
Parkslide  
(Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) 
 
är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta 
över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik 
bambu. Det finns mycket, ibland motstridig, information om hur man bekämpar 
växten. 

    

Vad säger Naturvårdsverket? 

Parkslide är svår att bekämpa och enklast är att göra det medan plantan är liten. 
Det krävs ofta en kombination av metoder. Ett upprepat skördande av växtens 
ovanjorddelar i några år, följt av behandling med glyfosat och slutligen täckning 
med markduk verkar lugna ner växten. Undvik grävning och rotkapning då det 
finns risk att nya skott skjuter upp. Var försiktig vid hantering av växtavfallet. 
Det får inte komposteras, lämnas i vatten, skog eller mark, eftersom det innebär 
en stor spridningsrisk. Behandling med glyfosat (Roundup) får endast göras av 
yrkeskunniga med tillstånd. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/Fakta-
dammvaxterA4-Parkslide.pdf 

Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande 
arter men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att 
man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om 
man har den på sin mark. [Sida med mycket information som uppdateras] 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-
inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/ 

 

Vad säger Koloniträdgårdsförbundet (genom Fritidsodlingens 
Riksorganisation)? 

För att överhuvudtaget lyckas bekämpa växten gäller det att hålla koll på tidiga 
skott. Utrotning av nyetablerade plantor ökar möjligheten att få bort växten. 
Stora bestånd kan vara extremt besvärliga att bli av med och kräver ofta 
kostsamma och tidskrävande insatser under många år. Det går inte att jämföra 
parkslide med ogräs eller andra ihärdiga växter som är svåra att bli av med. 
Hanterar du växten på fel sätt finns det stor risk att parkslide börjar växa 
ohämmat och tar över hela din tomt. Det är viktigt att du skapar en översikt över 



växtens spridning och anlitar yrkesfolk med rätt kompetens. Hur stor är ytan 
med parkslide? Hur länge har den funnits på platsen? Hur fort har den spridit 
sig? Har dina grannar parkslide på sina tomter? Närhet till vattendrag? Det är 
några av de frågor du behöver ta reda på. För att lyckas krävs mycket arbete 
och tålamod. Det finns än så länge väldigt få företag i Sverige som åtar sig att 
utrota parkslide och har rätt kompetens. Var därför vaksam för oseriösa firmor 
som säger att de kan utrota parkslide under en växtsäsong. Det finns inga 
genvägar att utrota parkslide. 

• Hacka, såga och flisa ALDRIG parkslide eftersom även ett litet fragment kan 
bilda nya plantor och göra allting mycket värre. 

• Rör inte eller dumpa jord som kan innehålla växtmaterial som innehåller 
parkslide eftersom det också kan bidra till dess spridning. 

• Försök inte att dra växten ur marken, eftersom rötterna då går av och bildar en 
ny planta. 

• Kompostera aldrig någon del av växten, eftersom delar av plantan kan överleva 
och växa vidare när komposten är klar för användning. 

• Släng aldrig parkslide bland trädgårdsavfall på avfallsanläggning eftersom de 
gör jord av trädgårdsavfallet och då sprids parkslide vidare. 

(utdrag ur sjusidigt informationsblad) 

https://www.for.se/wp-content/uploads/2021/04/FOR-Infoblad-parkslide-14.pdf 

 

Det finns också mera positiva tongångar: 

Nacka kommun bekämpar parkslide i naturen och skriver:  

Du som upptäcker parkslide på din tomt bör också bekämpa den. Men gräv inte 
upp rötterna! Det är så parkslide sprider sig, berättar Kajsa Gustavsson, vilt- och 
naturförvaltare på Nacka kommun: 

– Vi har sett att parkslide går bra att bekämpa genom att klippa den del av 
växten som syns ovan mark. Börja direkt när de första skotten, som liknar 
sparris, kommer på våren. Då klipper du ner dem innan de hinner växa till sig, 
säger Kajsa Gustavsson. Upprepa klippningen med några veckors mellanrum 
hela sommaren. Efter några år ger växten upp och kommer inte tillbaka. 
 
https://www.nacka.se/nyheter-start/2021/06/vi-fortsatter-bekampa-parkslide/. 
 
[Kompostera alltså inte växtresterna utan lägg i tät plastpåse. Om det är rimliga mängder lägg i 
hushållsavfall för förbränning, större mängder till återvinningscentral för förbränning, ej 
kompostering.] 
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