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Abstract
The aim of the project was to summarise the current state of knowledge regarding 

larch and the material available for genetic improvement of larch in Sweden. The 

report includes a literature review and an international survey of the larch species 

relevant for Swedish conditions, such as the European larch (L. decidua Mill.), 

Japanese larch (L. kaempferi (Lamb.) Carrière), hybrid larch (L. x marschlinsii 

Coaz) and Siberian larch (L. sibirica Ledeb.). 

Larch is a marginal species where the breeding resources are short-term and 

intermittent. A greater focus on climate adaptation in forestry has increased 

interest in marginal species such as larch. Larch offers good growth, relatively 

short rotation periods, and is relatively safe from storm damage at older ages. 

Swedish and international studies show that there is great potential to genetically 

improve current material in terms of production, stem quality and vitality, which 

would make the larch even more attractive for Swedish forestry. 

However, the larch is at greater risk of frost damage because of its relatively long 

growth period. Level of hardiness varies greatly between species, provenances, 

and between individuals within the larch genus. The greatest biological threat 

comes from larch canker (Lachnellula willkommii), larch needle cast (Meria laricis), 

root-rot (Heterobasidion annosum) and possibly the parasitic fungi Phytophtora. 

Larch can also suffer from grazing and bark stripping by wild animals. Grazing 

damage has a limited impact on survival and growth, but bark stripping is often 

lethal. All larch species, except Siberian larch, are currently considered as exotic 

species in Sweden, and are therefore subject to restrictions regarding deployment 

in forestry. 

The Swedish breeding population of larch consists of about 200 selected plus 

trees in clonal archives and seed orchards. There is also a base for selection among 

the progenies in fi eld trials of about 1 000 plus trees, of which about 900 are 

Siberian larch progenies from Russian plus trees. In southern Sweden, hybrid larch 

is the main species used in larch plantations, originating from Swedish, Danish 

and German seed orchards. In northern Sweden, Siberian larch is the only species 

used, and virtually all seed material is imported from Finnish seed orchards. 

In a potential long-term breeding programme for larch, the breeding population 

must be increased, especially for European and Japanese larch. This increase 

could primarily come from selection of plus trees in the Swedish trials or could be 

based on material from other breeding organisations in Northern Europe. Robust 

comparisons between northern European and Swedish larch seed orchards are 

currently lacking, as well as deployment recommendations based on fi eld 

performance. A country-wide series of experiments in which different larch spe-

cies and types of materials are compared is suggested. 
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Summary 

The aim with the project was to summarize the current knowledge on larch 
and the material available for larch tree breeding in Sweden. The project 
includes a literature review and an international survey of the larch species 
relevant for Swedish conditions such as european larch (L. decidua Mill.), 
japanese larch (L. kaempferi (Lamb.) Carrière), hybrid larch (L. x marschlinsii 
Coaz) and siberian larch (L. sibirica Ledeb.). 

In Sweden long-term breeding programs exists for the economically most 
valuable tree species – Scots pine, Norway spruce, Silver birch and Lodgepole 
pine. Larch breeding activities are short-term and intermittent.  

A greater focus on climate adaptation in forestry has, for example, resulted in 
an increased interest in new species such as larch. Larch offers good growth, 
relatively short rotation age and is relatively storm safe at older ages. In 
southern Sweden hybrid larch is mainly used today in larch plantations, with 
the seed material originating from one old Swedish seed orchard, as well as 
Danish and German seed orchards. In northern Sweden Siberian larch is 
mainly planted and virtually all seed material is imported from Finnish seed 
orchards.  

The risk of frost injury is high for larch due to its relatively long growth period. 
Large differences in hardiness exists between species, provenances - and 
between individuals within the larch genus. Siberian larch is mainly susceptible 
to spring frosts while hybrid larch, and Japanese larch, are more susceptible to 
fall frost. The greatest biological threat comes from larch canker (Lachnellula 
willkommii), larch needle cast (Meria laricis), root-rot (Heterobasidion annosum) and 
possibly the parasitic fungi Phytophtora. Larch can also suffer from grazing and 
bark stripping from wild animals. Currently all larch species, except Siberian 
larch, are considered as exotic species in Sweden which renders restrictions for 
deployment in forestry. 

The risk of frost injury is high for larch due to its relatively long growth period. 
Large differences in hardiness exists between species, provenances - and 
between individuals within the larch genus. Siberian larch is mainly susceptible 
to spring frosts while hybrid larch, and Japanese larch, are more susceptible to 
fall frost. The greatest biological threat comes from larch canker (Lachnellula 
willkommii), larch needle cast (Meria laricis), root-rot (Heterobasidion annosum) and 
possibly the parasitic fungi Phytophtora. Larch can also suffer from grazing and 
bark stripping from wild animals. Currently all larch species, except Siberian 
larch, are considered as exotic species in Sweden which renders restrictions for 
deployment in forestry. 

The Swedish base population of larch for breeding consists of about 200 
selected plus-trees in clonal archives and seed orchards. In addition, a base for 
selection exists, mainly for Siberian larch, among the progenies in field trials of 
about 1000 plus-trees. Breeding offers a great potential to improve yield, stem 
quality and vitality and thus the economic benefit of larch. For long-term 
breeding the base population need to be increased, especially for European and 
Japanese larch. Also, recommendations for seed orchard deployment of 
Swedish and north European larch seed orchards, based on field results, are 
needed.  
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Sammanfattning 

 Syftet med studien var att sammanfatta det aktuella kunskapsläget för lärk och 
det material som finns tillgängligt för lärkförädling i Sverige. Studien omfattar 
en litteraturgenomgång och en omvärldsanalys av de lärkarter som främst är 
aktuella för svenska förhållanden d.v.s. europeisk lärk (L. decidua Mill.), japansk 

lärk (L. kaempferi (Lamb.) Carrière), hybridlärk (L.  marschlinsii Coaz) och 
sibirisk lärk (L. sibirica Ledeb.). 

 I Sverige finns i dag långsiktiga förädlingsprogram för de ekonomiskt mest 
värdefulla trädslagen – tall, gran, björk och contortatall. Lärk är en marginell art 
där förädlingsinsatserna är kortsiktiga och intermittenta. 

 Ökad fokus på beredskap och handlingsfrihet inför kommande 
klimatförändring har bl.a. medfört ett ökat intresse för nya trädslag såsom lärk. 
Lärk erbjuder hög tillväxt, relativt korta omloppstider, är relativt okänslig för 
viltskador och är i äldre bestånd relativt stormsäker. I södra Sverige planteras 
idag huvudsakligen hybridlärk med ursprung från svenska, danska och tyska 
fröplantager. I norra Sverige planteras uteslutande sibiriskt lärkmaterial från 
främst finländska fröplantager. 

 Lärk har en ökad risk för frostskador på grund av dess relativt sett långa 
tillväxtperiod. Stora skillnader finns mellan arter, provenienser - och mellan 
enskilda individer i frosthärdighet. Sibirisk lärk är t.ex. känslig för vårfrost 
medan hybridlärk, liksom japansk lärk, är känsligare för höstfrost. Den 
biologiska hotbilden är störst från lärkkräfta (Lachnellula willkommii), lärkskytte 
(Meria laricis), rotticka (Heterobasidion annosum) samt möjligen algsvampen 
Phytophtora. Lärk kan även drabbas av viltbetning och i viss mån av fejning. För 
närvarande betraktas alla lärkarter, förutom sibirisk lärk, som exoter i Sverige, 
vilket medför restriktioner för användning inom skogsbruket. 

 Den svenska baspopulationen för förädling av lärk består av ca 200 plus-
trädskloner i klonarkiv eller i fröplantager. Sedan tillkommer, i huvudsak för 
sibirisk lärk, en urvalsbas i form av avkommor i olika fältförsök från ca 
1 000 plusträdskloner. Potentialen för att genom skogsträdsförädling förbättra 
lärkens produktion, stamkvalitet och vitalitet och därmed det ekonomiska 
utfallet vid odling av lärk är stor. För långsiktig förädling behöver baspopula-
tionen utökas, inte minst för europeisk och japansk lärk. Dessutom behöver 
nya försök anläggas med syfte att ta fram praktiska rekommendationer om 
olika fröplantagers användning i Sverige. 
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1. Inledning och syfte 

Intresset för skogsodling med lärk har ökat under de senaste 10-åren, vilket 
bl.a. avspeglas genom en ökad försäljning av lärkplantor. Intresset har föran-
letts av behov att: 1) minska risken för bakslag i skogsbruket inför en okänd 
framtid genom odling av fler trädslag, 2) använda trädslag med bättre storm-
fasthet än gran (Larsson-Stern, 1999) samt 3) använda trädslag med mindre 
känslighet för törskate på tallmarker i norra Sverige. Dessutom har ekonomin 
för lärkodlingar förbättrats på grund av lärkens snabba biomassaproduktion 
och höga bränslevärde i kombination med de, fram till år 2010, stigande 
priserna på bränslesortiment (Skogforsk, 2010). 

Lärk har planterats i Sverige som parkträd och allé-träd sedan slutet av  
1700-talet (Kiellander & Lindgren, 1978). Ur ett mer skogligt perspektiv be-
skriver Schotte (1917) förekomsten av planterad lärk på flera håll i Sverige i 
början på 1900-talet. Trots god tillväxtförmåga och bra virkesegenskaper har 
lärken i realiteten inte etablerat sig som ytterligare ett barrträdslag för skogspro-
duktion i Sverige. Det ökade intresset för lärk på senare år kan vara ett trend-
brott men kan också vara en tillfällig uppgång. Det är därför angeläget att gran-
ska trädslaget närmare för att peka på några möjliga fördelar och nackdelar 
samt på vilket sätt det svenska odlingsmaterialet av lärk kan förbättras.  

I södra Sverige baseras fortfarande kunskapen om lärk i stor grad på forskning 
som utfördes under främst 1950- och 1960-talen (Kiellander & Lindgren, 
1978). Redan då bedömdes potentialen att förbättra det svenska odlingsmate-
rialet som stor. Den hybridlärk som i dag används i södra Sverige har en hög 
ungdomstillväxt och kan med god ekonomi drivas med omloppstider på  
35–40 år (Boije-Malm & Stener, 2002; Larsson-Stern, 1999; Stener, 2007).  
I norra Sverige har resultat från en serie med trädslagsförsök visat att rysk lärk 
tillsammans med contortatall, haft den högsta tillväxten efter 20 år (Westin & 
Kroon, 2011). I slutet av 1990-talet bidrog det rysk-skandinaviska lärkprojektet 
till att skapa utökade möjligheter för urval genom anläggning av fältförsök med 
sibirisk lärk i Sverige, (Martinsson & Lesinski, 2007). Där lades grunden till 
genetiska studier av de fyra huvudsakliga lärkarterna i Ryssland (L. sukaczewii, 
L. sibirica, L. gmelinii och L. cajanderi). 

Dagens förädlingsarbete med lärk arbetar efter kortsiktiga, intermittenta insat-
ser som är beroende av extern finansiering. Det ökade intresset för lärk i kom-
bination med en hög förädlingspotential föranleder dock att en mer långsiktig 
handlingsplan utarbetas. Målet med denna studie är att översiktligt samman-
ställa befintlig kunskap om lärk samt tillgängligt genetisk material. Mer specifikt 
skall studien utgöra ett underlag för en ny förädlingsstrategi för lärk. 

