Parkslide i Furusund
Parkslide är en invasiv bambuliknande växt som sprider sig snabbt och
aggressivt och kan ställa till med stor skada. (Bilder på Parkslide i Bilaga 1).
Förtvivlade husägare som fått in växten i husgrunder och rör och trädgårdar
dyker upp i TV och tidningar.
Parkslide är också mycket svår att bekämpa. (Referenser i Bilaga 2).
Hur man hanterar Parkslide (från en av referenserna kan man se i Bilaga 3).
Parkslide finns också på Furusund, runt Förängsvägen och Skräddarbacken och
sannolikt på fler platser på ön.
Det är viktigt att alla som har den på sin tomt eller i sin närhet får kunskap om
växten och hur man ska hantera den för att den inte ska sprida sig mer.
Mest oroande är att vid röjningar och insamling av ris läggs kanske grenar och
delar av växten till insamlingen. Etter värre blir det då när avfallet flisas och
fliset används på våra promenadstigar över ön.
Om inte avfallet bränns på plats ska avfallet transporteras till
återvinningscentral och läggas i container för invasiva arter.
Man kan också läsa att det för spridning endast behövs 0,7 mm växtdelar som
kan överleva upp till 14 månader och att man ej ska flytta jord från området
där växten finns eller där man beskurit den.

Bilaga 1

Bilaga 2
https://for.se/wp-content/uploads/2021/06/FOR-Infoblad-parkslide-14.pdf
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/artersom-ej-omfattas-av-regler/parkslide
https://artfakta.se/naturvard/taxon/reynoutria-japonica-220782
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f5cb6e/1573473418879/par
kslide.pdf

Bilaga 3
Förhindra att sprida parkslide
• Plantera inte parkslide i din trädgård.
• Slå inte med hackande redskap, små delar av stammen kan
slå rot och ge upphov till nya plantor.
• Flytta inte jordmassor där park slide finns eller har funnits.
• Kompostera inte rötter eller växtdelar. Bränn på plats eller lämna till förbränning på åter
vinningscentral.
• Minsta lilla rotbit som hamnar i naturen kan bilda ett nytt bestånd.

Bekämpa parkslide
Parkslide är mycket svår att bekämpa och kräver ofta en kombination av insatser under ett
antal år för att man ska lyckas.
•

•

Genom att hugga ner växten några gånger per år kan spridningen begränsas. Studier
har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år.
Första huggningen bör göras när de första skotten visar sig och den sis ta före växten
går i vila under hösten. Detta bör upprepas årligen under ett flertal år. Använd inte
hackande redskap då även små delar kan slå rot och ge upphov till nya plantor.
Avhuggna stjälkar hanteras som riskavfall och bör brännas på plats eller lämnas till
förbränning på återvinningscentral. Vid bränning ska stjälkar na torka ordentligt
innan de bränns för att för hindra spridning då ofullständigt förbrända stjäl kar
riskerar att överleva och slå rot. Sprid inte askan utanför områden med parkslide då
detta riskerar att sprida växten ytterligare.

•

För att helt bli av med parkslide krävs att plantorna grävs upp och tas bort manuellt.
Men stor försiktighet krävs! Rotstammar och rötter växer ofta mycket djupt och man
kan behöva gräva fle ra meter ned. Även små bitar av rötter som blir kvar kan ge
upphov till nya plantor. Efter att plan torna grävts bort täcks marken med presenning
i flera år. Täckningen måste vara heltäckande och omfattande för att förhindra att
nya skott skjuter upp utanför täckningen. Nya rotskott kan kom ma upp ända upp till
sju meter från moderplan tan. Det är mycket viktigt att inte lämna någon öppning åt
parksliden, även små glipor kan räcka för att nya skott ska titta fram. Uppgrävda rötter
anses som riskavfall och får inte komposte ras utan lämnas till återvinningscentral för brän
ning. Redskap som används vid grävning måste saneras.

• Användning av kemiska bekämpningsmedel kan ske i nödfall men aldrig i närheten av
vattendrag eller brunnar. Metoden kan vara effektiv mot växtdelar ovan jord men
påverkar inte rotsystemet i något större utsträckning. Som alltid när det gäller
kemiska bekämpningsmedel är det mycket viktigt att iaktta försiktighet och följa in
struktionerna som medföljer. Bekämpning med enbart kemiska medel verkar inte
räcka för att bli av med växten.

Vänta inte – tidiga insatser underlättar bekämpningen
Parkslide utvecklar ett omfattande och djupt gående rotsystem som försvårar
bekämpningen när den har etablerat sig på en plats. Ju tidigare parkslide bekämpas desto
större chans att bli av med den, men det krävs stora insatser under flera år. Spridningen kan
begränsas genom att kapa växten och minska näringen till rotsystemet.

