

Småland. Ca 30 exemplar har bekämpats. 

 
5 The Giant Hogweed Best Practice Manual 

6 https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/invasiva-arter/bekampning-
nav-jatteloka/ 
 
 

https://www.horby.se/bygga-bo-och-miljo/natur-och-naturvard/bekampning-av-jatteloka/ 

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/hackar-och-

buskage/bekampning-av-jatteloka/ 

Falkenbergs kommun, Marie Karlsson, Hilde Herrlund, Ingela Danielsson, Miljö-och 

Hälsoskyddsförvaltningen, Falkenbergs kommun, December 2014 

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/natur-miljo-och-klimat/vilda-djur-och-

vaxter/frammande-arter.html 

7 The Giant Hogweed Best Practice Manual 

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/invasiva-arter/bekampning-nav-jatteloka/
https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/invasiva-arter/bekampning-nav-jatteloka/
https://www.horby.se/bygga-bo-och-miljo/natur-och-naturvard/bekampning-av-jatteloka/
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/hackar-och-buskage/bekampning-av-jatteloka/
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/hackar-och-buskage/bekampning-av-jatteloka/
https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/natur-miljo-och-klimat/vilda-djur-och-vaxter/frammande-arter.html
https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/natur-miljo-och-klimat/vilda-djur-och-vaxter/frammande-arter.html
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Hetvatten 

Bekämpning med hetvatten tillämpas i Simrishamns kommun med gott resultat. En lans körs ner i 

plantans rot och behandlas i ca 10 minuter med 100-gradigt vatten. Då sprängs plantans celler och 

plantan dör8.  

Hetvatten och skum 

Företaget Svensk ogräsbekämpning rekommenderar en kombination av hetvatten och skum bestående 

av extrakt utvunnet ur växtsocker från majs och kokos. Skummet ger en kvarsröjande värmeeffekt 

jämfört med att enbart spraya med hetvatten. 4 till 5 behandlingar per år under sju års tid 

rekommenderas av företaget 9 

 

Hantering av avfallet 

Det är viktigt att transport av material som kan orsaka spridning sker i säckar eller kärl som inte kan 

orsaka spridning under transporten. 

Material av jätteloka som inte blommar och inte riskerar att gå i blom och fröa kan lämnas kvar på 

marken om de inte utgör fara för att människor eller djur ska komma i kontakt med materialet. 

Blommande material och frön läggs i dubbla påsar och lämnas i sopkärl för förbränning om 

kommunen tillåter det. Större mängder material lämnas till kommunens återvinningscentral efter 

kontakt med kommunen. Det är viktigt att materialet bränns och inte deponeras som trädgårdsavfall 

eftersom det då kan spridas vidare10 

 

 
8 https://sv-se.facebook.com/simrishamnskommun/videos/problem-med-j%C3%A4tteloka-

s%C3%A5-h%C3%A4r-kan-du-bek%C3%A4mpa-v%C3%A4xten/655456584902135/Slutrapport 

jättelokan I 

 

9 . https://www.svenskograsbekampning.se/index.php/jaetteloka-bjoernloka 

 

10 .https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-

av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-jatteloka/ 

 

https://sv-se.facebook.com/simrishamnskommun/videos/problem-med-j%C3%A4tteloka-s%C3%A5-h%C3%A4r-kan-du-bek%C3%A4mpa-v%C3%A4xten/655456584902135/
https://sv-se.facebook.com/simrishamnskommun/videos/problem-med-j%C3%A4tteloka-s%C3%A5-h%C3%A4r-kan-du-bek%C3%A4mpa-v%C3%A4xten/655456584902135/
https://www.svenskograsbekampning.se/index.php/jaetteloka-bjoernloka
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Fakta om balsaminer 

Olika arter av balsaminsläktet 

Jättebalsamin, Impatiens glandilufera 

Springkorn, Impatiens noli-tangere 

Blekbalsamin, Impatiens parviflora  

Balsamin, Impatiens balsamina  

Apelsinbalsamnin, Impatiens capensis  

Flitiga Lisa, Impatiens walleriana  

Hornbalsamin, Impatiens balfourii,  

Impatiens cristata 

Förekomst 

Jättebalsamin (Himalayan balsam), Impatiens glandulifera är en ettårig ört (annuell) som 

härstammar från västra Himalaya, Pakistan och Indien2. Där växer den på hög höjd ca 2000–2500 m 

ö h. Den förekommer även på ängs- och buskmarker, samt längs floder, bäckar, vägkanter mm. 

