
Varning!  
Har ni någon av följande växter på lotten eller har 
sett i föreningens område, kontakta styrelsen.  
Gör inget själv! 
 

 

 

Jättebalsamin 
Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög och oftast växer den i stora bestånd. Blommorna är rosa 
och ibland vita, stjälkarna är grova och ofta rödaktiga. Bladen har sågade kanter, vid basen med 
skaftade körtlar. Blommorna hänger i fåblommiga knippen och de enskilda blommorna är tre till fyra 
centimeter långa, med ganska kort spetsig sporre. Arten bedöms som invasiv i Sverige.   

 

 

 

Parkslide 
Parkslide är en storväxt, 50–250 cm hög, flerårig ört med ett bambuliknande växtsätt. Stjälken är 
grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer 
upprätt med riklig grenighet. Bladen är brett äggrunda, kala både på över- och undersida och 
läderartade, 5–15 cm, med tvärt avsatt spets och tvär bas. Den blommar september-oktober med 
vanligen vita, ibland rosa blommor som växer i glesa, greniga klasar från bladvecken. Arten är invasiv. 

 



 

Jätteloka 
Jättelokan har innan blomning en vegetativ rosett med tre till fyra blad, i ett till flera år beroende på 
förutsättningarna. I Sverige blir den vanligtvis mellan en och en halv till tre meter hög. Den fem till tio 
centimeter tjocka ihåliga stjälken har tydliga längsgående räfflor med en gles och styv behåring, 
stjälken har ofta röda fläckar. Bladen kan bli upp till tre meter breda, men är vanligtvis meterstora 
med två par fria dubbelt tandade småblad som är utdraget spetsiga. Bladen har kal ovansida och gles 
behåring på undersidan. Arten är invasiv. 

Den växtsaft som jättelokan avger orsakar dessutom, i kombination med solljus, brännskadeliknande 
symptom. Kraftig hudirritation, rodnad och blåsor är symtom som uppstår. De kan bli både stora och 
smärtsamma. Hudskadorna kan visa sig först efter 1 till 2 dagar och vara kvar i flera veckor. Tvätta 
med tvål och vatten och skydda huden mot solljus i cirka en vecka om du fått växtsaft på dig. Även 
om du inte har fått några symptom bör inte huden utsättas för solljus en tid efter att du fått växtsaft 
på dig. 

 

 

 

 

 

 

 


