
 
 

INVASIVA OCH ANDRA OÖNSKADE VÄXTER 
Parkslide 
Förekomst av den invasiva växten parkslide ökar i hela landet och även på Ängstugan. Växten är ex- 
tremt livskraftig och näst intill omöjligt att begränsa. Vi måste alla hjälpas åt att lokalisera och bekäm- 
pa växten. Växer det parkslide nära grannlotten är det garanterat så att även grannen har fått eller 
kommer att få parkslide på sin lott. Det här handlar sålunda inte om vad man själv tycker är ok på den 
egna lotten eftersom växten sprider sig okontrollerat. Det finns exempel från trädgårdar där parksli- 
den ”tagit över” och letat sig in under husgrunder och altaner och att rör och ledningar har skadats. 
Mäklare och försäkringsbolag har börjat införa klausuler mot pakslide. 
Det finns flera arter av parkslide, bl.a finnslide och jätteslide. Dessa skall heller inte odlas även om de 
inte är lika besvärliga som den vanliga parksliden. 
 
Att ta bort parkslide är inte lätt! Rötterna kan gå ner på 4 m djup. Både växtdelar och rötter måste de- 
strueras/brännas och skall absolut inte läggas i kompost och heller inte på kommunens återvinnings- 
plats för trädgårdsavfall. T.o.m mycket små bitar av rötterna är tillräckligt för nyetablering och rötterna 
kan överleva i många år under markytan trots att det inte finns några gröna delar ovan mark. 

 
• Plantera inte parkslide i din trädgård. 
• Flytta den absolut inte till nya platser. 
• Slå inte av den med hackande redskap/trimmer. Även mycket små delar kan slå rot. 
• Kompostera inte rötter eller växtdelar. 
• Släng inte växtdelar på tomten eller i naturen. 
• Flytta eller använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits. 
• Alla växt- och jorddelar skall läggas i plastsäckar som försluts och lämnas på kommunens återvin- 

ningscentral som brännbart avfall. 
 

Har du parkslide på din lott skall du försöka bli av med den. Meddela styrelsen var den finns. 
Växtgiftet Glyfosat är den effektivaste metoden men medlet får inte längre säljas till privatpersoner. 
Anlitar man ett trädgårdsföretag med behörighet att använda Glyfosat kommer dom att behandla 
innan frost. Därtill krävs andra åtgärder. 
Dra upp nya skott eller klipp av dem vartefter de kommer upp och lägg i plastsäck som lämnas på 
Björshult som brännbart avfall. På så sätt hindras fotosyntesen och växten ”tröttas”. Detta kommer att 
ta flera år, såvida inte beståndet är helt nytt. I så fall kan det grävas upp, MEN då måste alla rotdelar 
tas upp. Det krävs bara en väldigt liten del för att parksliden skall fortsätta växa! 
Marktäckning fungerar inte. Det som händer är att växten bildar nya, tunna och väldigt långa rötter 
som söker sig utanför det täckta området. 

 
Vid överlåtelser av lott 
Styrelsen i Ängstugan har beslutat att inte tillåta nyetablering av parkslide även om det än så länge 
inte är förbjudet enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 
I samband med överlåtelser inspekteras lotten för att bl.a se om det finns parkslide. Köparen 
informeras i så fall och säljare/köpare får besluta om vem som skall åtgärda.  

 
Andra oönskade växter 
•Lupiner och Gullris. - Dessa vanliga och vackra växter kan mycket väl hållas men skall absolut inte 
tillåtas att sprida sig. Lupinens fröer klipps bort och gullrisets torkade blomställningar tas bort innen 
fröspridning kan ske. Varken lupin eller gullris räknas in i odlingsytan 50 kvm. 
•Jättebalsamin - Klassad som invasiv art av eu och får inte odlas inom koloniområdet. 
•Jättebjörnfloka 
•Snöbär, Symphonicarpus rivularis 
•Vresros, Rosa Rugosa 


