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Förord
I Sverige är våra erfarenheter från bekämpning av parkslide mycket 
begränsade och därför ska samtliga åtgärder genomföras med stor 
försiktighet och respekt för omgivning, biologisk mångfald och 
risken för spridning. Skriften ska ses som en försiktighetsmanual. 

Hela materialet bygger på erfarenheter från England som tillgodo-
gjorts vid studiebesök hos företag och forskare i landet. Viss 
litteratur gällande parkslideåtgärder beskriver ibland föråldrade och 
även direkt felaktiga metoder. I arbetet med manualen ansågs det 
därför bäst att tillvarata erfarenheter från de som bekämpar park-
slide till vardags, i detta fallet diverse företag i England.     

En  viktig aspekt att ha i åtanke inför planering av bekämpning som 
görs i syfte att bevara biologisk mångfald är hur en åter-
etablering av naturligt förekommande flora ska vara möjlig. Bland 
annat detta talar emot användadet av herbicider som beskrivs som 
en av bekämpnigsmetoderna i följande skrift. Att föreslå 
herbicidanvändning är mycket kontroversiellt i Sverige. Eftersom 
det ändå är den överlägset mest använda metoden i England, som 
varit studieobjektet, tillsammans med att vi plockat upp signaler om 
något förändrade tongångar i Sverige avseende vilka insatser som är 
rimliga för att bekämpa främmande invasiva arter, har information 
om använding av herbicider ändå tagits med i skriften. 

Ytterligare information och uppgifter om vilka företag och forskare 
som besökts, kan läsas i förarbete till manualen.
Projektet har kunnat genomföras tack vare medel från Harald & 
Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård.  

Bakgrund
Parkslide är en främmande invasiv art i Sverige. Arten kommer 
ursprungligen från Taiwan, norra Kina och Japan och har funnits i 
Sverige sedan före 1880-talet. 

Den sprider sig via långa jordstammar (rhizom) och det räcker med 
små fragment av dessa för att det ska utvecklas nya plantor. På så 
sätt sprids arten lätt vid förflyttning av jordmassor och därmed i 
samband med växtröjning under sommar och snöröjning på vintern. 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö har arbetat mycket med 
främmande arter och skrivit flera åtgärdsmanualer avseende 
främmande invasiva växter. Då det saknas en nationell manual och 
försiktighetsprinciper avseende hantering av parkslide ansåg vi oss 
nödgade att sammanställa en sådan manual. Syftet med skriften är 
därmed snarare att skapa ett verktyg för “skadekontroll” snarare än 
en manual.   



Försik� ghetsåtgärder
Det är viktigt att inte sprida parkslide när åtgärder genomförs i 
motsatt syfte. Rötter och fragment kan exempelvis spridas genom:

1. A�  bestånden slås med lie, trimmer, röjsåg, slå� erbalk  
 eller liknande

2. A�  rotdelar eller delar av växten slungas    
 iväg vid behandling av tex. vägkanter 

3. Uppgrävning av bestånd

4. Fly� ning av jordmassor  

5. Fly� ning av redskap och fordon

6. Grävande djur

7. Va� en (framförallt rinnande)

Skräckexempel från England
I England har man arbetat med bekämpning av parkslide under lång 
tid och det finns många företag som enbart arbetar med parkslide-
bekämpning. Avfall med rester av parkslide är klassat som “control 
waste” (ungefär miljöfarligt avfall) sedan 1990.  

Orsaken till detta engagemang är naturligtvis att parkslide orsakar 
problem men det är inte hela sanningen. Enligt de vi talat med inom talat med inom talat med
detta projekt beror den omfattande bekämpningen av parkslide 
på engelska banker. Flera banker har nämligen uppmärksammat 
problemet med parkslide och väger in förekomst av parkslide på 
fastigheten som en faktor vid såväl försäljning som vid husköp. 
Bankerna började nämligen neka lån avseende tomter med känd 
förekomst av parkslide. Senare övergick detta i ett krav på en 
flerårig bekämpningsplan med minst två års uppföljning efter utrot-
ning. 