Utredningen omfattar kunskapssammanställning genom främst litteratur-
studier, omvärldsanalys via forskarkontakter och intervjuer samt en samman-
ställning av tillgängligt genetisk material. 
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2.1. KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING 

Mycket av den svenska litteraturen som berör lärk har granskats. Dessutom har 
internationellt publicerad litteratur sökts upp för att besvara specifika frågeställ-
ningar relevanta för en eventuellt långsiktig förädling av lärk. Litteratursam-
manställningen är omfattande men gör inte anspråk på att vara komplett. För 
mer utförlig information om t.ex. sibirisk lärk hänvisas till Karlman (2010) och 
för europeisk lärk, japansk lärk respektive hybridlärk till (Pâques et al., 2013) 
och (Larsson-Stern, 2003).  

Under hösten 2012 gjordes en mindre enkätundersökning med anknytning till 
lärkens användning i Sverige, där några av de större plantodlingsorganisatio-
nerna kontaktades: Bergvik Skog AB, Nextforest AB, Ramlösa Plantskola AB, 
SCA Norrplant, Holmen Skog AB, Sundins skogsplantor AB och Svenska 
Skogsplantor AB.  

Utländska kontakter har framför allt tagits med forskare i norra Europa 
(Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Polen, Frankrike och Lettland), inte 
minst de med anknytning till det tidigare EU finansierade projektet 
Treebreedex (http://treebreedex.eu).  

2.2. MATERIALSAMMANSTÄLLNING 

Sammanställning av tillgängligt förädlingsmaterial som t.ex. plusträdskloner 
och genetiska fältförsök har främst gjorts med hjälp av Skogforsks förädlings-
databas och gamla arkivdokument. Viss nyregistrering av kloner och omstruk-
turering av ursprungsmaterialet i databasen har varit nödvändig för att kunna 
överblicka materialet och skapa en mer komplett bas för framtiden. 

3. Lärkens egenskaper och odling 

3.1. UTBREDNING OCH MORFOLOGISKA EGENSKAPER 

Lärk (Larix sp. Mill.) är ett släkte med barrfällande trädslag som tillhör familjen 
Pinaceae. De finns naturligt enbart på norra halvklotet och framförallt i den 
norra tempererade zonen i Amerika, d.v.s. Kanada och USA resp. i Eurasien 
d.v.s. Europa, Ryssland och Kina m.fl. länder i östra Asien (Figur 1). Släktet 
omfattar ca 13 arter men det finns en viss oenighet om systematiken. En grov 
uppdelning mellan amerikanska resp. euroasiatiska lärkarter kan göras 
(Semerikov & Lascoux, 1999; Wei & Wang, 2003) medan uppdelningen av de 
euroasiatiska lärkarterna fortfarande är oklar. Lärken har sin största spridning i 
Asien, särskilt i Ryssland där lärkarter växer antingen i trädslagsrena bestånd 
eller i blandbestånd på stora områden. Totalt finns cirka 280 miljoner hektar 
lärk i Ryssland, vilket motsvarar 37 % av den totala skogsarealen.  

De arter som främst behandlas i den här rapporten är europeisk lärk (L. decidua 
Mill), japansk lärk (L. kaempferi (Lamb.) Carrière), hybridlärk (L. x marschlinsii 
Coaz) och sibirisk lärk (L. sibirica Ledeb.). Den japanska lärken har tidigare 
även benämnts med det vetenskapliga namnet L. leptolepis (Siebold & Zucc.) 
Gordon. För hybridlärk är det vetenskapliga namnet L. x eurolepis (Henry) 
vanligt förekommande men det officiella vetenskapliga namnet för hybridlärk 
är sedan 1995 L. × marschlinsii Coaz. För sibirisk lärk används i detta arbete 
beteckningen i dess mera vidsträckta bemärkelse enligt von Ledebour eftersom 
ursprunget av den i Sverige använda ”sibiriska lärken” i många fall är oklar. 
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Namnet ”sibirisk lärk” har dessutom i dagligt bruk en vidsträckt tolkning och 
det görs oftast ingen åtskillnad mellan olika varianter av lärk från Ryssland. 
Den kanske mest intressanta varianten av sibirisk lärk, ur ett svenskt skogligt 
perspektiv, är L. sukaczewii Djil. från nordvästra Ryssland och i praktiken är det 
den som avses med ”sibirisk lärk” (Figur 1, art 5). 

Övriga arter som omnämns i rapporten är Dahurisk lärk (L. gmelinii Rupr.) 
inklusive underarten Ussurilärk (L. olgensis A. Henry alt. L. gmelinii var. olgensis 
(A. Henry) Ostenf. & Syrach), Cajander lärk (L. cajanderi Mayr.) och den 
nordamerikanska lärkarten Tamarack (kanadalärk) (L. laricina Du Roi K.). 
Däremot berörs inte de nordamerikanska lärkarterna Lyall lärk (Berglärk) (L. 
lyallii Parl.), västamerikansk lärk (L. occidentalis Nutt.) i rapporten och inte heller 
de kinesiska lärkarterna L. principis-ruprechti, L. potaninii (Batalin), L. mastersiana 
(Rehd. & E.H. Wilson) och Himalaya lärken L. griffithiana (Carr.).  
 

 
Figur 1.  
Utbredningsområde för lärk (karta från Schmidt (1995), anpassad efter Karlman (2010). 

I Sverige uppgår det uppskattade virkesförrådet av lärk till 1,2 miljoner m3sk 
d.v.s. ungefär 0,04 % av totala virkesförrådet (Skogsstyrelsen, 2013). Eftersom 
förekomsten av lärk är relativt liten i Sverige är uppgifter om virkesförråd 
utifrån riksskogstaxeringens årliga stickprovsinventering mycket osäkra. Av den 
anledningen skiljer man inte på olika lärkarter. Av det befintliga virkesförrådet 
finns ca 60 % i Götaland, varav ca 60 % utgörs av träd grövre än 25 cm 
(Skogsstyrelsen, 2013). Den övervägande delen av lärkarealen utgörs av plante-
rad hybridlärk i Skåne och Blekinge (Johansson, 2012).  
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3.1.1. Europeisk lärk 

Europeisk lärk har sitt naturliga utbredningsområde i Mellaneuropa (Figur 2). 
Arten brukar delas in i ett antal autoktona ursprungsområden men hur indel-
ningen görs varierar och därmed också antalet områden. Pâques et al. (2013) 
beskriver åtta områden, vilket också är den indelning som tillämpas i denna 
rapport. Lärken i Alperna brukar särskiljas från lärk i eller i närheten av Karp-
aterna. Mellan Alperna och Karpaterna ligger Donau-floden och i dess dalgång 
finns inte lärk naturligt. Lärken i Karpaterna utgörs av fyra områden med delvis 
splittrad förekomst av lärk (Polen, Sudeterna, Slovakien och Rumänien), 
medan lärken i Alperna bildar ett större mer sammanhängande område 
(sydvästra, centrala, norra och nordöstra alperna). I definitionen av det polska 
proveniensområdet ingår enligt Pâques et al. (2013) lärk från i princip hela det 
geografiska Polen med undantag för den polska delen av Sudeterna. För defini-
tioner av proveniensområden i alpområdena hänvisas till Pâques et al. (2013). 

De första svenska lärkplanteringarna kom till stånd på gods i Västsverige vid 
slutet av 1700-talet och då med europeisk lärk införd från Skottland (Hannerz 
et al., 1993; Schotte, 1917). Den skotska lärken hade i huvudsak sitt ursprung 
från Tyrolen, d.v.s. lärk från det norra alpområdet men betraktas ofta som en 
egen skotsk ”landras” som delvis uppvisar andra egenskaper än den ursprung-
liga alplärken (Giertych, 1980). Nästan all lärk som användes i Sverige mellan 
åren 1789 och 1891 var skotsk lärk som främst planterades i parker och alléer. 
Mycket av den kunskap vi har om lärk i Sverige bygger på en avhandling av 
Gunnar Schotte (1917), där europeisk lärk var i fokus men även sibirisk, 
japansk och amerikansk lärk (främst L. laricina) diskuterades. 

De tidigaste observationerna av skillnader mellan europeisk och sibirisk lärk 
(Schotte, 1917) blev lätt vilseledande eftersom den stora variationen inom 
framförallt sibirisk lärk då inte var känd. De fenologiska skillnaderna mellan 
europeisk och sibirisk lärk, av lämpligt proveniensursprung, är små på våren 
men desto större på hösten. De säkraste morfologiska skiljetecknen mellan 
europeisk och sibirisk lärk är kottarnas utseende och barrantalet på kortskotten 
på fjolårets långskott. Europeisk lärk har 40–60 barr medan sibirisk lärk har 
25–40. Kärnveden är rödbrun hos båda arterna, men efter torkning kan ved-
färgen hos sibirisk lärk förändras något, med en svag dragning mot grönt. 
Färgen på honblommorna och de späda kottarna är inte något säkert sätt att 
särskilja arterna på. 
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Figur 2.  
Naturlig utbredning av europeisk lärk i Europa. Källa EUFORGENE 2009. 
 

3.1.2. Sibirisk lärk  

Sibirisk lärk växer naturligt i Europa i form av spridda förekomster i den nord-
västra delen av Ryssland. Utbredningsområdet tar sin början öster om sjön 
Onega och Vita havet och vidare österut till i floden Jenisey (art 5 och 6 i 
Figur 1). Såväl allozym- som DNA-studier ger stöd för en uppdelning av den 
sibiriska lärken i en västlig resp. östlig variant (alternativt art) med en över-
lappande hybridzon (Khatab et al., 2008; Semerikov & Lascoux, 2003; 
Semerikov et al., 1999). Utbredningsområdet för den västliga sibiriska varianten 
motsvarar ungefär området för L. sukaczewii (Figur 1 område 5) medan den 
östliga sibiriska varianten tar över vid floderna Ob och Irtish, öster om 
Uralbergen (Figur 1 område 6). För att klargöra en eventuell ytterligare upp-
delning av den sibiriska lärken i fler underarter krävs större molekylära studier 
där flera populationer ingår. Sibirisk lärk betraktas i Sverige som en inhemsk 
art, till skillnad från övriga lärkarter, eftersom makrofossilfynd av ved och 
kottar, daterade till mellan 8700 och 7500 år f. Kr., har gjorts i svenska fjällen 
(Kullman, 1998). Senare har fynden bekräftats genom ca 10 000 år gammalt 
lärkpollen i Lappland från tidig Holocene (Bergman et al., 2004). Den sibiriska 
lärken kan betraktas som en återintroducerad art i Sverige. 

Större importer av frö med sibirisk lärk har fram till slutet av 1990-talet skett 
under 1890-, 1930- och 1950-talen (Edlund, 1966). Importen under 1890-talet 
utgjordes troligtvis endast av en proveniens från det europeiska Ryssland, näm-
ligen den s.k. Raivola lärken. Den kallas även Lintulalärk och kommer från ett 
område på ca 50 ha vid Roshchinka floden (Lintulajoki på finska) vid samhället 
Roshchino (Raivola på finska) i Karelen. I detta område har lärk såtts och 
planterats i åtminstone fem omgångar med början år 1738 fram till 1970-talet 
(Redko & Mälkönen, 2005). Tysken Fockel anlade på uppdrag av tsaren den 
första omgången skog där, med syfte att trygga den ryska virkesförsörjningen 
till skeppsbyggnad när tillgången på ek började minska. I den äldsta delen, en 
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yta av ca 5 ha, som anlades under åren 1738-1750, användes med säkerhet frö 

från sibirisk lärk med ursprung ca 20 km söder om Archangelsk (ca 63ᵒ15’N). I 
de yngre delarna finns sibirisk lärk med okänt ursprung samt några små ytor 
med dahurisk lärk och europeisk lärk. Raivola lärken har haft ett stort inflytan-
de på kultiveringen av lärk över hela världen och är sedan 1991 med på 
UNESCO’s världsarvslista. Efter 1890-talet dröjde det ända till 1930-talet då 
nästa större import av lärkfrö gjordes till Sverige. Den importen härrör från 
främst två provenienser – troligtvis från Arkhangelsk respektive Altai. Det frö 
som infördes under 1950-talet har däremot klart definierade proveniensur-
sprung och utgör ett bra underlag för proveniensforskning. 

