
PARKSLIDE
Fallopia japonica

Parkslide introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt och har därefter spridit sig 
framförallt i anslutning till trädgårdar och parker. Naturligt sprider sig parkslide via 
jordstammar (rhizom) i marken. När jordmassor flyttas kan parkslide sprida sig långt, 
då rhizombitar så små som 0,7 gram kan växa upp till nya plantor.

Parkslide är en flerårig ört med ett bambulikande växtsätt som snabbt kan växa upp till 2,5 meter. Den 
vissnar ner under vintern och växer upp på nytt under nästa säsong. Artens rotsystem är mycket kraftigt med 
jordstammar (rhizomer) som kan växa upp till en meter på en växtsäsong. 

VAD ÄR EN INVASIV ART?

En invasiv art är en växt som inte 
tillhör vår inhemska växtlighet 
och som lätt sprider sig över 
stora ytor. 

De konkurrerar då ut våra  
inhemska växter och minskar den 
viktiga biologiska mångfalden. 



Parkslidets negativa effekter
Parkslide kan konkurrera ut andra växter på platser där den 
etablerarat sig och ibland bilda rena monokulturer. Det kan göra 
marken omöjlig att odla på och förändrar livsmiljöerna till det sämre 
för arter såsom groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

De kraftiga rötterna kan även tränga in i byggnader och 
vattenledningar vilket orsakar skador som kan få stora ekonomiska 
konsekvenser. Detta gör det osäkert att bygga på mark med parkslide och 
därmed också fastigheten svår att sälja

Så bekämpar du parkslide
Parkslide är besvärlig att bekämpa. Det finns idag inga 
metoder som innebär att man får bort parkslide från 
sin mark på kort sikt. Vid bekämpning krävs ofta en 
kombination av flera metoder för att få effekt. Det görs 
enklast när plantan fortfarande är liten.

1. Skörda delarna som växer ovan jord.

2. Täck med markduk.

3. Täck markduken med ett 30 cm lager jord eller grus.

4. Rengör verktyg och kläder så att inga växtdelar kan 
spridas till andra ställen.

5. Undvik att gräva då rotkapning ökar risken för att 
nya skott skjuter upp. 

Tänk på att det är viktigt att planera 
bekämpningsåtgärden eftersom en felaktig bekämpning 
kan leda till att man förvärrar situationen och ökar 
spridningen. Upprepa åtgärden flera gånger under 
växtsäsongen samt under flera år för att utrota 
arten. Att upprepa behandlingen är det viktigaste i 
bekämpningsarbetet.

Så tar du hand om avfallet 
För att förhindra att de sprids till ännu fler platser är det 
viktigt att du är väldigt försiktig i hanteringen av alla 
växtdelar, frön och rötter. 

• Om du gräver upp eller klipper ned plantan ska du 
se till att få med alla växtdelar, blomstänglar, frön 
och rötter. Detta för att inte lämna kvar material 
som kan gro på nytt. 

• Använd genomskinliga plastsäckar för avfallet. 

• Stäng igen påsarna väl så inga delar kan bidra till 
ytterligare spridning.

• Avfallet lämnar du i facket ”ENERGIÅTERVINNING”  
i Kretsloppsparken.  
 

Observera! Avfallet får inte  
läggas bland andra växtrester 

eller komposteras.


