Organisera
motståndet
mot Parkslide
Av Christina Ullenius
Fallopia Japonica eller Parkslide eller
Japansk bambu. Kärt barn har många
namn, säger man ibland. I det här fallet
är det snarare ett hatobjekt som har
många namn.
Parkslide infördes en gång i tiden till
Europa för att den ansågs vacker. Nu är
det svårt att se skönheten. I stället är det
lätt att bli aggressiv och fundera på hur
man ska bli av med eländet. Vi är många
som har tvingats konstatera att det är
svårt, mycket svårt.
Bengt Nilsson skrev i Möllekuriren
2013:4 om den aggressiva växten, men
det finns all anledning att ta upp ämnet
igen, att varna för växten och att tänka ut
vad som kan göras för att stoppa den.
I Sverige finns Parkslide på Naturvårdsverkets förteckning över invasiva

arter, det vill säga aggressiva, främmande inkräktare. På samma lista finns
Jättebjörnloka och Mördarsnigel.
I Höganäs har Björnlokan bekämpats
framgångsrikt. Men kommunen har
ännu inte avsatt några resurser för att
komma till rätta med Parkslide.
Parkslide drabbar inte människor,
det är viktigt att säga. Men den är ett hot
mot vägar, murar, rörledningar, husgrunder. I Storbritannien ses den som
ett gissel och kampen mot den samordnas av en särskild organisation: Japanese Knotweed Alliance. I England och
Wales är det ett brott att sprida växten
eller delar av den utanför sin tomt.
Vad kan man då göra för att bekämpa
Parkslide? Små bestånd och enstaka
plantor kan man bli av med på några år
om man är envis. Det gäller att gräva,
gräva och gräva – och att aldrig slänga
Parkslide-rester på den egna komposten.
Men man måste vara på ständig vakt:
Små växtdelar kan ligga kvar i jorden och
dyka upp som plantor flera år senare.
Enstaka plantor kan ibland knäckas med
ett ogräsmedel som antingen injiceras i
stammen eller appliceras på bladen. Använd
till exempel Roundup i
rinnande form respektive
som gel.
För att bekämpa stora
bestånd av Parkslide
krävs långsiktighet och
samarbete. Kommunekologen Richard Åkesson,
säger så här:
– Jag har hört från
Wales, där Parkslide är
en landsplåga, att det
enda effektiva sättet att
bli av med den är att
täcka den med två lager
tät väv och sedan ett par
decimeter jord. Det ska
I Storbritannien deltar både
myndigheter, organisationer
och privatpersoner i kampen
mot Parkslide. Bilden visar
framsidan av ett häfte med
goda råd. Läs häftet på
www.molle.se.
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Saxat ur bloggen Hagtorpet
Parkslide är en förrymd trädgårdsväxt som
sprider sig via långa jordstammar. Den
breder ut sig snabbt och kan på kort tid
slå ut naturliga ekosystem. Den bedriver
kemisk krigföring mot annan växtlighet;
rotsystemet utsöndrar nämligen ett ämne
som är giftigt för andra växter.
Att Parkslide kan bli så dominerande beror
på att den tolererar väldigt olika växtmiljöer och att den inte har några naturliga
fiender. Den kan etablera sig i skugga och
fukt, men den klarar också sol och torka.
Den tål hög temperatur såväl som kyla,
och man har sett bestånd som fått fäste
till och med i askan på vulkansidor.
I Sverige når Parkslide i dag upp till Norrlandsgränsen. Man bör vara uppmärksam
så man inte får in den via schaktmassor
eller matjord.
Gå till: http//hagtorpet.blogspot.
com/2013/06/Parkslide-fallonia-japonica.
html

sedan ligga så i minst sju, åtta år. Rötterna lär annars återkomma.
Detta leder mig till tanken att vi i Mölle
skulle kunna samarbeta för att försöka
begränsa spridningen av Parkslide.
Vi är många som dumpar trädgårdsavfall i Tjörröd. Efter kompostering blir
trädgårdsavfallet »matjord« som en
aningslös trädgårdsägare kan köpa och
sprida i sin trädgård. Eftersom Parkslide
kan etablera sig med hjälp av minsta
växtdel är detta ett ganska säkert sätt att
skaffa sig problem.
I den trädgård jag håller på att anlägga dyker Parkslide upp på många ställen.
När jag gräver upp den kan jag se att den
har etablerat sig ur en liten kort jordstam
som har följt med jordmassorna. Dessutom är jag säker på att jag nästan aldrig
har fått med hela roten.
Jag tycker att vi ska uppmana kommunen att ordna så att invånarna får
möjlighet att göra sig av med sorterat
trädgårdsavfall.
Det borde enligt min mening finnas
en separat container för Parkslide – där
avfallet sedan bränns.
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