Den sibiriska lärkens potentiella användning i Sverige har utretts av Karlman 
(2010). Resultaten baseras bl.a. på nya fältförsök i Sverige, anlagda inom det 
rysk-skandinaviska lärkprojektet SibLarch där organisationer från Sverige, 
Norge, Finland, Island och Ryssland ingick. Bland annat insamlades frö från 
mer än 1000 lärkar fördelade över stora delar av Ryssland och fältförsök 
etablerades år 2003 inte bara i Sverige utan i ytterligare nio länder. Resultat från 
de svenska försöken vid fem års ålder indikerar en hög produktionspotential 
för sibirisk lärk i Sverige och framför allt för den med ursprung från nordvästra 
Ryssland. En anledning till att projektet SibLarch fokuserade på sibiriska 
lärkarter och främst den från nordvästra Ryssland, var att man förväntade sig 
en hög tillväxtpotential i Skandinavien. Dessutom fanns en enorm population 
att välja material från. Virkesförrådet med lärk i Ryssland är runt 25 miljarder 
m3, eller drygt tio gånger Sveriges totala virkesförråd av gran och tall 
(Shvidenko & Nilsson, 1994). I ett kandidatarbete av Söderholm och Öhman 
(2010) beräknades den potentiella skogsodlingsarealen för sibirisk lärk i Sverige 
till 2.9 miljoner hektar eller ca 19 % av skogsmarken i de nordligaste svenska 
länen (Västernorrland-, Jämtland-, Västerbotten-, Gävleborg- och Norrbottens 
län). 

3.1.3. Japansk lärk 

Det naturliga utbredningsområdet för japansk lärk är begränsat till de centrala 
delarna av den japanska huvudön Honshu (1300-3000 m.ö.h.) (Figur 3) och 
sträcker sig över bergen Manokami (ca 38° 05 ' N.L.) och Yamazumi  
(35° 08 N.L.). Dessutom finns ganska stora bestånd i Oze-Nikko, Asama, 
Shirane, de Chichibu, den Yatsuga ta och Fuji bergen. Inom det norra området 
växer japansk lärk på 900–1 850 m.ö.h. och i de centrala och södra delarna på 
1 000–2 800 m.ö h. Den bästa tillväxten hittas dock mellan 1 400–1 800 m, i 
norr, och mellan 1 400-2 100 meter i de centrala och södra regionerna. 
Jordarna i området är huvudsakligen vulkaniska eller av kalkstenstyp  
(Hayashi, 1951). Nederbörden i området varierar mellan 1 270 och 3 570 mm 
per år, medan intervallet i årsmedeltemperaturen är från 1°C till 7°C. Artens 
utbredning utgörs inte av en enda homogen population utan består av flera 
små genetiskt isolerade populationer med stora miljömässiga skillnader. Det 
finns indikationer på att japansk lärk och Dahurisk lärk är besläktade syster-
arter med liknande migrationshistorik men bilden är inte entydig  
(Khatab et al., 2008; Semerikov et al., 1999; Zhang et al., 2010). Ytterligare 
DNA studier behöver göras för en korrekt fylogenetisk klassificering av de 
euroasiatiska lärkarterna. 
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Utmärkande morfologiska drag för japansk lärk är att den har mer eller mindre 
horisontellt växande grenar, till skillnad från t.ex. den europeiska lärkens mer 
hängande grenar. Under vintern är färgen på årsskotten rödaktig på japansk 
lärk medan den på europeisk lärk är mer gulaktig (Páques et al., 2006). Färg-
skillnaderna är störst och tydligast på fjolårsskotten. Som unga plantor kan 
arterna skiljas genom att japansk lärk tappar så gott som alla barr efter första 
växtsäsongen medan europeisk lärk behåller barren på den övre tredje delen 
(eller mer) av stammen (Páques et al., 2006). 

 
Figur 3.  
Naturlig utbredning av Japansk lärk (L. kaempferi) på den japanska huvudön Honshu. Fyllda mörka ytor anger 
hög andel lärk medan streckade ytor innebär en mindre andel. Anpassad efter (Hayashi, 1951). 

3.1.4. Hybridlärk 

Lärkarter kan hybridisera och arthybriderna är ofta fertila (Karlman, 2010; 
Kiellander, 1958). Hybriden mellan japansk lärk och europeisk lärk är egent-
ligen den enda lärk som bör kallas hybridlärk. Övriga hybrider inom lärksläktet 

(t.ex. L. decidua  L. sibirica och L. sibirica  L. kaempferi) bör i stället kallas för 
lärkhybrider. Förekomst av hybridlärk dokumenterades ungefär samtidigt i 
Schweiz och Skottland efter naturlig hybridisering av europeisk lärk och 
japansk lärk som växte i närheten av varandra. Det finns dock exempel från 
Estland där frön efter hybridisering mellan japansk och europeisk lärk grott 
redan år 1795 (Sander & Läänelaid, 2007). 

  



12 
Lärk – Kunskapsläge, material och förädlingsmöjligheter   

 

Den mest kända hybridlärken är den s.k. dunkeld-lärken som upptäcktes i byn 
Dunkeld i östra Skottland. År 1885 planterades elva japanska lärkar vid 
Dunkelds herrgård där redan två europeiska lärkar växte. Frö samlades senare 
in från de japanska lärkarna och plantor planterades ut. År 1904 noterades att 
de unga plantorna var exceptionellt vitala och hade ett, från de japanska 
moderträden, avvikande växtsätt och utseende. Henry och Flood (1919) drog 
slutsatsen att plantorna var ett resultat av en korsning mellan de båda arterna 
och benämnde hybriden som L. x eurolepis. Redan år 1917 hade dock Johann 
Coaz beskrivit en hybrid mellan dessa trädslag som uppstått i ett arboretum i 
Tscharner Holz år 1901. Hybridavkommorna växte nära slottet Marschlins, 
Schweiz och Coaz gav hybriden namnet L. x marschlinsii. Det officiella veten-
skapliga namnet för hybridlärk är sedan 1995 L. × marschlinsii Coaz. (United 
States Department of Agriculture, 2006), vilket också används av Svensk 
Kulturväxtdatabas (SKUD, 2012). Vanliga vetenskapliga synonymer för 
hybridlärk är L. × henryana Rehder men framför allt L. × eurolepis Henry 
(Nelson, 1980; Sander & Läänelaid, 2007). Det förekommer att hybridkors-
ningar med japansk lärk som moder respektive som fader tilldelats olika veten-
skapliga namn. Korsningar där modern är japansk (L. kaempferi x L. decidua) har 
t.ex. angetts som L. x marschlinsii Pâques et al. (2013), alternativt  
L. x leptoeuropea Dengler (Pâques, 1989) respektive L. x leptoeuropaea  medan den 
reciproka korsningen L. decidua x L. kaempferi angetts som L. x eurolepis  
(Lelu et al., 1994c; Pâques et al., 2013). Inga signifikanta skillnader mellan de 
olika korsningstyperna har dock observerats. 

Morfologiskt kan europeisk lärk, japansk lärk och hybridlärk relativt väl sär-
skiljas från varandra genom färgen på årsskotten och i vilken utsträckning 
barren behålls efter första årets tillväxt. Hybridlärk intar en intermediär posi-
tion i båda egenskaperna. För noggrannare bestämning finns molekylära meto-
der där arterna kan särskiljas med hjälp av RAPDs (Scheepers et al., 2000), mt-
DNA samt cp-DNA (Acheré et al., 2004) eller SSR markörer (Chen et al., 
2015; Wagner et al., 2012). 

Arealen planterad hybridlärk i Sverige har ökat markant de senaste åren, 
speciellt från 2006 och framåt, som en konsekvens av stormen Gudrun år 
2005. Enligt Skogsstyrelsen beviljades återbeskogningsstöd för 2 900 ha 
hybridlärk, vilket utgjorde ca 5 % av barrträdsplanteringarna efter Gudrun. I 
dag planteras ca 3 miljoner lärkplantor i Sverige (Skogsstyrelsen, 2013), varav 
hybrid- respektive sibirisk lärk utgör hälften var. Hybridlärk är det främmande 
trädslag som prövats i störst omfattning i södra Sverige. Vi har dock fort-
farande liten erfarenheten i Sverige av hur hybridlärken utvecklas över en hel 
omloppstid (Skogsstyrelsen, 2009).  
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3.2. LÄRKSKOGSSKÖTSEL I KORTHET 

3.2.1. Plantodling 

Lärkens snabba ungdomstillväxt gör att täckrotsplantor kan odlas fram under 
en tillväxtsäsong medan barrotsplantor, som enbart odlas på friland, kan 
behöva två säsonger för att bli tillräckligt stora (Martinsson & Lesinski, 2007). 
Lärk i allmänhet, och hybridlärk i synnerhet, avslutar tillväxten sent på hösten 
vilket innebär att plantor som odlas i Sverige riskerar frostskador redan i plant-
skolan. Hybridlärksplantor lego-odlas därför ofta av skogsplantskolor i 
Danmark eller norra Tyskland där klimatet är mildare på hösten. Även vid 
odling av t.ex. sibirisk lärk i svenska skogsplantskolor finns en risk för frost-
skador. 

3.2.2. Ståndortskrav  

3.2.2.1. Bördighet 
Lärken förefaller, jämfört med gran och tall, att vara mer känslig för odlings-
miljön och uppvisar ofta ett samspel med växtmiljön. Europeisk lärk har t.ex. i 
försök visat ett tydligt miljösamspel för olika provenienser (Giertych, 1980).  

I Finland anses sluttningar med fuktig och djup mineraljord vara den bästa 
marktypen för sibirisk lärk (Viherä-Aarnio & Nikkanen, 1995). I Sverige finns 
en enkel tumregel att sibirisk lärk för bästa avkastning bör planteras på marker 
med vegetationstyp av blåbär (Vaccinium myrtillus L.) eller bättre (Karlman, 
2010). Även på bördiga marker på hög höjd över havet kan lärk producera bra 
(Martinsson, 1995). Sibirisk lärk växer betydligt sämre på näringsmässigt svaga 
och torra marker och är där underlägsen t.ex. tall (Edlund 1966; Remröd and 
Strömberg, 1978; Martinsson, 1995). På Island används sibirisk lärk (L. 
sukaczewii) på vulkaniska jordar och den anses, av de 20–30 arter som växer 
tämligen väl på Island, vara den art som växer bäst på magra och torra mark-
typer (Eysteinsson & Skúlason, 1995). Schotte (1917) refererar till en källa som 
hävdar att ”magraste sand och grus på högsta backar”, kan beskogas med lärk 
medan den inte trivs på våt jord. Det är uppenbart att lärkens förmåga att över-
leva på magra och torra marktyper behöver särskiljas från dess förmåga att ge 
hög avkastning på andra marktyper.  