Dessa krav ledde till en överdriven rädsla för parkslide och dess 
växtkraft som stämmer föga överens med verkliga förhållanden 
enligt experter på området. Historier i media om hur parkslide växer 
rakt genom väggar och golv spädde på myten ytterligare och värdet 
på vissa hus med känd förekomst av parkslide sjönk drastiskt. 

Att parkslide kan växa genom sprickor i hus eller grund kan liknas 
vid maskrosor som ibland ses växa genom asfalt i Sverige, ingent-
ing som vi ser som ett stort hot mot infrastruktur. Det är viktigt att 
bevara diskussionen om parkslides effekter på en sund och rimlig 
nivå och inte låta en felaktig bild av “Terrorväxten parkslide” 
spridas i svenska medier. Detta skulle kunna ha en förödande efftekt 
för såväl enskilda som på samhället i stort. 



Parkslide

Parkslide har en bambuliknande karaktär med många stammar 
som växer upp var för sig eller i grupp. Vissa bestånd kan få riktigt 
grova stammar och en hård så kallad krona vid basen. Denna kan 
vara svår att få bort vilket talar ytterligare för snabb behandling av 
nya bestånd.   

Innan åtgärd bör det observeras att rhizom (jordstammar) ofta 
beskrivs som kraftigt orange i litteratur från England. I Sverige 
tycks dock inte detta nödvändigtvis alltid vara fallet. Nedan visas 
relativt kraftigt orangefärgade rhizom men färgen är bara precis 
längst ut och insidan är betydligt ljusare. De mindre rötterna tycks 
inte ha någon särpräglad färg och är lätta att förbise. Det är mycket 
viktigt att säkerställa hur rötter och rhizom ser ut på den aktuella 
bekämpningsytan. 

Rötterna kan bilda en kraftig matta precis under jordlagret. Bilden 
nedan visar en liten planta med endast ett blad från en lekplats 
som tidigare behandlats genom täckning med ett tjockt lager bark. 
Enstaka plantor stack upp på liknande sätt. Vid försiktig grävning i 
området visade sig dock rötterna täcka hela området med ett cirka 
5 cm tjockt lager. Rhizom har noterats så långt som sju meter från 
närmaste planta. Innan åtgärd krävs därför en noggrann 
undersökning av området. 



Att flytta massor som innehåller även små fragment av parkslide 
kan få förödande konsekvenser. I bilden till vänster nedan ses 
en nyanlagd grässlänt intill ett nybyggt flerfamiljshus. Använda 
jordmassor kom från ett område där parkslideavfall lagrats tidigare. 
Direkt efter anläggandet av grässlänten började parkslide att gro och 
bilden visar hur området ser ut cirka ett år efter anläggningen. 

Miljön inne i ett parkslidebestånd blir mörk och få andra växter 
klarar sig förmodligen i denna miljö. Därmed blir parkslide ett stort 
hot mot den biologiska mångfalden. 

I England talas det mycket om att parkslide kan anta en mindre 
form med små krumma blad - så kallad bonzaieffekt. Detta 
uppstår framförallt när plantan är stressad av olika anledningar 
exempelvis dålig tillgång på vatten, fysisk påverkan eller olika 
typer av bekämpningsåtgärder. Bonzaiformen är inte önskad då 
denna form anses vara mer resistent mot bekämpning. Den främ-
sta bekämpningsmetoden som används i England, som man anser 
fungerar sämre på bonzaiformen av parkslide, är besprutning med 
herbicider. Bonzaiformen ses längre ner på sidan till höger. Hela 
plantan är cirka tio centimeter. 



Olika typer av slå� er

Försik� ghetsåtgärder
Säkerställ att bekämpningen inte kommer att ha motsatt effekt och 
bidra till ökad spridning. 

Spärra av området så att alla som rör sig i närheten och inom 
området känner till åtgärden och riskerna med spridning.

Alla redskap som används ska hellre skära av än 
trasa sönder växten då det senare riskerar 
ytterligare spridning. 

Om slåtterbalk används vid bekämpning av park-
slidebestånd är det oerhört viktigt att aggregatet inte 

placeras så nära marken att rotdelar kan slitas upp och 
spridas. 

Beakta att krattning eller liknande, i syfte att rensa marken efter 
åtgärd, kan leda till spridning av grobara växtdelar. 