Jättebalsaminen tillhör familjen balsaminväxter och släktet balsaminer (impatiens)10. Arten var till en 

början en populär trädgårdsväxt och spred sig därför i Europa och Nord Amerika2, 6. Under 1900-talet 

spred den sig ut i det vilda och räknas idag som invasiv i den svenska floran. I länder som Tjeckien och 

Storbritannien är den kraftigt invasiv och utgör därmed ett kraftigt miljöproblem2. I takt med 

klimatförändringar kommer troligen arten att sprida sig till nordligare breddgrader6.  

Jättebalsaminen har funnits i form av förvildade bestånd i Sverige sedan 191810. Den har funnits i 

odlad form i Lund sedan 18731. Den har hittats i södra och mellersta Sverige, samt längs 

norrlandskusten upp till Övertorneå. Det nordligaste fyndet har hittats i Jokkmokk. Sedan 1990-talet 

har arten räknats som en potentiell invasiv art1.  

Jättebalsaminen är listad under EU:s förteckning över invasiva arter, vilket innebär att den är 

förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen10. Det finns 

dock inga tecken på att arten skulle hybridisera med de andra impatiensarterna, och är därför inget 

hot mot vår inhemska flora1.  

Andra balsaminer som spridits i Sverige är Springkorn (Impatiens noli-tangere) och Blekbalsamin 

(impatiens parviflora)1. Springkorn klassas idag som en inhemsk art11. Blekbalsaminen härstammar 

från bergstrakterna i Centralasien och infördes i Europa under 1800-talet i botaniska trädgårdar för 

att sedan spridit sig vidare. Den anses ha en hög invationspotential och har etablerat sig på de flesta 

platser i södra och mellersta Sverige, men sprids fortfarande i norra Sverige7.  

Jättebalsaminen kan också förväxlas med ”vanlig” balsamin (impatiens balsamina), vilken odlas som 

trädgårdsväxt, men som kan förvildas tillfälligt1. Ytterligare en balsamin som odlas som trädgårdsväxt 
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men som inte etablerat sig i det vilda är Flitiga lisa (Impatiens walleriana) som från början kommer 

från östafrika1.  

Andra arter som finns i balsaminsläktet, men som ännu inte observerats i Sverige är apelsinbalsamin 

(Impatiens capensis), Hornbalsamin (Impatens balfourii)1 och Impatiens cristata. Apelsinbalsaminen 

härstammar från Nordamerika och liknar springkorn till utseendet. Hornbalsamin förväntas dyka upp 

i Sverige vid ett varmare klimat. Den infördes i Europa 1901 och kommer ursprungligen från samma 

område som jättebalsaminen, västra Himalaya1.  

Växtsätt och spridning 

Jättebalsaminen har ett kraftigt växtsätt och kan bli 2,5 – 3 m hög5. Stjälken är grov, kraftig och 

ihålig5. Stjälken är mellan 0,5 till 5 cm i diameter och den förgrenar sig längst upp. Stjälken är även 

något rödaktig6. Arten får stora blommor med varierande färg från vita till rosa (purpurröda) 5. 

Blommorna sitter i knippen med 2–14 blommor i stjälkens övre del och är ca 3–4 cm långa. Fröna 

bildas i kapslar som är 1,5–3,5 cm långa. Det bildas ca 16 frön per kapsel och fröna är omkring 4–7 

mm stora. Blomningen sker under juli till september5. Vid blomningen är den lätt att känna igen och 

bör inte förväxlas med de andra balsaminerna1. Rötterna kan bli upp till 15 cm långa och bladen kan 

bli upp till 25 cm långa och 7 cm breda6. Bladen är vasst sågade och har talrika tänder, samt vid 

bladbasen finns det ett par körtlar5. Artens växtsätt är ett hot mot den biologiska mångfalden då den 

bildar täta bestånd, vilket gör att den konkurrerar ut andra växter och skymmer dem, så att de inte får 

solljus6.  