Enligt Hibberd (1991) växer hybridlärken bäst på fuktiga, men väldränerade 
medelgoda lerjordar men man bör undvika alltför finjordsrika marker och torra 
marker, speciellt där årsnederbörden är under 750 mm. År 2011 inventerades 
ett stort antal hybridlärkplanteringar som etablerades under åren 2000-2010 i 
Götaland och Bergslagen (Johansson et al., 2012). Syftet var dels att beskriva 
etableringsresultatet och dels att hitta lämpliga planteringar för långsiktig upp-
följning hybridlärkens produktion. Inget samband kunde påvisas mellan lärk-
plantornas etablering och ståndorternas bördighet. Det är dock för tidigt att 
utvärdera ett eventuellt samspel mellan tillväxtmiljö och produktion. 

I lärkbestånd utvecklas mykorrhiza som kan effektivisera näringsupptaget och 
överlevnaden för träden. Resultat från inokuleringsförsök med mykorrhiza på 
1-årig tamaracklärk indikerar att dess effekt är störst vid låga näringsnivåer 
(Chakravarty & Chatarpaul, 1990). Dessutom hade plantor med mykorrhiza 
lägre skott-rot kvot, vilket antyder att de skulle kunna vara mindre känsliga för 
uttorkning efter utplantering i fält. 
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3.2.2.2. Markvatten 
Att lärkarterna är lämpade för sluttningar är en uppfattning som etablerades 
tidigt t.ex. av Wahlgren (1914). En vanlig uppfattning är att lärk behöver s.k. 
”rörligt markvatten” (Hägglund & Lundmark, 1982) d.v.s. ytligt rinnande 
grundvatten för att växa bra. Det kan sägas stödjas av att lärk växer bra i slutt-
ningar men även andra arter t.ex. vanlig gran växer bra i sådana miljöer. 
Odlingslokaler med periodvis mycket hög grundvattennivå, t.ex. mark som 
under delar av året ligger i eller under grundvattennivån, är däremot inte lämp-
liga för lärk och speciellt inte för sibirisk lärk (Karlman, 2010). I ett experiment 
med krukade 2–4 åriga plantor av europeisk lärk, tall (Pinus cembra) och gran 
(Picea abies) studerades gasutbyte och vattenpotential på plantorna respektive 
marken (Havranek & Benecke, 1978). Även under ”icke-transpirerande” 
förhållanden upphörde inte transpirationen helt för lärken, till skillnad från de 
andra arterna. Under transpirerande förhållanden och successivt sjunkande 
vattenpotential i marken reducerades lärkens gasutbyte inte förrän vatten-
potentialen sjönk under −3,5 bar. Först därefter stängdes gasutbytet snabbt. 
För tallen började en gradvis reduktion i gasutbytet redan vid en vattenpoten-
tial under −0,4 bar. Tallen upprätthöll den högsta kvoten mellan nettofoto-
syntes/transpiration och var effektivare än lärk (och även gran) på att utnyttja 
och hushålla med en begränsad tillgång på markvatten. I en annan studie med 
samma arter men på ett litet antal äldre träd (37–58 år) som växte på hög höjd i 
Alperna, studerades transpiration och vattenpotential i xylemet (Anfodillo et 
al., 1998). Europeisk lärk visade där en relativt hög transpiration även under 
perioder med måttligt underskott på vatten, d.v.s. uttorkande förhållanden. När 
den japanska lärken började planteras i Europa vid slutet av 1800-talet drabba-
des den i kontinentala områden av stora avgångar orsakade av sommartorka 
(Pâques et al., 2013). 

Sammantaget tyder resultaten på att lärk, jämfört med andra arter, inte hus-
hållar med vatten på ett lika ekonomiskt sätt, vilket kan göra den känslig för 
vattentillgången. För att lärken kontinuerligt ska klara av att upprätthålla en 
relativt hög transpiration behöver rotsystemet mer eller mindre kontinuerligt 
kunna nå och utnyttja grundvattennivån utan att marken är mättad med vatten.  

3.2.3. Beståndsetablering 

Lärken har den tidigaste skottsträckningen av alla arter av ekonomisk betydelse 
inom det svenska skogsbruket. Hur lärkplantorna hanteras vid vårplantering 
har därför visat sig vara mycket viktigt (Martinsson & Lesinski, 2007; Westin & 
Kroon, 2011). Lärkplantor som inte är i vila under transport och plantering 
drabbas lätt av stress. Om skottsträckningen påbörjats måste plantorna vattnas 
upp för att inte överlevnaden ska påverkas negativt. Plantering innan knopp-
sprickning är att föredra, men är bara möjlig om plantorna kylförvarats innan. 
Lärken är dessutom känslig för försommartorka, vilket är ett skäl till att plante-
ring vanligen görs under sensommaren i norra Sverige. Även sena höstplante-
ringar d.v.s. från den tidpunkt då barren gulfärgats rekommenderas för praktisk 
skogsodling (Kiellander & Lindgren, 1978).  
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Vid vårplantering av hybridlärk är det inte ovanligt att övre delen av topp-
skottet är dött p.g.a. sen invintring i samband med höstfrost i plantskolan, men 
det verkar inte ha någon större praktisk betydelse. För t.ex. europeisk lärk, som 
till skillnad från hybriden har låg motståndskraft mot lärkkräfta, kan sådana 
skador bli allvarliga eftersom de senare kan vara en inkörsport för stamkräfta 
(Kiellander & Lindgren, 1978). 

Instabilitetsproblem och hög andel baskrökar, orsakade av bl.a. alltför stora 
plantor vid utplanteringen, har uppmärksammats i flera fältförsök 
(Stener, 2007). Lärk kan generellt ha allvarliga kvalitetsdefekter, främst vad 
beträffar rakhet, vilket har påtalats i ett flertal studier (Karlman, 2010; Keiding 
& Olsen, 1965; Westin & Kroon, 2011; Yde-Andersen, 1980). Till viss del kan 
kvalitetsdefekterna förklaras av planttyp, markegenskaper och planteringspunkt 
(Larsson-Stern, 1999). Stora genetiska skillnader i rakhet har dock påvisats, 
vilket tyder på att problemet med krokiga träd till viss del kan åtgärdas med 
genetisk förädling (Pâques, 2004). Om frekvensen krokiga träd inte är alltför 
stor påverkas dock inte det ekonomiska utfallet speciellt mycket, eftersom de 
krokiga träden främst tas ut vid de första gallringarna där sortimenten ändå 
enbart utgörs av massa- eller bränsleved (Stener, 2007). En till två röjningar 
krävs beroende på lövförekomst och lärkart. Hybridlärk växer dock vanligen 
ifrån det konkurrerande lövuppslaget, vilket minskar röjningsbehovet  
(Powell & Vescio, 1986). 

3.2.4. Gallring och föryngringsavverkning 

Lärk är en av de mest ljuskrävande trädarterna i Norden, vilket ställer krav på 
relativt hårda och frekventa gallringar. Hög stamtäthet i kombination med hög 
tillväxt resulterar snabbt i högt upphissade grönkronor, vilket reducerar trädtill-
växten. För hybridlärk på bördig mark i södra Sverige kan exempelvis gallringar 
med 5-6 års intervall vara lämplig från ca 15 års ålder (Hildingsson, 2006; 
Larsson-Stern et al., 2005). Produktionstabeller för olika boniteter och med 
olika gallringsscheman har utarbetas för svenska förhållanden för hybridlärk 
(Johansson, 2012) och sibirisk lärk (Vuokila et al., 1983).  

Omloppstiden för lärk varierar, beroende på art, bördighet och syfte. I allmän-
het är omloppstiden för europeisk lärk 80–100 år och för japansk lärk ca 70 år. 
Sibirisk lärk kan avverkas efter 55–75 år men omloppstiden är bonitetsberoen-
de och omloppstider på till 150 år förekommer. För hybridlärk på god mark i 
södra Sverige är omloppstider mellan 30 och 45 år möjliga, d.v.s. tre omlopps-
tider med hybridlärk motsvaras ungefär av två omloppstider med gran på 
samma mark (Sonesson & Rosvall, 2011a). Lärkens kortare omloppstid ger 
högre nuvärde för hybridlärk än gran (Sonesson & Rosvall, 2011b) och ännu 
kortare omloppstider är tänkbara om målet enbart är biomassa. 

3.2.5. Lärkens produktion 

En genomgång av lärkens produktion i Sverige har gjorts av Ekö et al. (2015) 
och baseras på permanenta provytor fördelade på 26 lokaler med hybridlärk i 
främst sydvästra Sverige, 13 lokaler med europeisk lärk i Götaland och 
Svealand, 16 lokaler med japansk lärk i Götaland och 23 lokaler med sibirisk 
lärk i främst Svealand och Norrland. Produktionsytorna var lokaliserade till 
bördiga ståndorter och de var välskötta med minimal inverkan av stickvägar.  

Den årliga medeltillväxten för hybridlärk mellan 30 och 56 år var i genomsnitt 
14.1 m3sk ha-1 med en spridning från 9.6 till 17.6 m3sk ha-1. Vid en omloppstid 
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på 40 år uppskattades produktionen till 14.4 m3sk ha-1 år-1. Hybridlärkens 
medelproduktion var 30 % högre än granens på de nio ytor där den jämförels-
en var möjlig. Resultatet indikerar att hybridlärken växer bättre än vad tidigare 
svenska produktionsstudier visat (Ekö et al., 2004). En relevant jämförelse 
mellan arterna försvåras av produktionsytornas generellt sett låga åldrar i 
kombination med att lärk respektive gran har olika långt kvar till dess att till-
växten kulminerar. För hybridlärk kulminerar exempelvis den årliga medeltill-
växten relativt tidigt. Tidigare studier på hybridlärk har pekat på en slutvolym 
vid 45 års ålder på omkring 300 m3sk ha-1 (stående skog) och en totalproduk-
tion på ca 575 m3sk ha-1 (Larsson-Stern, 2003). På likvärdiga lokaler har gran 
vid samma ålder en omloppstid som normalt sett är minst 20 år längre. Lärkens 
produktionen kan höjas ytterligare genom att använda förädlat plantmaterial 
från de bästa fröplantagerna i Sverige och Danmark, varvid en årlig medel-
produktion på ca 16 m3sk ha-1 på bördiga marker i södra Sverige kan vara fullt 
möjlig.  

Produktionsytorna med europeisk lärk äldre än 50 år, d.v.s. betydligt äldre än 
de med hybridlärk, visade på en årlig medelproduktion på 7.8 m3sk ha-1 med en 
spridning från 4.8 till 10.0 m3sk ha-1. För en omloppstid på 50 år uppskattades 
produktionen till 8.8 m3sk ha-1 år-1. Svenska fröplantager med europeisk lärk 
saknas idag och vi har ingen kunskap om vad tillväxten skulle kunna bli med 
material från danska, tyska, polska eller tjeckiska fröplantager. 

För japansk lärk uppskattades den årliga medeltillväxten under en 50 årig 
omloppstid till 10.2 m3sk ha-1, d.v.s. högre än för europeisk lärk. I en tidigare 
studie föreföll tillväxtmönstret för japansk lärk att mer likna hybridlärk än 
europeisk lärk (Larsson-Stern, 2003). För japansk lärk finns även möjlighet att 
höja produktionen ytterligare med material från danska fröplantager. 

