
En monsterväxt i Nybrostrand! 
I Nybrostrand förekommer invasiva växtarter som är med på listan över de som ska 
bekämpas enl  EU-förordning.  
Den snabba spridningen av parkslide är mycket oroande. 
Förekomsten av parkslide i Ystads kommun är störst Sandskogen. 
Tyvärr finns växten även i Nybrostrand på flera ställen. 
Den sprider sig snabbt genom rotdelar och "kemisk krigföring" och är ett hot mot 
vegetation, vattenledningar, asfalt och husbyggnader. I England är den helt förbju-
den och ett mycket stort problem för husägare, som har stora svårigheter med att få 
sålt sina hus med parkslide på tomten. 
Växten sprids p g a okunskap om dess aggressiva spridningsmönster genom att 
man t ex kastar avklippta delar som trädgårdsavfall i komposten eller i sophög utan-
för tomten t ex kommunal mark. Allt växtavfall måste behandlas som Farligt av-
fall och brännas. 
Ett  hundra kvadratmeter stort område är sedan några år etablerat strax öster om 
tennisbanan och utvidgas för varje år. 
Att bekämpa parkslide är extremt svårt och kräver många års tålmodiga kamp. 
Många vittnesmål på nätet berättar om hur omöjligt det är att bli av med växten. 
Uppgrävning till flera meters djup är ett alternativ, men det räcker med en millime-
terstor bit för att växten ska slå skott och skicka iväg långa "rötter". Uttröttning un-
der många år kan vara ett alternativ. Gifter fungerar mycket dåligt.  
Många har från början planterat den för att den är en vacker växt, men får uppleva 
en monsterväxt som är fruktansvärt aggressiv och utplånande av annan vegetation 
och därmed även djur. 
Det finns mycket information om parkslide och hur man ska agera på nätet, t ex 
hos Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Skåne. (Googla 
på Invasiva växter och bläddra till parkslide.)  
Bekämpning och  begränsning i Nybrostrand måste ske så snabbt som möjligt efter 
upptäckt. Det är markägarens (kommun, villaägare, lantbrukare m fl) ansvar att det-
ta sker. Vite kan utdömas. 
Om du ser växten någonstans i Nybrostrand så meddela detta till Kerstin Svens-
son, 0708691111 så rapporterar hon på Artportalen (SLU), en informationskälla för 
myndigheter och allmänhet. 
Vi måste alla hjälpas åt med bekämpningen! 



!  
Det verkar som om kommunen där vid röjningen försökt gräva upp rhizomen, men 
det hjälper inte. Växten är nästan omöjlig att utrota, när den fått fäste.  
Jag har nu klippt alla synliga skott ner i en (fylld) svart plastsäck, som jag ska köra 
till Hedeskoga för att brännas. Allt växtavfall måste behandlas som Farligt avfall. 
Detta måste upprepas flera gånger under växtsäsongen i minst fem år. Mitt hus 
med torpargrund ligger inte långt därifrån. Det oroar mig. 

Parkslidet förekommer inne på tomten söder därom. 

Parkslidet förekommer tyvärr säkert på fler ställen i byn. Jag håller utkik. De ställen 
jag sett den på har jag enligt uppmaning rapporterat på Artportalen. 



Många vittnesmål på nätet berättar om hur omöjligt det är att bli av med växten. 
Uppgrävning till flera meters djup är ett alternativ, men det räcker med en millime-
terstor bit för att växten ska slå skott och skicka iväg långa "rötter". Uttröttning un-
der många år kan vara ett annat alternativ. Gifter fungerar mycket dåligt. 

I Sandskogen har kommunen fläckvis försökt utrota växten utmed vägar och stigar 
genom grävning och marktäckning men det är svårt och kostsamt. 

Bekämpning och  begränsning i Nybrostrand måste ske så snabbt som möjligt efter 
upptäckt. Där måste information till och hjälp från alla Nybrostrands bybor ske.   

Det finns mycket information om växten och hur man ska agera på nätet, t ex hos 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Skåne. (Googla på 
Invasiva växter och bläddra till parkslide.) På Youtube finns också mycket informa-
tion.) 

Många har från början planterat den för att den är en vacker växt, men får uppleva 
ett monster som är fruktansvärt aggressivt och utplånande av annan vegetation och 
därmed även djur. Områden i Sandskogen och vid dammen öster om Elgiganten 
har blivit monokulturområden med parkslide. 

Det finns mycket att säga om invasiva växters skador och jag hoppas att Byalagets 
styrelse tar mitt alarm om just parkslide i byn på stort allvar. Det är bättre att stäm-
ma bäcken än i ån.  

Jag vill med detta mail anmäla spridningen av parkslide i Nybrostrand som ett 
ärende på Byalagets kommande styrelsemöte. 

Med vänlig hälsning, 
Kerstin Svensson 
Vipvägen 7 
Nybrostrand 
0708691111