Jättebalsaminen producerar mängder med frön i sina kapslar, uppåt 500–800 frön totalt1, 6, men arten 

ska inte bygga upp någon större fröbank, då försök visat att fröna endast varit groningsbara upp till 18 

månader6. Groningsgraden är ca 80 % och fröna gror under tidig vår1, 6. Fröna sprids explosionsartat 

från kapslarna2. Hur långt fröna sprids beror bland annat på hur hög plantan är6. Fröna kan spridas 

med ett avstånd på ca 5–7 m2, 6. Spridning av frön på längre distanser sker också i vatten och sediment, 

vilket kan förklara dess utbredning längs strandkanter6. Fröna kan också spridas med gnagare och 

myror6. Frön har beräknats spridits ca 2–5 km per år i Storbritanien5. Den största geografiska 

spridningen har skett genom spridning genom handel av frö och transporter av jord2. För att fröet ska 

gro krävs en kallperiod för att avbryta frövilan6.  

Jättebalsaminen etablerar sig lättare i områden som tidigare varit översvämmade1. Vegetationsluckor 

gynnar artens etablering1. Det som skiljer jättebalsaminen mot andra invasiva arter är att den inte 

sprider sig vegetativt och dessutom är artens fröbank generellt kortlivad6. Det som däremot utmärker 

arten är dess effektiva sätt att sprida sina frön, samt konkurrera ut andra växter då den bildar täta 

bestånd6. Jättebalsaminenen är också allelopatisk, vilket innebär att den utsöndrar ämnen som 

hämmar tillväxten eller utvecklingen hos andra arter. Jättebalsaminen kan utsöndra naftokiner, 

framför allt från unga plantor, som kan förhindra förgröningen hos andra växter, samt 

myceliumtillväxten hos ektomykorrhizasvampar1.  

Balsaminerna kan dock vara gynnsamma för biologisk mångfald ur den aspekten att de producerar 

mycket nektar och är därmed väldigt attraktiva för pollinerare1. Däremot finns det en risk att 

pollinatörerna väljer jättebalsaminen framför andra växter, vilket gör att den konkurrerar med andra 

växter om pollinatörer1. 
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Bild 14CC BY 4,0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 

Balsaminerna springkorn (Impatiens noli-tangere) och blekbalsamin (Impatiens parviflora) har 

något mindre kraftigt växtsätt jämfört med jättebalsaminen1. De får också ljusgula blommor och skiljer 

sig därför mot jättebalsaminens rosa blommor. Spridningen av arterna i den svenska faunan är också 

något mindre jämfört med jättebalsaminen. Blekbalsaminen har funnits i Sverige sedan 1800-talet i 

trädgårdar och 1850 anges den funnits naturligt i Dalsland7. Blekbalsaminen anses ha en hög potential 

till att vara invasiv, då pågående spridning sker i norra Sverige, samtidigt som det har visat sig att 

arten kan konkurrera ut annan vegetation. Det förekommer att rödlistade arter förvinner vid spridning 

av blekbalsaminen.  Den anses även konkurrera med springkorn, då de växer i liknande miljöer, det 

vill säga fuktiga skogar och halvskuggad näringsrik mark7. Springkornen kan bli ca 30–70 cm hög och 

sprider sig på liknande sätt som jättebalsaminen8. Blekbalsaminen blir ca 20–50 cm hög och har svagt 

blekare gula blommor jämfört med springkorn8. Springkornens blommor sitter också i bladvecken och 

är nedböjda, samt så har blomman en krokböjd sporre8.  Till skillnad från de övriga balsaminerna är 

blekbalsaminen är giftig och gillas därmed inte av betande djur8, 11. Blekbalsaminen innehåller toxiska 

ämnen som i en för hög dos kan vara skadlig. Även springkorn och Jättebalsaminen innehåller dessa 

ämnen men inte i lika hög grad12. Jättebalsaminen räknas inte som giftig1.  

Blekbalsamininen har i Sverige etablerat sig i ostörda habitat2. Blekbalsaminen tål starkare 

beskuggning jämfört med jättebalsaminen. Blekbalsaminen behöver endast ca 7 % av dagsljuset 

medan jättebalsaminen behöver 30 % av dagsljuset. Blekbalsaminen har exempelvis dominerat i täta 

skogar i Tyskland och där har jättebalsaminen saknats helt. Detta det mindre troligt att 

jättebalsaminen tillväxer i täta skogar här2.  