De sibiriska lärkytorna visade, för ytor som var minst 40 år gamla, en årlig 
medelproduktion på 6.1 m3sk ha-1 med en variation från 1.8 till 10.8. På två av 
ytorna (ålder > 25 år, ståndsortsindex ca T28) kunde tillväxten jämföras med 
tall, varvid lärkens produktion var 7 % respektive 11 % högre. Vid en om-
loppstid på 60 år uppskattades produktionen till 6.2 m3sk ha-1 år-1. I en tidigare 
studie av Martinsson (1995) växte sibirisk lärk 10-25 % bättre än tall på inter-
mediärt bördiga marker. Även här kan användning av fröplantagematerial från 
Sverige och Finland höja produktionen ytterligare ca 10 %. 

3.3. VIRKETS ANVÄNDNING 

En av grundförutsättningarna för att initiera ett förädlingsprogram med lärk är 
att det finns en framtida avsättning för det lärkvirke som skall produceras. Vad 
vi tror om virkesmarknaden i framtiden avgör också vilka förädlingsmål som 
förädlingsarbetet bör inriktas mot. Vid odling av lärk är i dag slutmålet vanligt-
vis timmer.  
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3.3.1. Massaved 

Sulfatprocessen är i dag den dominerande metoden för framställning av 
pappersmassa och så gott som alla vedslag, inklusive lärk, kan utnyttjas. En 
nackdel med sulfatprocessen är det låga utbytet. Enbart ca 40–50 procent av 
veden blir papper. Det främsta alternativet till sulfatmassa är mekanisk massa, 
som har ett utbyte på mer än 90 %. Lärk anses dock olämplig för mekanisk 
massa på grund av de färgproblem som kärnveden ger upphov till (Nova 
Scotia Department of Lands and Forests, 1989). Storleksmässigt är lärkfibrerna 
(trakeider) ungefär lika stora som tallens, men lärk har väsentligt större andel 
småfibrer, vilket minskar den genomsnittliga fiberlängden (Edlund, 1966). 
Trakeidandelen i veden är också något lägre för lärk än tall p.g.a. att lärken 
innehåller en volymmässigt betydligt högre kvantitet märgstrålar. Lärkmassans 
egenskaper förefaller avvika något från andra barrmassor i Skandinavien och 
kan i rivstyrka jämföras med s.k. Sydstatsmassa (Edlund, 1966). Sammantaget 
utgör dock lärkens fiberegenskaper i sig inget hinder för massatillverkning.  

Lärkvedens massaegenskaper skiljer sig också från tall- och granvedens, vilket 
innebär att den i sulfatprocessen bör hanteras separat. Lärkved är, jämfört med 
tallved, något rikare på lignin, fattigare på alkohol-bensen lösliga extraktiv-
ämnen, men framför allt väsentligt rikare på vattenlösliga extraktivämnen. 
Lärkens huvudsakliga hemicellosa, arabogalaktan, är ett s.k. extraktivämne som 
skiljer sig från tallens och granens vanliga hemicellulosor genom att vara 
vattenlöslig och hydrolyserbar (Edlund, 1966; Keith & Chauret, 1988). 
Extraktivämnen utgör en heterogen grupp som innehåller många olika ämnen. 
En del av extraktivämnena kan, förutom lägre massautbyte, ge upphov till 
oönskade avsättningar på massa och papper samt på processutrustning. 

Vedåtgången per ton massa (m3 t-1) beror av vedens densitet och kärnvedsandel 
(Sable et al., 2012) och minskar normalt med ökad veddensitet och ökad kärn-
vedsandel. Lärkens arabinogalaktan i kärnveden bidrar till högre densitet. I 
sulfatprocessen går arabinogalaktanet förlorad, vilket sänker massautbytet men 
samtidigt ökar utbytet med ökad veddensitet. I provkokningar med sibirisk 
lärk, europeisk lärk och tall blev exempelvis utbytet för både sibirisk och euro-
peisk lärk ca 0,5 – 1,0 % lägre än för tall (Edlund, 1966). Lärkens massautbyte 
borde, vid vanliga värden på andelen kärnved och arabinogalaktan i kärnveden, 
teoretiskt vara ca 4 % lägre än för ved utan kärnved. Lärkvedens densitet bör 
därför vara minst 10 % högre än för ved utan kärnved för att samma massa-
utbyte ska nås per volymenhet ved (Edlund, 1966).  

Lärkens veddensitet varierar med art, genetiskt ursprung och beståndshistorik 
och kan uppvisa mycket olika densitetsnivåer. Veddensiteten i brösthöjd ökar 
med stigande ålder till en övre nivå vartefter den genomsnittliga densiteten 
planar ut eller minskar långsamt. En övre densitetsnivå på 450-550 kg m-3 vid 
15 år ålder har observerats (Keith & Chauret, 1988). Även i tid mer utdragna 
förlopp finns redovisade där utplaningen börjar vid ca 20 år och ett max nås 
vid ca 40–60 år (Kärkkäinen, 1978; Luostarinen, 2011). För flera lärkarter samt 
för tall finns exempel på densitetsnivåer på ca 450–550 kg m-3 (Fries & 
Ericsson, 2006; Karlman et al., 2005; Sable et al., 2012). Karlman et al. (2005) 
redovisar betydligt högre densitetsnivåer för lärk, ca 600–700 kg m-3. Vid 
ökande årsringsbredd från ca 1 mm upp till ca 4 mm minskar lärkens vedden-
sitet medan den för årsringsbredder därutöver är relativt konstant (Edlund, 
1966; Kärkkäinen, 1978). Om trädslagsjämförelser görs vid samma årsrings-
bredd (2–3 mm) finns exempel på att sibirisk lärk har ca 30 % högre densitet 
än tall och ca 50 % högre än gran (Edlund, 1966).
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Lärkens relativt höga densitet är till stor del relaterad till den höga halten av 
arabinogalaktan i kärnveden. I kärnveden ökar halten från märgen och utåt och 
är högst i den yttre kärnveden för att minska tvärt vid övergången till splintved 
(Keith & Chauret, 1988). Halten av arabinogalaktan är vanligtvis mellan 10–13 
% av torrvikten (Edlund, 1966; Martinsson & Lesinski, 2007) men även halter 
på 5–40 % finns rapporterad (Simson et al., 1968). Mängden arabinogalaktan 
på barrträd är relaterad till kärnvedsbildning (Hillis, 1987) som i sin tur är 
relaterad till tillväxt och ålder. Smala årsringar, vårved och normal ved inne-
håller mer arabinogalaktan än breda årsringar, sommarved respektive tryckved 
(Simson et al., 1968).  

Kärnveden är den del av veden som är mest resistent mot nedbrytning, d.v.s. 
av central betydelse för hållfastheten och möjligheterna att utgöra ett miljö-
vänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Lärkvedens beständighet mot röta 
varierar starkt mellan populationer och art (Curnel et al., 2008). Lärkens kärn-
vedsandel av vedvolymen vid brösthöjd ökar snabbt till ca 60–70 % under de 
första 15–30 åren (Edlund, 1966; Pauwels et al., 2003). Europeisk lärk har lägre 
kärnvedsandel än både japansk lärk och hybridlärk (Pauwels et al., 2003). För 
tall börjar kärnvedsbildningen vid ca 20 års ålder (Edlund, 1966; Fahlgren & 
Jansson, 2010) men det finns rapporter om kärnvedsbildning redan från ca 
10 års ålder (Gjerdrum, 2003). Kärnvedsbildningen på tall förefaller dock gå 
lite långsammare än för lärk. Lärkved från förstagallringar, med relativt låg 
andel kärnved, förefaller vara den lärkråvara som är bäst lämpad för massa-
produktion.  

För lärk kan barkens andel av volymen ibland vara betydande. Det finns exem-
pel på mer än 15 % barkandel vid diametrar under 15 cm och med stor varia-
tion mellan bestånd (Martinsson, 1995; Pauwels et al., 2003). På sibirisk lärk 
varierade andelen t.ex. mellan 12–35 % bark av stamvolymen (Martinsson, 
1995). Orsaken till den stora variationen är okänd och barktjockleken förefaller 
varken vara korrelerad med t.ex. stamdiameter eller trädålder. Skillnader i gene-
tik och ståndortsfaktorer är dock de troligaste förklaringarna. Andra lärkarter 
än sibirisk lärk har liknande barkandel. Om massautbytet jämförs i enheten 
m3sk, d.v.s. inklusive barkvolym, kräver lärken p.g.a. den höga barkandelen, en 
veddensitet som är i storleksordningen 20 % större än t.ex. tallens för att upp-
nå samma utbyte.  

3.3.2. Energiråvara 

Det ökade intresset för biobränsle och lärkens snabba och höga biomassa-
produktion gör lärken intressant som bränslesortiment t.ex. genom uttag av 
gallringsvirke och GROT. Sedan år 2005 har priset på bränslesortiment ökat 
kraftigt, även om priset sedan år 2010 har sjunkit. Lärken anses lämplig för 
bränslesortiment på grund av dess jämfört med andra trädslag relativt höga 
värmevärde. Värmevärdet, d.v.s. den mängd värme som uppkommer vid full-
ständig förbränning per kg, är i stort sett konstant för många olika trädslag 
men påverkas av densitet, fukthalt och vedens sammansättning. Räknat per 
kilo är det effektiva värmevärdet hos barrved i absolut torrt tillstånd ca 19,5 MJ 
kg-1 (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Vid samma fukthalt beror nästan alla 
skillnader mellan trädslag i värmevärde per m3 på skillnader i densitet, vilket 
gynnar lärken om den har högre densitet (Berggren, 2007). Lärkvedens sam-
mansättning t.ex. hög halt av extraktivämnen påverkar också värmevärdet i 
gynnsam riktning. Energiinnehållet är ca 33–38 MJ g-1 TS i extraktivämnena 
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och ca 25 MJ g-1 TS i lignin (Liss, 2005). Detta kan jämföras med cellulosa och 
hemicellulosa, som utgör huvudbeståndsdelen i ved, med ett energiinnehåll på 
ca 17 MJ g-1 TS.  

Lärkens höga barkandel jämfört med t.ex. tall innebär att volymproduktionen 
under bark blir lägre. Barken är dock användbar för energiproduktion. Inom 
massa- och sågverksindustrin används den internt för uppvärmning eller går till 
försäljning till värmeverk. Bark har relativt hög kvävehalt, ca 0,5 %, vilket kan 
leda till förhöjda NOx-emissioner vid förbränning. Värmevärdet för bark mot-
svarar eller är något högre än värmevärdet för ved men eftersom fukthalten 
vanligtvis är betydligt högre blir det effektiva värmevärdet lägre (Strömberg & 
Herstad Svärd, 2012). Priset för bark är ungefär som för GROT om barken har 
en fukthalt under 60 %. Fuktigare bark har ett betydligt lägre värde, och då rör 
det sig snarare om destruktion än om förbränning.  