Att bekämpa parkslide genom slåtter i närheten av sjöar och vat-
tendrag är riskabelt. Om delar av växten hamnar i vattnet kan detta 
orsaka ytterligare spridning av beståndet. Försiktighetsåtgärder bör 
tas innan åtgärd genom uppsättning av någon typ av barriär som 
förhindrar spridning längs med vatten, exempelvis flytläns med 
nedhängande gardin. 

Bekämpning
Någon typ av slåtter är förmodligen den mest använda metoden 
för att bekämpa parkslide i Sverige idag. Bekämpningen genom-
förs ofta för att förhindra spridning eller för att bestånden utgör en 
säkerhetsrisk genom att den skymmer trafiken. Metoden används 
förmodligen oftare som underhåll snarare än bekämpning. 

Att åtgärda arten genom slåtter är mycket arbetskrävande och har 
förmodligen liten effekt. 



Det saknas uppgifter om när på året, hur ofta och vilka delar av 
plantan som bör skördas för att uppnå bästa resulat. Åtgärden an-
vänds inte alls i England. 

Avfall
Alla växtdelar måste tas om hand efter åtgärd. Lämpligen lämnas 
det organiska materialet att torka på plats före transport. 

Materialet bör ligga på hårdjord yta eller presenning när det torkas. 

Vid torkning bör materialet spidas ut så att stjälkarna inte ligger på 
varandra.  

Uppkommet material ska behandlas som riskavfall och får inte läg-
gas på kompost som innebär att det kan spridas, av varken 
människor eller djur.

Om materialet ska brännas bör det tas i beaktande att det kan han-
dla om stor biomassa. Även aska är riskavfall. Avfallsanläggning 
måste vidtalas i förväg.

Uppföljning
Eftersom användning av denna metod sällan har som mål att utrota 
bestånd av parkslide är det viktigt att följa upp om metoden tjänar 
sitt syfte som begränsande av bestånd och att den inte istället leder 
till ytterligare spridning. 



Uppgrävning

Försik� ghetsåtgärder
Hela etableringsområdet (inklusive rötter och rhizom) bör märkas 
ut för att undvika spridning. 

Inget material, varken delar av planta, rötter eller jord, får lov att 
lämna platsen okontrollerat. 

Fordon med larvfötter bör ej användas inom ett område med 
parkslide då detta kan öka risken för spridning av rötter och rhizom 
till andra områden. 

Samtliga maskiner som kommit i kontakt med kontaminerad jord 
skall tvättas i högtryckstvätt. 

Material uppkommet efter tvätt måste destrueras och förvaras på 
skyddad plats för att undvika störning (från människa eller djur). 

Bekämpning
För att avgöra den faktiska etableringen av rötter och rhizom innan 
en åtgärd påbörjas bör provgrävningar genomföras på olika avstånd 
från bestånden. Detta gäller också till vilket djup rötter och rhizom 
sträcker sig. 

Notera färgen på rötter och rhizom i närheten av plantan och 
konstatera hur rötterna ser ut på den aktuella platsen. 

Grävningen genomförs tillräckligt djupt så att alla rotfragment 
grävs bort. 

Materialet placeras lämpligen på ett sådant sätt att så få mellanled 
som möjligt skapas. 

Den grävda platsen som nu åtgärdats täcks lämpligen med någon 
typ av geotextil varpå ny, icke kontaminerad jord, åter läggs på 
platsen. 

Uppgrävda massor bör rensas från växtdelar. Detta görs med någon 
typ av såll alternativt för hand. 



Säckar med utsorterade rötter och rhizom försluts noga och bränns, 
antingen på plats eller på annan plats. Askan omhändertas.

Jorden, som ännu kan innehålla vissa fragment av växtdelar, 
slutförvaras lämpligen inom åtgärdsområdet. En tillräckligt djup 
grop grävs varpå riskjorden täcks de sista 1 - 2 meterna. 

Transport
Om transport måste ske inom ett kontaminerat område bör någon 
typ av skyddande barriär med avseende på rötter (exempelvis 
geotextil) användas för att undvika spridning av rhizom. Sand bör 
placeras såväl under som över barriären för att undvika att den går 
sönder. Möjligen krävs också något grövre material överst för att 
transporten skall vara möjlig.