Apelsinbalsamin (Impatiens capensis) kan förväxlas med springkorn, men är mer orange i färgen  och 

har röda prickar1,8. Apelsinbalsaminen blir ca 30–7 cm hög8. Apelsinbalsaminen härstammar från 

Nordamerika och finns inte observerad i Sverige1.  

Balsamin (Impatiens balsamina) odlas som trädgårdsväxt i Sverige och kan tillfälligt förvildas1. Arten 

har liknande blommor som jättebalsaminen, men är mer lågvuxen och blommorna sitter mer axlikt 

närmare stjälken. Frökapslarna är också korta och håriga1.  

Flitiga lisa (Impatiens walleriana) är en vanlig trädgårdsväxt och härstammar från Östafrika, samt är 

mindre än de andra balsaminerna1. Den har också fem kronblad, vilket gör att den skiljer sig i 

utseende jämfört med de andra balsaminerna.  
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Hornbalsamin (Impatiens balfourii) är inte observerad i Sverige, men förväntas att spridas här vid ett 

varmare klimat1. Den härstammar också från Himalaya, liknande jättebalsaminen. Den liknar 

jättebalsaminen i utseende, men är något kortare. Den blir max 1,2 m hög. Hornbalsaminen har 

påträffats i norra Europa i bland annat Danmark, Belgien, Tyskland och Estland1.  

Jättebalsaminen anses utgöra ett hot, då den konkurrerar ut perenner och annueller2. Artens växtsätt, 

det vill säga snabba groning på våren och tillväxt gör att den har en stor konkurrensfördel. Dessutom 

anses den konkurrera med andra växter om pollinatörer2.   

Bekämpning 

Jättebalsaminen kan bekämpas både kemiskt och mekaniskt2,4, samt biologiskt9. Jättebalsamin 

bekämpas med fördel med mekaniska metoder, så som exempelvis genom betning2,3,4. Betning ger en 

tätare grässvål, vilket minskar risken för jättebalsaminen att återväxa2. En annan mekanisk metod är 

slåtter, vilket bör ske innan jättebalsaminen blommar. Kemisk bekämpning har också visat goda 

resultat i form av glyfosat och 2,4-D-amin. Jättebalsaminen bör då sprutas tidigt på växtsäsongen för 

att minska risken för frösättning. 2,4-D-amin är dock inte godkänt att använda i Sverige2.  Det finns 

också olika former av biologisk bekämpning9. På de brittiska öarna har man testat biologisk 

bekämpning i form av en rostsvamp. Det är däremot inte alla jättebalsaminer som påverkas 

avsvampen9. 

Jättebalsaminen har ytliga rotsystem och är därför enkel att bekämpa med rotdragning eller slåtter10. 

Oavsett vilken metod som används, måste man alltid se till att förstöra eller ta bort eventuella 

fröställningar. Det är därför också till fördel att bekämpa tidigt på säsongen, helst innan fröna är 

mogna. Det är också viktigt att frökapslarna inte lämnas kvar på marken efteråt, vilket kan leda till att 

nya jättebalsaminer gror. Det är därför viktigt att ta vara på avfallet och sortera det som exempelvis 

brännbart10. I små bestånd anses rotdragning vara det mest effektiva bekämpningssättet. Slåtter eller 

bete rekommenderas i större bestånd. Vid effektiv bekämpning kan plantorna och fröbanken utrotas 

på två till tre år4.  

Betning av jättebalsaminen kan ske från april och under hela växtsäsongen, tills ingen återväxt sker3. 

Både nötkreatur och får kan beta hela plantan5. Får anses särskilt bra som betesdjur och som 

bekämpning av jättebalsaminen eftersom de kan beta nära markytan och under balsaminens nedersta 

tillväxtnod, vilket förhindrar jättebalsaminen att växa upp igen och blomma3. Betning har visat stor 

effekt då jättebalsaminen har påvisats i högre grad utanför betesmarkens staket. Det är därför viktigt 

att ta bort den även utanför staketet för att hindra att jättebalsaminen återigen etablerar sig på 

betesmarken. Nötkreatur kan också beta jättebalsaminen, men de betar inte lika nära marken som 

fåren, vilket gör att de är ett sämre alternativ i detta fall3. Betesvärdet av jättebalsaminen är tyvärr inte 

känt5. Det råder oklart hur smältbarheten och energiinnehållet ser ut5. Eftersom det kan finnas toxiska 

ämnen i jättebalsaminen12, skulle det kunna innebära att skulle kunna hämma näringsupptaget för 

djuren som äter dem.  