3.3.3. Sågad vara 

Lärkvirket anses vara motståndskraftigt mot olika nedbrytande organismer och 
kan i viss utsträckning sägas vara ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat 
virke (Larsson-Stern, 1999). Den högre motståndskraften än t.ex. tall har 
framför allt sin grund i en betydligt högre kärnvedsandel. Kärnvedsandelen hos 
lärk är redan från tidig ålder mycket hög och det finns också stora skillnader 
mellan olika lärkarter (Berggren, 2007; Bergstedt & Lyck, 2007). Även mellan 
naturlig rysk sibirisk lärk och frodvuxen sibirisk lärk odlad i Finland hittades 
stora skillnader i vedegenskaper (Luostarinen, 2011). I en studie på europeisk-, 
japansk lärk och hybridlärk i Europa (Curnel et al., 2008) varierade lärkvedens 
beständighet mot rötning starkt mellan populationer och art. Val av proveniens 
och art spelade en avgörande roll för vedens motståndskraft mot röta men 
även andra faktorer som kärnvedsandel och trädålder bidrog till variationen. 
Den mest rötresistenta veden utgjordes inte enbart av europeisk lärk från 
gamla alpina bestånd, utan även snabbväxande lärk från låglandet producerade 
hållbart virke. Lärkvedens hållbarhet bör således kunna förbättras genom 
traditionell urvalsförädling där de bästa individerna från de bästa populatio-
nerna väljs. Man ska överlag vara försiktig med att jämföra vedegenskaperna 
från ung snabbväxande hybridlärk med gammal långsamväxande lärk från 
naturskog i Sibirien. Årsringsbredden kan variera från några tiondels millimeter 
för lärk i Sibirien till uppemot 15 mm för europeisk lärk från Irland. Densiteten 
kan på samma sätt variera från ca 410 till 760 kg m-3. Tillväxtförhållandena har 
stor betydelse för lärkens vedegenskaper. På Nya Zealand betraktas exempelvis 
ved från inhemsk europeisk lärk som icke-beständigt vid markkontakt, detta 
trots hög kärnvedsandel, medan europeisk lärk som vuxit i Europa, betraktas 
som måttligt beständig. 

Lärkens kärnved är som nämnts ungefär lika motståndskraftigt mot röta som 
tallens kärnved (Nilsson & Edlund, 1996) men lärken gynnas av en högre 
kärnvedsandel. Lärkkärnved beräknas ha en livslängd på ca 15 år ovan mark 
utan underhåll (Jildestedt, 2007) vilket kan jämföras med t.ex. 30 år för tryck-
impregnerad tall. Vid tryckimpregnering, impregneras splintveden medan 
kärnveden lämnas orörd eftersom extraktivämnena, som till stor del fyllt 
cellernas lumen, omöjliggör vätsketransport. Tryckimpregneringen påverkar 
virkets beständighet men inte dess styvhet eller hållfasthet (Kecklund, 2014). 
Beståndsdelarna i impregneringsmedlen är av CMR-typ, d.v.s. Cancerogena, 
Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen, vilket gör att de bör undvikas. 
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Lärk är inte aktuell för tryckimpregnering eftersom den höga kärnvedsandelen 
gör att splinten sällan kommer med i den sågade plankan. Alternativt kan 
virkets beständighet förbättras genom behandling med värme respektive med 
kiselämnen. Att binda kiselämnen till vedfibrer är en nyutvecklad metod vid 
vilken en kiselfossilisering sker framförallt på ytan av fibrerna, vilket kapslar in 
dem och skapar en fysisk barriär. Inkapslingen medför att fibrerna görs otill-
gängliga för rötsvamparna samtidigt som ett flamskydd skapas. De kiselämnen 
som används är vattenlösliga, d.v.s. de måste fixeras i träet med någon metod 
(OrganoWood, 2014; Sioo, 2014). Träskyddet räcker i ca 10 år och fungerar 
även på lärk (Nilsson, 2014; www.sioo.se, 2014). 
 
Lärkvirke är svårt att torka på grund av att sommarvedens höga densitet 
fungerar som en barriär vid uttorkningen, vilket även gör att vatten tas upp 
långsamt (Berggren, 2007). När lärken torkat så har dess hårda svartkvistar en 
tendens att lossna. Lärkvirke ytbehandlas främst för att ge det en jämnare 
grånad och för att minska risken för sprickbildning (Berggren, 2007). Ytbe-
handling med järnvitriol gör att virket grånar jämnare än utan ytbehandling 
men behandlingen påskyndar enbart det som naturen gör på några år och 
tillför inte trämaterialet något skydd. Såpa eller träolja är exempel på andra 
ytbehandlingsmedel (Jildestedt, 2007). Lärkvirkets faktiska livslängd beror av i 
vilken miljö virket placeras och med vilka intervall underhåll som t.ex. ytbe-
handling sker. 

Det saknas officiell statistik om vad lärkvirket används till i Sverige men altan-
golv och fasader är vanliga användningsområden. Utrustning till utomhuslek-
platser förekommer också, vilket motiveras av att man i den specifika miljön 
vill undvika impregnerat virke. Mindre sågverk har även specialiserat sig mot 
lärk och det finns flera mindre företag som erbjuder allt från massiva trägolv 
till limträbalkar i lärk (Govertzon, 2014; Nilsson, 2014; Sigleif, 2014). Lärkens 
höga densitet gör att den inte bör spikas, utan skruvas med självborrande skruv 
alternativt förborras innan spikning/skruvning (Berggren, 2007). Lärkens såg- 
och hyvlingsegenskaper kan ifrågasättas då det finns exempel på att dess 
sågningsbarhet och hyvelbarhet bedömts som undermålig (Frisk, 2011; Gyllin, 
2013). 

3.4. BIOTISKA SKADEGÖRARE 

3.4.1. Svamp 

Lärkkräfta är en svamp (Lachnellula willkommii) som uppträder allmänt som en 
saprofyt på döda kvistar men kan också gå in i levande ved via sår och död 
vävnad, där den utbreder sig när trädet är inaktivt under vinterhalvåret. Mindre 
grenar kan dö av angreppet, men på stammar och större grenar kan ”kampen” 
mellan svamp och träd bli långvarig. Lärkträd i åldern 10–20 år är mest utsatta 
men individer i alla åldrar kan angripas (Kulej, 2006). Sjukdomen gynnas av 
förhållanden som nedsätter trädens vitalitet och motståndskraft och av miljöer 
med hög luft- och/eller markfuktighet (Ostaff, 1985). Sjukdomen är mer all-
varlig under icke optimala mark- och klimatförhållanden, vilket talar för att 
odlingsmaterial som är väl anpassade till odlingslokalen ska väljas (Hahn & 
Ayers, 1943; Ito et al., 1963; Sylvestre-Guinot & Delatour, 1983).  
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Alla lärkarter är mer eller minde mottagliga för lärkkräfta. Redan vid mitten av 
1800-talet upptäcktes att europeisk lärk som planterats i nordvästra Europa, 
speciellt i områden med relativt maritimt klimat, var känslig för lärkkräfta. 
Senare proveniensförsök med europeisk lärk har visat på stora proveniens-
skillnader i såväl tillväxtförmåga som i känslighet för kräfta (Paques et al. 1999, 
2013). Lärk från Sudeterna och Polen visade exempelvis i sydsvenska försök, 
anlagda under 1940- och 50-talen, både hög produktion och mindre mottaglig-
het för lärkkräfta än andra ursprung som t.ex. den skotska lärken (Kiellander & 
Lindgren, 1978). Japansk lärk och hybridlärk är inte helt resistenta mot lärk-
kräfta men angreppen är oftast inte av allvarlig art. Den sibiriska lärken kan 
angripas men har högre motståndskraft än t.ex. europeisk lärk. I t.ex. Finland 
har det visat sig att skadorna på ryska lärkarter som angrips av lärkkräfta, 
vanligtvis inte är av dödlig karaktär (Lukkarinen et al., 2010; Lähde, 1978; 
Ohenoja, 2001; Silander et al., 2000). För att förbättra hybridlärkens mot-
ståndskraft ytterligare har hybridlärkkorsningar mellan sudetisk och japansk 
lärk föreslagits, eftersom arterna möjligen har olika anlag för resistens 
(Kiellander & Lindgren, 1978). Om samma förädlingsfokus ägnats den euro-
peiska lärken som hybridlärken så anser en del forskare att de båda arterna 
skulle uppvisat en likvärdig tillväxt, kräftresistens och stamkvalitet. 

Lärkskyttesvampen (Meria laricis) infekterar lärkens barr där den orsakar nekro-
ser, vilket avbarrar träden. Europeisk lärk är extremt känslig medan hybridlärk 
kan drabbas av svåra angrepp men den är generellt sett mindre känslig än 
europeisk lärk (Biggs, 1964). För japansk lärk finns rapporter om angrepp i 
Europa medan den på Nya Zeeland anses vara resistent. I inokuleringsförsök 
har enstaka barr av japansk lärk kunnat infekteras artificiellt medan varken 
dahurisk eller sibirisk lärk kunde infekteras. Lärkskytte gynnas av fuktig väder-
lek under det tidiga utvecklingsstadiet av barren och återkommande regn under 
sommaren kan ge upprepade infektioner (Hagle, 2004). Tillväxtförluster 
orsakade av allvarliga infektioner är antagligen den största negativa effekten. 
Lärkskytte förekommer ofta, men inte alltid, tillsammans med mjöldaggssvamp 
(Hypodermella laricis), som också gynnas av fuktig väderlek (Biggs, 1964). Den 
kombinerade effekten av Meria och Hypodermella kan ha betydligt större negativ 
påverkan än effekten av svamparna var för sig. I plantskolor orsakar lärkskytte 
förluster i form av direkt dödlighet på lärk, vilket gör lärkskytte till en av de 
mest betydande sjukdomarna. Sjukdomen upptäcks oftast på barrotsplantor 
under andra växtsäsongen. När svampen väl fått ett utbrott kvarstår sjukdomen 
oftast i plantskolan. Man bör därför rutinmässigt förebygga infektion av lärk-
skytte med besprutning av fungicider.  

Törskatesvamp förekommer i två former, en värdväxlande (Cronartium 
flaccidum) och en icke värdväxlande (Peridermium pini). De angriper framför allt 
tall (Persson et al., 2008) medan lärksläktet anses vara betydligt mer motstånds-
kraftigt, vilket gör lärk intressant på bättre tallmarker i törskatedrabbade områ-
den i norra Sverige (Skogsstyrelsen, 2009). 
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Gremmeniella (Gremmeniella abietina) förekommer i åtminstone två olika 
varianter – en nordamerikansk och en europeisk variant. Ibland anges även den 
Gremmeniella som förekommer i Asien som en egen variant (EPPO, 1990). 
Den europeiska varianten anses vara ursprungsformen och är mer virulent än 
den nordamerikanska. Den angriper tall (Pinus spp.), gran (Picea spp.) men även 
lärk (Larix spp.) och ädelgran (Abies spp.). Den nordamerikanska varianten 
angriper huvudsakligen tall (Pinus spp.) och mer sällsynt gran (Picea spp.) 
(Canadian Food Inspection Agency, 2012). Av lärkarterna har japansk lärk 
observerats som värdväxt för svampen (EPPO, 1990) men ännu har inga 
skador rapporterats från praktiska föryngringar.  

Algsvampen Phytophtora (Phytophtora ramorum) har sedan år 2009 observerats i 
Storbritannien och har där orsakat stora skador. Phytophtora är en parasitisk alg-
svamp som framför allt angriper japansk lärk men skador på europeisk lärk har 
också observerats. Den har även påträffats i andra europeiska länder, men då 
främst på plantor och buskar av Rhododendron sp., Viburnum sp. och Camelia sp. 

Hittills har inga Phytophtora-angrepp rapporterats på lärk i Sverige men det finns 
en stor risk att den sprids hit.  

