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Begränsning av invasiva arter – Höganäs kommuns ansvar
Vi är många i Kullabyggden som dagligen ser stora bestånd av en växt som många av oss
tycker är vacker. Vi andra upplever den som ett stort problem. Detta är den invasiva
växten Fallopia Japonica eller Parkslide. Den har sitt ursprung i andra delar av världen
men har förts in i många länder i Europa och i USA för att den ansetts vacker. Den är
också snabbväxande.
Nu är Parkslide ett stort hot mot trädgårdar och parker eftersom den slår ut den
önskade växtligheten. Den är inte farlig för människor som björnlokan, också en invasiv
växt, som har bekämpats framgångsrikt. Även om Parkslide inte är farlig för människor
hotar den stora värden. Den har förmåga att ta sig igenom murar, husgrunder, ge sig in i
VA-installationer och orsaka skador för stora summor. Parkslide är mycket svår att
utrota men sprider sig otroligt lätt.
I Mölle ser vi alla det mycket stora bestånd av Parkslide som står längs infarten mot
Mölle. Många av oss har växande bestånd i våra trädgårdar. Det är med stor oro och
frustration vi försöker hålla växten under kontroll.
I andra Europeiska länder har man åtgärdsprogram, det är förbjudet att sprida minsta
del av växten och många varnar för att köpa en fastighet där det finns bestånd av
Parkslide.
Vi har förstått genom kontakt med Richard Åkesson att kommunen inte har några planer
för att begränsa eller bekämpa Parkslide. Mot bakgrund av de omfattande problem som
kan orsakas av Parkslide menar vi och många Möllebor med oss att Höganäs kommun
måste vidta åtgärder.
Exempel på åtgärder för att minska spridning är att införa sortering av trädgårdsavfall
så att rester av Parkslide hanteras separat så att dessa kan brännas, absolut inte
komposteras och användas som ny jord. Schaktmassor förorenade av Parkslide bör
behandlas så att de inte ger möjlighet att sprida smittan. Det är ingen tvekan om att
Parkslide aktivt sprids genom att invånarna köper matjord. Kommunens invånare
behöver få information om problemen med Parkslide och få råd om hur man säkrast
hanterar den.
Vi ser fram att Höganäs kommun tar problemen med Parkslide på allvar och vidtar
åtgärder.
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För ytterligare underlag bifogar vi en artikel i Möllekuriren, en engelsk broschyr om
hantering av Parkslide samt hänvisar till nedanstående inlägg på www.byggahus.se.

http://www.byggahus.se/forum/tradgard-allmant/235412-varning-o-kopa-hus-tomt-medparkslide.html
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