I övrigt är jättebalsaminen torkkänslig och kan vissna ned och dö vid långvarig torka5. Den har också 

visat sig vara känslig mot frost.  

Jämfört med jättelokan anses jättebalsaminen mer accepterad i den svenska faunan, då den inte utgör 

ett hot mot människan2. För att minska risken för spridning av liknande arter bör försiktighet vidtas 

vid hantering av trädgårdsavfall2.  
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Bilaga 1. Samarbetsavtal 
 

Samarbetsavtal 

Mellan: 

Markägare(MÄ):…………… 

Djurägare(DÄ):……………..gällande bete med får vid … i … st hagar enligt bifogad karta.Syftet med 

detta samarbetsavtal är att fåren ska beta inritad areal på bifogad karta. Minst … st får ska årligen beta 

markerna åtminstone mellan … och … månad (=betessäsongen.) Vid betessäsongens slut ska marken 

vara väl avbetad. 

DÄ ansvarar för djurens dagliga skötsel, vattning, eventuell tillskottsutfodring och tillsyn och betalar 

alla löpande utgifter för djuren såsom tillskottsfoder, veterinär, avmaskningar och försäkringar. MÄ 

ska ge DÄ tillgång till befintligt vatten för djuren. 

DÄ hämtar och lämnar djuren på egen bekostnad. 

Inga andra djur än DÄs får släppas på det i bilagan beskrivna betet utan överenskommelse mellan MÄ 

och DÄ. 

DÄ ska vara registrerad som djurhållare i Jordbruksverkets anläggningsregister och ansvarar för all 

rapportering av djurförflyttning samt skötsel av stalljournal. 

MÄ ansvarar för kostnader och arbete med uppsättning, reparation och årligt underhåll av stängslet. 

Stängslet är ett elstängsel med tre trådar/plastrep. MÄ ansvarar för att det alltid ska vara minst 4,0 kV 

spänning i tråden och bekostar stängselaggregat och ström. MÄ håller kontakt med närboende samt 

informerar dessa om att får kommer att släppas på bete i anslutning till deras boende. Före betessläpp 

bedömer DÄ och MÄ gemensamt om stängsel, markbeskaffenhet och bete är lämpligt. 

Eventuella jordbrukarstöd söks av MÄ. 

Ersättning till DÄ utgår årligen med XX:- + moms. Faktura sänds årligen av DÄ till MÄ efter 

säsongens slut till adressen ovan. Betalning per 30 dagar netto.  

DÄ har rätt att hämta hem fåren, med några dagars varsel om ett eller flera djur dör, försvinner från 

betet, blir sjuka, skadade eller trakasserade så allvarligt att deras välbefinnande kan anses vara 

väsentligt försämrat i jämförelse med att bete sker på andra arealer. Därmed bryts samarbetsavtalet 

utan att någon ersättning för MÄ utgår. DÄ ersätts då för den tid som djuren gått på betet. Samma sak 

gäller om stängslen är i så dåligt skick att djuren inte stannar i hagarna. 

Om MÄ anser att djuren inte sköts på ett tillfredställande sätt eller att DÄ i övrigt inte följer avtalet ska 

detta skriftligen meddelas DÄ. Djuren ska då hämtas av DÄ med omedelbar verkan och därmed bryts 

avtalet utan ekonomisk ersättning för DÄ utöver den tid som gått. För det fall DÄ inte hämtar djuren  



 

  

trots uppmaning äger MÄ rätt att på DÄs bekostnad låta avliva djuren. MÄ ska dessförinnan i 

möjligaste mån skriftligen delge DÄ information om avsikten att avliva djuren. 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna fått var sitt. Avtalet gäller ett år i taget med 

möjlighet till förlängning om båda parter så önskar. 

I händelse av tvist hänvisas till allmän domstol. 