I Sverige förekommer två arter av rotticka – Heterobasidion annosum och 
Heterobasidion parviporum som tidigare betecknades med undergrupperna P 
respektive S. Lärk har visat sig synnerligen känslig när den angrips av rotticka 
(Stenlid et al., 1995). Rottickan orsakar rotröta i framför allt kärnveden hos lärk 
och kan sprida sig högt upp i stammen. Eftersom lärk har en relativt mörk 
kärnved kan det ibland vara svårt att se begynnande rötangrepp i t.ex. stubb-
skäret. Dessutom uppträder rötan ofta fläckvis i kärnveden. I södra Sverige är 
det H. annosum som angriper lärk. Lärk kan bli kraftigt smittad av rotticka vid 
plantering på mark där det tidigare beståndet utgjorts av rötinfekterad gran 
(Stener & Ahlberg, 2002). Lärken verkar också kunna bli smittad väldigt tidigt. 
Det finns exempel på hybridlärk där 70 % av plantorna smittats redan vid fem 
års ålder (Rönnberg, 1997). I mellersta och norra Sverige är det H. parviporum 
som är den dominerande varianten och den förefaller mest angripa gran och i 
mindre omfattning sibirisk lärk.  

Andra svampar som kan nämnas är rostsvampen (Melampsora epitea) som är den 
vanligaste svampen i salixodlingar. Den värdväxlar mellan salix och lärkträd 
men orsakar inte någon direkt skada på lärk. Bladrostsvampen Melampsora larici-
populina som kan vara allvarlig på poppel värdväxlar också med lärk men 
orsakar inte heller någon direkt skada på lärken. 

3.4.2. Insekter 

Den kanske viktigaste skadegöraren är snytbaggen (Hylobius abietis L.) som 
angriper lärkplantor i samma utsträckning som gran- och tallplantor. I de 
områden av Sverige där snytbaggen utgör ett problem, behövs därför någon 
form av plantskydd i kombination med en väl utförd markberedning.  

Lärksäcksmalen (Coleophora laricella) kan vara en allvarlig skadegörare i 
planteringar och fröplantager i södra Sverige och utmed Norrlandskusten. Den 
kan vara en mycket envis och skadlig insekt, angrepp kan pågå så länge som 12 
år (Tabakovic-Tosic et al., 2011). Lärksäckmalen förekommer tämligen allmänt 
i södra Sverige och längs norrlandskusten upp till Norrbotten. Honan lägger 
äggen på barren där den nykläckta larven äter sig direkt in i barret och urholkar 



23 
Lärk – Kunskapsläge, material och förädlingsmöjligheter   

 

detta. På hösten tillverkas en säck av ett urätet barr där den övervintrar. Larven 
är mycket begärlig för mesfåglar under vintern. Förpuppningen sker inne i 
säcken och den nya generationen malar kläcks och svärmar sedan i juni. Malen 
kan vara svår att bli av med och vid långvariga angrepp bör expertis rådfrågas. 

Lärkborren (Ips cembrae Heer) är en potentiell skadegörare som i Sverige hittills 
enbart observerats i Skåne. Den har i utseende, storlek och levnadssätt mycket 
stora likheter med granbarkborren. Största skillnaden är att den föredrar lärk 
och att den även kan yngla av sig i klent virke. Lärkborrar  hittades sommaren 
2011 i ett lärkbestånd i Skåne efter att misstänkta skador uppmärksammats året 
innan. Lärkborrens naturliga utbredningsområde är lärkskogar i Centraleuropas 
bergstrakter men den etablerade sig i mitten av 1990-talet på Själland i 
Danmark. Lärkborrarna förökar sig främst i gallringsved som ligger och torkar 
i skogen över sommaren, och angriper sedan lärkbestånden följande år. Baserat 
på erfarenheterna från Danmark är rekommendationen att i Skåne, undvika att 
lagra lärk grövre än 5 cm i diameter efter 1 juli. Sådant virke bör flisas eller 
köras till industri och upparbetas innan den nya generationen lärkborrar hinner 
lämna virket. Om lärkvirke måste lagras över sommaren bör lagringen ske 
minst 200–300 meter från närmaste lärkbestånd. 

Granbarrlus förekommer över hela landet och de vanligast förekommande 
arterna är den större (Sacciphantes abietis) respektive den mindre granbarrlusen 
(Adelges laricis). Angripna skott täcks av vit ”ull” och grenarna blir svarta av 
lössens utsöndringar. Barrmassan kan minska betydligt på grund av angreppen, 
vilket påverkar tillväxten negativt det närmsta året eller åren. Upprepade 
angrepp år efter år är ovanliga och den ekonomiska betydelsen av angreppen 
försumbar. 

Andra insekter som kan angripa lärk men som idag inte är några betydande 
skadegörare är lärkbock (Tetropium gabrieli Weise) (Ericson, 2010), bladstekeln 
(Pristiphora laricis), larver av blomflugan Strobilomyia laricis (Pulkkinen, 1989; 
Turgeon, 1994), lärkträdsvecklaren (Zeiraphera diniana även Zeiraphera griseana/-
Sphaleroptera diniana) och barrskogsnunnan (Lymantria monacha).  

3.4.3. Viltbetning 

Lärk kan skadas kraftigt av viltbetning men den har en stor förmåga att åter-
hämta sig och den växer dessutom snabbt förbi det betningskänsliga stadiet 
(Larsson-Stern et al., 2005). Erfarenheter från södra Sverige tyder på att 
hybridlärken utsätts för fejning och betesskador främst då den förekommer i 
areellt sett små planteringar (<2 ha) eller då den är insprängd i bestånd av 
andra arter. Andra resultat indikerar att det inte finns något tydligt samband 
mellan andel viltskadade plantor och planteringens täthet (Johansson et al., 
2012). Skogsstyrelsen och Skogforsk initierade gemensamt en fältinventering 
av 30 olika lärkplanteringar i Jönköpings län genom ett examensarbete på SLU 
med syfte att studera omfattningen av viltskador (Frisk, 2011). Sammantaget 
bedömdes viltskadorna inte vara så svåra att lärkplanteringar generellt behöver 
hägnas. På de inventerade objekten var andelen betningsskadade hybridlärkar 
med färska skador ca 26 % och ca 6 % var fejade.  Inkluderades även äldre 
betningsskador var andelen skadade träd ungefär 50 %. Betningsskadorna 
bedömdes dock ha en begränsad inverkan på överlevnad och tillväxt medan 
fejningsskadorna var svåra och ofta dödliga. Man konstaterade att lärkens 
snabba tillväxt och goda förmåga att läka skador gör den till ett relativt vilttåligt 
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trädslag, trots ganska omfattande betningsskador. Resultaten överensstämmer 
väl med andra studier (Johansson et al., 2012). Fejning var vanlig på träd 
mindre är 3 m meter och förekom inte alls på träd över den höjden. Vid jäm-
förelse med en tidigare (2006/2007) älgbetesinventering, ÄBIN, på 20 tall-
objekt och totalt 1974 tallstammar i delvis samma område förefaller andelen 
skadade lärkträd vara närmare 10 gånger så hög som för tall (Frisk, 2011)(För 
information om ÄBIN se www.skogsstyrelsen.se). Andra resultat pekar mot att 
lärk är ungefär lika begärlig som vanlig tall och vårtbjörk men mer begärlig än 
gran (Witzell et al., 2009). 

3.4.4. Fåglar 

Flera arter av korsnäbbar äter gärna lärkfrön, speciellt på sibirisk lärk men även 
hybridlärk. Bändelkorsnäbben (Loxia leucoptera) är specifikt knuten till lärk men 
även den mindre korsnäbben (Loxia curvirostra) som föredrar gran, kan välja 
lärk. Korsnäbbar kan orsaka betydande skador i lärkfröplantager men är ingen 
allvarlig skadegörare i vanlig skog. 

3.5. ABIOTISKA PROBLEM 

3.5.1. Frost 

Klimatanpassade lärkarter är ofta extremt köldtåliga (Sakai & Okada, 1971). 
Exempelvis bildar dahurisk lärk skogsbestånd längre norrut än någon annan 
trädart på jorden. Vid odling av lärk i Sverige är frostskador på plantor inte 
ovanliga, vilket åtminstone indikerar en otillräcklig klimatanpassning för 
lärkplantor på öppna hyggen eller motsvarande. Växthusexperiment med olika 
arter av Picea, Pinus och Larix visade på stora artskillnader i frosthärdighet 
under tillväxtfasen (Christersson & Fircks, 1989). Däremot fanns det för 
plantor i samma tillväxtfas nästan inga skillnader i härdighet mellan olika 
provenienser av samma art. Frosthärdigheten för Larix spp. bedömes ligga 
mellan härdigheten för Pinus spp. och Picea spp. För barrträdsarter som är 
aktuella för Sverige var slutsatsen att : 1) frostskador uppstår under tillväxt-
säsongen och inte under vintern, 2) skador som orsakas av klimatisk stress 
under vintern är orsakad av frosttorka och 3) frostskador orsakas inte av låga 
temperaturer i sig utan av iskristallbildning som alltid påbörjas vid ungefär –
2°C. Viss underkylning (super-cooling) kan ske inledningsvis men därefter sker 
kristallbildning  extracellulärt, och olika arters förmåga att tolerera den frys-
inducerade uttorkning som sker är avgörande för arternas förmåga att överleva 
i tempererade klimat (Sakai & Larcher, 1987).  

Tillväxtrytmen för ett skogsodlingsmaterials måste vara klimatiskt väl anpassat 
till den lokal där det skall odlas. I den boreala skogen, utgör frosttolerans under 
vår och höst bland de viktigaste anpassningsegenskaperna att ta hänsyn till när 
plantmaterial väljs för skogsodling (Howe et al., 2003).  

Den europeiska och sibiriska lärkens förmåga att klara höstfrost i Sverige är 
starkt knuten till tillväxtrytmen och den fotoperiodiska responsen hos de 
enskilda arterna (Simak, 1970). Den lärk som planteras i Sverige kommer oftast 
från sydligare breddgrader, vilket gör att dagslängden i stora delar av Sverige, 
under tidig höst är längre än i ursprungsområdet. I artificiella frystester med 
framför allt sibirisk lärk bekräftas kopplingen till fotoperiod genom att frys-
skadorna under tillväxtavslutningen bäst förklaras av latitudursprung (Karlman, 
2010). Sen tillväxtavslutning i kombination med relativt låga temperaturer gör 
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lärken känslig för frost (Simak, 1970). Temperaturen är viktig för att lärkens 
toppskott ska mogna (förvedas) på ett bra sätt även under kortdagsförhållan-
den på hösten (Simak, 1970). Vid experiment med låg (5–10°C) respektive hög 
(15°C) temperatur och kort dag, förblev toppskotten oförvedade i den låga 
temperaturen, vilket gjorde plantorna mer mottagliga för frostskador under 
hösten. Även på ett-årig tamarack lärk föreföll hög temperatur inte vara negativ 
när väl plantorna fått en fotoperiodisk signal om tillväxtavslutning (Colombo 
& Raitanen, 1993). Plantornas härdighet var högre med kvarsittande barr på 
stammen än utan barr. Svag tillväxt kan å andra sidan fås med plantmaterial 
som konsekvent invintrar för tidigt. Exempelvis kan sibirisk lärk i södra 
Sverige avsluta tillväxten alltför tidigt på hösten, vilket medför en inoptimal 
tillväxt genom att de relativt milda höstarna inte utnyttjas. 

