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Utrotning av Parkslide 
 
Gullfjälls samfällighetsförening har konstaterat förekomsten av Parkslide på 
föreningens gemensamma mark liksom på några medlemmars tomter. 
Vid föreningens årsmöte i juni 2019 förekom många olika förslag till hur Parkslidet 
skulle utrotas. Styrelsen beslutade då att utreda vilka metoder som står till buds. 
 

1. Regler 
 
Utrotning av Parkslide regleras av Förordning (2018:1939) om invasiva främmande 
arter, vilken baseras på ett EU-direktiv.  Enligt § 30 i denna förordning skall 
Länsstyrelsen besluta om utrotningsåtgärder. Förutom Länsstyrelserna har 
Naturvårdsverket ansvar för dessa åtgärder. 
 

2. Metoder för bekämpning 
 
Naturvårdsverket 
 
Naturvårdsverket har utarbetat en Metodkatalog för bekämpning av invasiva 
främmande arter. I denna katalog behandlas även parkslide. 
 
För Parkslide rekommenderas: 
 

- Nedgrävning. 
- Besprutning/ uppgrävning och sållning. 
- Besprutning med Triclopyr – tidigare delen av växtsäsongen. 
- Besprutning med Imazapyr – sent under säsongen. 
- Slåtter/ injicering med Glysosat – medlet hälls ner i stammen efter slåtter. 
- Besprutning/slåtter med Glyfosat- kan göras både i början och sent på 

säsongen. 
- Besprutning med 2,4 Damine – under tidigare delen av växtsäsongen. 
- Besprutning med Picloram – applideras under vintern direkt i jorden. 

 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Länsstyrelsen har på sin hemsida, om man söker på Parkslide, en artikel med 
rubriken Invasiva främmande arter, som bland annat behandlar bekämpning av 
Parkslide. Man rekommenderar där följande metoder. 
 



 2 

- Viktigt att börja när beståndet är litet, då det ökar möjligheten att få bort 
växten. 

- Hugg ner växten fyra gånger per år. Första huggningen görs när de första 
skotten visar sig och den sista före växten går i vila. 

- Gräv upp plantorna. Gräv djupt då rotsystemet kan växa flera meter djupt. 
- Efter uppgrävning täcks marken med heltäckande presenning i flera år. 
- Hantera stjälkar och rötter som farligt avfall. 
- Bekämpa med kemiska medel, men inte i närheten av vattendrag 
- Slå inte av med hackande redskap. 
- Kompostera inte rötter eller växtdelar. 
- Flytta inte jordmassor där Parkslide finns eller har funnits. 

 
 

3. Rapporter 
 
Wissman,Norlin o Lennartsson 
 
Vid genomgången av källmaterialet har det visat sig föreligga ett antal rapporter. Vi 
har valt att redovisa Wissman, Norlin o Lennartsson (2015) då den synes vederhäftig 
och har publicerats nyligen. Författarna har jämfört med förhållandena i England och 
bland annat konstaterat att Parkslide har en negativ ekonomisk effekt som för 
England del kan beräknas till 165 600 000 engelska pund per år. 
 
De bekämpningsåtgärder man beskriver är: 
 

- En kombination av mekaniska och kemiska tekniker har visat sig effektivt. Att 
först klippa ner och sedan applicera kemiska bekämpningsmedel anses vara 
effektivt. 

- Skär ner växterna till 5 cm höjd och applicera omedelbart en 25 % lösning av 
glyfosat på den avskurna stjälken. 

- Klipp ner växten när den når ett tidigt knoppstadium under senvåren eller 
sommaren och sedan behandla återväxten under hösten med glyfosat. 

- Introducera den naturliga fienden insekten Alphalara itdaori, men den 
metoden är ännu inte bedömd. 

- I Sverige där användning av kemisk bekämpning är begränsad, bör 
bekämpning av Parkslide inrikta sig på att dra upp eller gräva bort hela 
plantan. 

 
Örnborg Kyrkander AB 
 
Denna rapport, Försiktighetsåtgärder mot Parkslide, focuserar mycket på 
förhållandena i England. Där har man arbetat med bekämpning av Parkslide i många 
år. Det finns företag som bara är inriktade mot utrotning av Parkslide. Finns Parkslide 
på en fastighet kräver bankerna att ägaren kan visa upp en flerårig bekämpningsplan 
med minst två års uppföljning, som en förutsättning för att få belåna fastigheten. 
 
Rapporten har en inriktning mot just försiktighetsåtgärder. Initialt räknar man upp ett 
antal. Man skall inte sprida Parkslide genom åtgärder som har motsatt syfte genom 
att rötter och fragment sprids genom: 
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- Att bestånden slås med lie, trimmer, röjsåg, slåtterbalk eller liknande. 
- Att rotdelar eller delar av växten slungas iväg vid behandling av t.ex. 

vägkanter. 
- Uppgrävning av bestånd. 
- Flyttning av jordmassor. 
- Flyttning av redskap eller fordon. 
- Grävande djur. 
- Rinnande vatten. 

 
Man redovisar tre metoder för bekämpning: slåtter, uppgrävning eller herbicider (gift). 
 
När det gäller slåtter anger man många försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Man 
är mycket tveksam till metoden, trots att man anger att det är den mest använda 
metoden i Sverige. Sammanfattningsvis anser man ”att åtgärda arten genom slåtter 
är mycket arbetskrävande och har förmodligen liten effekt”. Man anger också: 
”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”. 
 
För uppgrävning anger man extremt många försiktighetsåtgärder. Även när det gäller 
behandlingen av avfallet måste man vara noggrann. Man noterar att en rotdel kan 
behålla sin grobarhet under 20 års tid. 
 
Det är helt klart att författarna förordar användning av herbicider. Det är den enda 
metoden som används i England. Man noterar också att många kommuner och flera 
andra myndigheter i Sverige har beslutat att helt frångå användning av herbicider i 
sin verksamhet. 
 
I England sker bekämpningen vid ett eller flera tillfällen under sensommaren, 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. Injektionen görs ovan andra alternativt tredje noden. En 
förutsättning är att stammen är minst 12 mm i diameter. 
 
Stora bestånd behandlas med besprutning utifrån och in vid flera på varandra 
följande tillfällen. 
 
I England upprättas en åtgärdsplan inför herbicidbehandlingen. I åtgärdsplanen ingår 
minst två års uppföljning. 
 
Bostadsrättsföreningen Djingis Kahn, Lund 
 
Bostadsrättsföreningen Djingis Kahn i Lund inledde våren 2018 ett försök med att 
behandla Parkslide med hetvatten då man inte ville använda glyfosfater. Man 
anlitade ett företag som heter Bepps AB, Lund som använde metoden Heatweed. 
Hur försöket utfallit framgår inte. Kontaktperson Måns Bruun, 0703-952111. 
 
Heatweed technologies har återförsäljare i Göteborg, Bengt Berg Maskinservice, 
Partille, 031-251055 
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