 

……………….   Den       /    2022  ……………….   Den      /     2022 

 

…………………………………………...  …………………………………...............

  

Djurägare    Markägare 

Detta förslag till samarbetsavtal ingår i ett större projekt från Jönköpings kommun som delvis finansierats  med statliga bidrag 

till lokala naturvårdsprojekt och är framtaget av Hushållningssällskapet Jönköping år 2022. 

 

 

                   



 

  

Bilaga 2 Beteskalkyl 
 

  
  

    

            

Grunduppgifter 

 

    

    

    

    
    

    

           

           

           

    
  

Exempel Förklaringar till hur du använder beteskalkylen
Gällande året 2023 Gul Ruta där du själv fyller i uppgifter

Aktuellt område Kullen Orange Ruta där uppgifter hämtas från annan flik i kalkylen 

Areal 4 ha Flikarna fungerar bäst om du fyller i metodiskt från vänster till höger

Stängslets längd 1200 m På varje kalkylflik finns dels en kalkyl där du själv kan fylla i uppgifter samt ett exempel  

Kalkylen är gjord för stängsel  för tamdjur och håller inte standardkraven för rovdjursavvisande stängsel

Arbetskostnad/timme 350 kr

Kmkostnad bil 2,5 kr 1 hektar,(ha) har ytan 10 000 m2

Egna uppgifter
Gällande året 2023

Aktuellt område Berget

Areal 10 ha

Stängslets längd 4000 m

Arbetskostnad/timme 250 kr

Kmkostnad bil 3 kr

Kalkylen kan användas till att påvisa de kostnader som 

uppstår genom att beta någon annans mark, exempelvis 
åt kommuner eller andra markägare. Den går även att 

jämföra kostnader för att beta sina egna marker.

Det finns förslag till samarbetsavtal i rapporten Beta 

björnloka 3.0 från Hushållningssällskapet, vilket kan vara 
lämpligt att upprätta vid betning av annans mark.

Rapporten ingår i ett större projektet  från Jönköpings 
kommun som delvis finansierats  med statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt



 

  

 

 

 

  

  

  

Kalkyl stängselsättning
Exempel
Gällande året 2023

Aktuellt område Kullen 

Areal 4 ha

Stängslets längd 1200 m

Antal Kr/st Summa

Röjning inför stängseluppsättning

Kostnad grävmaskin kr/timme 1000

Arbetskostnad /timme 350

Grävtid/ stolpe, min 10

Grävtid m/timme 200

Grävarbete, timmar 12 167 2 000 Kr Behövs oftast till hörnstolpar och grindstolpar

Röjning, manuell 1200 1,75 2 100 Kr Röjning längs tilltänkt stängselsträcka

Maskinröjning 800 0 Kr 4WD traktor effekt 150kW inkl förare och bränsle

Traktor med griplastarvagn 600 0 Kr Till bortforsling av röjningsmaterial och grävmassor

Övrigt 0

Summa grundarbete 4 100 Tillkommer kostnad för ev gallring och röjning på betesarealen

Stängseluppsättning Eltråd Antal Kr/st Summa

Tråd, m 1200 4,5 5 400 3 Antal trådar 1,5 Kr/m tråd

Isolatorer,st 600 3 1 800 3 Per stolpe 3 Kr/isolator

Grindhandtag,st 6 55 330 2 Grindar st 3 Handtag/grind 55 Kr/handtag inkl 2 grindisolatorer

Hörnstolpar,st 12 200 2 400 12 cm i diameter 250 cm långa, även 2 per grind 8 Hörn st

Strävor,st 20 100 2 000 4 m långa 2 per hörnstolpe och grind

Hörnrörsisolering,st 36 4 144 40 cm/ tråd runt hörn 10 Kr/m 4 Kr/hörntråd

Gripples, varningsskyltar mm 1 300 300 Per st

Stolpar,st 200 40 8 000 Per st i helpall 180 cm långa 6 cm i diameter 6 Stolpavstånd, m 40 Kr/stolpe

Stängselaggregat inkl jord 1 4500 4 500 Aggregat inkl jordspett och matarledning

Stängselprovare 1 700 700

Övrigt 0

Summa material 25 574

Arbete, stolpisättning, traktor m förare 200 22 4333 Traktor m förare 30 stolpar/timme 650 kr/h