I bästa fall transporteras inte jorden från åtgärdsområdet då detta 
innebär en stor risk för spridning till ännu ej ”infekterade” områden.

Avfall
Om möjligt tas materialet om hand på plats. 

Genom att täcka behandlade bestånd av parkslide kan återväxt 
förhindras. Observera att rhizom kan behålla sin grobarhet under 20 
års tid. 

Om materialet täcks, var noga med att undvika skarvar, skador, 
revor, ofullständig täckning och UV-skador. 

Materialet bör placeras minst vid sådant djup att skador förhindras 
från exempelvis grävande mullvadar och liknande. All typ av 
störning stimulerar att parkslide gror och börjar växa. Jorden måste 
ses som förbrukad för all tid och kan ej återanvändas. som förbrukad för all tid och kan ej återanvändas. som förbrukad för all tid

Uppföljning
Det är mycket viktigt att följa upp åtgärderna och kontrollera att 
ingen ny återväxt har skett. Minsta återväxt, även i mycket liten 
skala, måste efterbehandlas. 



Herbicider

Försik� ghetsåtgärder
Herbicider är ett gift som har påverkan inte bara på parkslide utan 
även annat biologiskt liv. All besprutning i eller i närheten av vatten 
är förbjuden. 

Om herbicider används är det mycket viktigt att först stämma 
av detta med gällande föreskrifter inklusive interna regler inom 
organisationen. 

Vid beslut om användning av herbicider är det uteslutet att frångå 
riktlinjer och försiktighetsåtgärder beskrivna på produkten. An-
vändandet av herbicider påverkar också den som utför åtgärden. 
Säkerhetsutrustning skall användas. 

Bekämpning
Många kommuner och flera andra myndigheter i Sverige har 
beslutat att helt frångå användingen av herbicider i sin 
verksamhet. Det blir därmed helt uteslutet att använda herbicider 
som bekämpningsmetod för parkslide. 

I England sker bekämpning vid ett eller flera tillfällen under sen-
sommaren, mellan blomning och frost, när plantan är så stor och 
välmående som möjligt. 

Giftet sprutas på bladens över- och undersida på yngre bestånd med 
vek stam. Äldre bestånd med grova stammar injiceras. 

Stora bestånd behandlas genom besprutning utifrån och in vid flera 
på varandra följande tillfällen. Så stora delar av beståndet som 

möjligt besprutas vid första tillfället. Vid nästa tillfälle 
undersöks hur väl metoden fungerat. Antingen görs yt-
terligare en besprutning på tidigare 
behandlade plantor eller så plockas döda stammar (från 
förra behandlingstillfället) bort och nästa 
”sektion” av beståndet kan besprutas. 

Bilden till vänster visar Charlotte Faint, från Longfield 
Knotweed, en vanlig arbetsdag i London.



Äldre bestånd med grova stammar injiceras med herbicider. 
Injektionen med herbicider görs ovan andra alternativt tredje 
noden. En förutsättning för att injicering skall vara möjlig 
är att stammens diameter är minst 12 mm. En del 
stammar kan bli mycket grova. 

Avfall
Materialet lämnas på platsen efter genomförd 
åtgärd för att torka. Om det organiska materialet 
har dött vid återbesök måste det inte flyttas från 
platsen. Eventuellt levande material bör forslas 
bort och läggas på hårdgjord yta.  

Vid återbesök kan döda stammar klippas ned och brytas 
sönder för att helt säkerställa att det inte finns några levande 
fragment kvar som kan leda till nyetablering av bestånd. 

När det konstaterats att allt material är dött kan det lämnas på 
platsen. 

Uppföljning
Åtgärdsplatsen måste besökas någon vecka efter första 
behandlingen om beståndet var för stort för en totalbehandling. 
Resterande delar av beståndet (längre in mot dess centrala delar) 
måste då åtgärdats. 

Även efter en ”totalbehandling” måste beståndet återbesökas för att 
säkerställa att behandlingen varit lyckad. Detta görs lämpligen efter 
några veckor. 

I England upprättas en åtgärdsplan inför herbicidbehandling. I 
åtgärdsplanen ingår minst två års uppföljning efter elimniering av 
ett bestånd.  




