
 

 

Hej 

Styrelsen för Kolboda samfällighet vill informera om att det inom vårt område så har Parkslide fått 

fäste. Växten som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden och kan orsaka 

stor skada.  

Styrelsen har identifierat att det finns Parkslide på Lomgränd, Skarvvägen A, vid gymmet och på 

grönområdet mellan Skarvvägen J och K, Knipvägen A och lite österut från bron på gångstigen. 

Om du ser eller har sett den på andra ställen så vill vi att du informerar oss via tex att svara på detta 

mejl. 

Parkslide finns på många håll i vårt land där tex Göteborgs botaniska trädgård har stora problem och 

inte vet hur de skall bekämpa växten på ett effektivt sätt. Även utomlands finns stora problem och 

det pågår mycket forskning. 

Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett 

konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, samtidig behandling med glyfosfat. 

Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Man skall absolut undvik rotkapning och grävning 

då parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten kan ge nya bestånd.  

Styrelsen har sedan något år påbörjat bekämpningen av växten med injicerings av 

bekämpningsmedel i den ihålliga stammen vid de kända bestånden. Det kommer att ta flera år innan 

vi kan se effekt av insatserna eller att forskningen kommer fram till mera effektiva metoder 

Om du hittar Parkslide på din tomt 

1) Försök inte gräva upp den. 

2) Skär av växten ca: 10-15 cm över mark, borra hål i växten och behandla med glyfosfat. 

3) De avskurna växtdelarna skall stoppas i plastpåse tills de bränns, egen bränning eller ÅVC. 

4) Det är viktigt att komma igång med glyfosfat behandlingen redan på våren, behandla 
regelbundenhet. (helst var 3:e vecka) Man kan göra uppehåll på vintern. 



 