Manuell hjälp vid stolpisättning 200 12 2333 30 stolpar/timme 350 kr/h

Isolatorisättning 600 3,5 2100 100 Isolatorer/timme 350 kr/h

Tråddragning 1200 0,88 1050 400 m/timme 350 kr/h

Stängselsättning totalt, arbete 9817

Total investeringskostnad 39 491

Per meter 33

Avskrivning

Avskrivningstid 10 år

Avskrivningskostnad per år 3949 kr

Avskrivningskostnad per m 3,3 kr/m och år

Räntekostnad

Räntesats 8 %

Årlig räntekostnad 1580 kr/år Räknat på halva investeringskostnaden inkl arbete

Årlig räntekostnad per m 1,32 kr/m och år



 

  

 
 

 

    

 

Kalkyl  årligt stängselunderhåll
Exempel
Gällande året 2023

Aktuellt område Kullen 

Investering material stängselkostnad 39 491 kr

Avskrivningstid 10 år

Stängslets längd 1200 meter

Stängselunderhåll

Materialkostnad/tillfälle 1  % av investerat material/tillfälle

Röjningskapacitet 3 m/minut o tillfälle (360 m/h)

Avstånd tur o retur 20 Km

Bilkostnad /km 2,5 Kr

Materialåtgång/tillsyn 395 Kr

Tidsåtgång resa tur o retur 25 Minuter

Tidsåtgång tillsyn av stängsel 30 Minuter/tillfälle

Tidsåtgång röjning av stängsel 360 Minuter/tillfälle

Arbetskostnad 350 Per timme

Antal tillsyner 2 St

Antal röjningstillfällen 3 St

Bilkostnad per tillsyn/röjning 50 Kr

Arbetskostnad per tillsyn 321 Kr

Arbetskostnad per röjning 2246 Kr

Bilkostnad totalt 250 Kr

Arbetskostnad totalt 7379 Kr

Materialåtgång 790

Kostnad totalt 8419 Kr



 

  

 

 

Kalkyl djurtillsyn
Exempel
Gällande året 2023

Aktuellt område Kullen 

Avstånd tur o retur 20 Km

Bilkostnad /km 2,5 Kr

Tidsåtgång resa tur o retur 25 Minuter

Tidsåtgång tillsyn av djur 20 Minuter

Arbetskostnad 350 Per timme

Antal tillsyner 150 St

Bilkostnad per tillsyn 50 Kr

Arbetskostnad per tillsyn 263 Kr

Bilkostnad totalt 7500 Kr

Arbetskostnad totalt 39375 Kr

Kostnad totalt 46875 Kr

Kalkyl Djurtransport
Exempel
Gällande året 2023

Aktuellt område Kullen 

Djurtransport

Avstånd tur o retur 20 Km

Bilkostnad med släp /km 4 Kr

Tidsåtgång per resa tur o retur 45 Minuter

Tidsåtgång lastning  och lossning av djur per resa tur o retur 20 Minuter

Arbetskostnad 350 Per timme

Antal vändor 2 St

Bilkostnad per resa tur och retur 80 Kr

Arbetskostnad per transportresa 379 Kr

Bilkostnad totalt 160 Kr

Arbetskostnad totalt 758 Kr

Kostnad totalt 918 Kr



 

  

 

 

 

 

 

Kalkyl EUstöd
Exempel
Gällande året 2023

Aktuellt område Kullen 

Klass för eventuell miljöersättning Ingen Allmän Särskild Skogsbete

Areal 1 1 1 1 hektar

Gårdsstöd 150 euro/ha 1500 1500 1500 0 kronor/hektar

Miljöersättning per hektar 0 1850 3950 3500 kronor/hektar

EU-stöd totalt 1500 3350 5450 3500 13800 Kr

Total årlig kalkyl
Exempel
Stängselunderhåll 8 419         

Daglig tillsyn 46 875      

Djurtransport 918            

Avskrivning 3 949         

Ränta 1 580         

Eustöd 13 800-      

Övrigt

Total kostnad 47 941      11 985    kr/ha



 

  

Bilaga 3 Näringsinnehåll i jätteloka, juni 2016 

 

Birgit Fag 

www.hushallningssallskapet.se | Birgit.fag@hushallningssallskapet.se  
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