Enligt en undersökning på japansk lärk ökade frostskadorna av varaktiga 
gödselgivor (Hansen, 1992). Andra rapporterar att gödsling med P eller K 
minskade frostskadorna på sibirisk lärk något, medan gödsling med enbart N 
ökade frostskadorna (Koskela, 1970). På dahurisk lärk hade skottvävnaden från 
höstgödslade fröplantor både något högre koncentration och innehåll av N och 
signifikant högre frosthärdighet än kontrollen (Li et al., 2012). Tidpunkten för 
tillväxtavslutning, och därmed frosthärdigheten, förefaller påverkas av gödsel-
givor även om effekten är otydlig.  

Skador till följd av frost under våren kan vara allvarligare än de skador som 
höstfrost kan orsaka (Koskela, 1970), vilket även indikerar vikten av en korrekt 
temperaturrespons på våren för god anpassning och tillväxtrytm. När tillväxt 
och överlevnad hos introducerade populationer av sibirisk och dahurisk lärk 
studerades i Alberta efter 13 års tillväxt var det olika klimatvariabler (bl.a. 
temperatur) som var effektivast för att prediktera höjd och överlevnad 
(Rehfeldt et al., 1999). I artificiella frystester med framför allt sibirisk lärk 
kunde frostskador under tillväxtstarten på våren bäst förklaras av provenien-
sernas longitudursprung, genom att de östliga proveniensernas snabba reaktion 
på temperatur gjorde att de skadades mer (Karlman, 2010). Isländska erfaren-
heter av sibirisk lärk visar att den kan vara känslig för ett förhållandevis varmt 
vinterklimat med återkommande perioder med varma luftmassor under tiden 
då träden inte visar aktiv skottillväxt. Risken för allvarliga skador i samband 
med knoppsprickning under varma perioder på våren åtföljda av kyligare 
perioder har lett till att plantering av sibirisk lärk numera inte rekommenderas 
på södra och sydvästra Island (Eysteinsson & Skúlason, 1995). Även i södra 
Sverige är klimatet sannolikt en anledning till att västliga sibiriska sorter, men 
ändå förhållandevis nordliga, uppvisar hög dödlighet och/eller dålig tillväxt 
(Stener, 2007). Material som förflyttas långt söderut i förhållande till dess 
ursprungliga växtplats startar tillväxten tidigt på våren, vilket ökar risken för 
vårfrostskador  

Lärkens generellt sett snabba respons på stigande temperatur under tidig vår 
gör den, speciellt i plantstadiet, känslig för tidig frost. Uppenbart frostutsatta 
marker bör därför undvikas. På moss- och lavrika marker inom hedlands-
områden är frostnätter vanligt förekommande under stor del av vegetations-
perioden. Sådana marker är olämpliga för plantering av (sibirisk) lärk p.g.a. den 
låga tillväxtpotentialen och den höga risken för frostskador (Wiksten, 1962). 
Skador av bl.a. frost kan även ge upphov till sekundära infektioner (Eidmann 
& Klingström, 1990; Wiksten, 1962). Exempelvis hävdar Day (1950) att en 
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anledning till att europeisk lärk är mer känslig för lärkkräfta än japansk lärk 
beror på skillnader i när och hur frostskador inträffar (Day, 1950). Detta grun-
das på observationer av vårfrostskador på europeisk lärk i Dorset, England, där 
skadorna som främst drabbade små skott var fördelade över hela kronan 
medan frostskador på japansk lärk framförallt skedde som höstfrostskador på 
toppskottet. 

3.5.2 Vind 

Lärken anses vara instabil i ungdomen och är då känslig för vind. I äldre 
välgallrade bestånd är den mer stormfast. Jämförande undersökningar efter 
stormen Gudrun år 2005 i södra Sverige påvisade inga signifikanta skillnader 
mellan lärk och gran, men i medeltal var vindskadorna lägre i lärkbestånd 
(23 %) än i granbestånd (32 %) (Zetterberg 2007). Ofta förekommer stormar 
under vinterhalvåret, d.v.s. då lärken fällt barren, vilket minskar risken för 
allvarliga skador. 

3.6 MILJÖKONSEKVENSER  

Lärk anses kunna ge såväl positiva som negativa miljöeffekter även om moti-
ven ofta är vagt grundade. En positiv effekt kan vara att lärk kan bidra till ökad 
variation i ett ofta grandominerat skogslandskap. Ökad men måttlig använd-
ning av lärk kan antagligen förhöja skogens rekreationsvärde framför allt i form 
av relativt öppna bestånd med äldre lärkträd. Jämfört med andra barrträdsarter 
har lärk ett mer öppet krontak, vilket släpper ned mer ljus till marken. I lärk-
bestånd inom områden med regelbundna snörika vintrar når mer snö marken, 
vilket leder till mindre tjäle och därmed kan markvegetationen komma igång 
tidigare på våren. Detta kan resultera i mer och rikare fältskikt i 
skogslandskapet.  

I ungdomsfasen präglas täta lärkplanteringar, i likhet med täta trädslagsrena 
bestånd av andra barrträdslag, av att fältskikt ofta saknas och att marken mer 
eller mindre täcks av ett tjockt lager barrförna. I gallringsmogen ålder skapar 
däremot upprepade gallringar ett stort ljusinsläpp och en riklig underväxt, 
vilket ger förutsättningar för en hög biodiversitet (Larsson-Stern et al., 2005).  

Negativa miljöeffekter med lärk hänger främst ihop med att alla lärkarter, 
förutom sibirisk lärk, betraktas som exoter vid odling i Sverige, vilket medför 
restriktioner för användning från både skogsvårdslagen och olika miljöcertifie-
ringssystem. Detta kan framöver bli ett hinder för en ökad användning av t.ex. 
hybridlärk. Hotbilden vid omfattande användning av en exot anses komma 
från en ökad risk för angrepp av skadesvampar och insekter (Ek, 2014). Ett 
annat hot är om arten lätt sprider sig, så att den konkurrerar ut annan inhemsk 
vegetation. Lärk har omvittnad god spridningsförmåga via frö och samlade 
erfarenheter från såväl Island (Blöndal, 1987) som Norge (Fremstad & Elven, 
1997) visar att viss självspridning ofta sker när lärk odlas i större skala i främ-
mande miljöer. Lärksarters förmåga att hybridisera är en potentiell ytterligare 
miljökonsekvens. Det faktum att sibirisk lärk inte naturligt kunnat sprida sig 
inom Fennoscandia efter den postglaciala tidens slut talar däremot mot själv-
spridning i stor skala. Brandövervakning och aktiv bekämpning av bränder kan 
möjligen missgynna en naturlig föryngring med en pionjär som lärk. 
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Som en direkt följd av att sibirisk lärk påvisats i Sverige som makrofossil från 
början av den postglaciala tiden (Kullman, 1998) behandlas den i Skogsvårds-
lagen som en inhemsk trädart. Rennäringen uppskattar inte storskaliga sats-
ningar på sibirisk lärk, även om fokus främst ligger på en minskad användning 
av contortatall (Svenska Samernas Riksförbund, 2008). Lärk i stor omfattning i 
renbetesområdet befaras kunna förändra förutsättningarna för lavbetet och 
minska renarnas framkomlighet i markerna. Lärkplanteringar anlagda i fjäll-
björkskog under 1930-talet, exempelvis i trakten av Hemavan i Västerbotten, 
har annars slagit väl ut ur produktionssynpunkt (Kullman, 1980).  

3.7. GENERATIV FÖRÖKNING 

3.7.1. Blomning 

Lärkarterna är samkönade d.v.s. det finns både han- och honblommor på 
samma träd. Blomställningar förekommer vanligtvis spridda över hela den del 
av kronan som inte beskuggad. Honblommor är mest frekventa i den övre 
delen av kronan medan hanblommor är mer frekventa längre ned (Eis & 
Craigdallie, 1983), men vanligtvis finns betydande överlapp i fördelningen. 
Både han- och honblommor mognar på ett år och differentieras vanligtvis på 
kortskott efter första året (Owens & Molder, 1979). På tamarack (Powell et al., 
1984) och japansk lärk (Powell & Hancox, 1990) kan dock blommor också 
differentieras lateralt på långskott samma år som skotten sträcker. 

I allmänhet når lärken sexuell mognad ungefär vid 15 års ålder om den växer i 
öppna bestånd men i slutna bestånd inträffar detta betydligt senare vid  
35–40 års ålder. Blommor kan dock börja produceras i liten skala redan vid  
5–10 års ålder för att sedan bli mer frekventa. T.ex. ökade såväl antalet träd 
med han- och honblommor respektive antalet blommor per träd från 5 till 
7 års ålder för planterad tamarack (Tosh & Powell, 1991). Vid mycket gynn-
samma förhållanden kan dock lärk blomma vid mycket ung ålder. Redan efter 
3 år bildades hanblommor på japansk lärk efter att ha vuxit kontinuerligt vid 
långdagsförhållanden under 21 månader (Robinson & Wareing, 1969).  

Lärkpollenkornet har en diameter på ungefär 75 µm, vilket är ca 25 % större än 
granpollen och ungefär dubbelt så stort som tallpollen (Niklas, 1984). Till skill-
nad från tall och gran saknar lärkpollen vingar och tar dessutom upp vatten vid 
direktkontakt (Tomlinson, 1994). I vått tillstånd är pollenkornet tyngre än 
vatten. I torrt tillstånd är sedimenteringshastigheten i luft ca 3 cm s-1 för lärk 
medan den för gran och tall är 2.7 respektive 2.3 cm s-1 (Niklas 1984). Äldre 
rapporter om en betydlig högre sedimenteringshastighet för lärkpollen är 
antagligen felaktiga (Niklas, 1984). Lärkpollenkornets relativa storlek, högre 
sedimenteringshastighet och större förmåga att ta upp vatten gör att det 
förväntas var luftburen under kortare tid och kortare avstånd.  
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Tidpunkten för pollinering är avgörande för utvecklingen av grobara och hög-
kvalitativa frön (Owens et al., 1994). På lärk, till skillnad från gran och tall, på-
börjas reduktionsdelningen hos pollenmodercellerna under hösten och färdig-
ställs under våren och delningen tycks tillfälligt kunna avstanna om tempera-

turen faller under 2-4 ᵒC. Det pollen som bildas vid sådana kyliga förhållanden 
blir abnormt (Edlund, 1966) och moderblommor som pollinerats med sådant 
pollen förmår inte producera grobart frö. Från det att pollenkornet hamnat på 
märket och fram till befruktningen förflyter sedan 6–8 veckor  
(Barner & Christiansen, 1960). Arkegonerna, d.v.s. honorganen, förefaller inte 
vara färdigbildade förrän ca 44 dagar efter pollinationen.  

Hanblommor produceras inte lika rikligt på lärk som hos andra arter inom 
familjen Pinaceae och de är mycket mer utspridda och blandade med andra 
typer av knoppar på grenar i den lägre delen av kronan (Owens, 2008). Han-
blommor tenderar att vara mer rikligt förekommande på grenar som inte är de 
mest livskraftiga men det är svårt att göra prognoser över vilka grenar eller var 
på grenarna som blommor kommer att bildas. Vanligtvis är det bara små 
pollenkvantiteter som finns tillgängligt för pollinering. Detta kan innebära att 
man t.ex. vid artificiella korsningar eller tilläggspollinering måste extrahera och 
fryslagra pollen några år innan pollineringen. Den utspridda fördelningen av 
hanblommor i kronan försvårar dessutom insamling av stora mängder pollen. 

Lärkens blomning är mycket känslig för omgivningens temperatur och fuktig-
het. Vårfrost kan orsaka stora skador på blomningen och kan vara ett stort 
hinder i förädlingsarbetet men även för fröproduktionen i fröplantager. I t.ex. 
hybridlärkfröplantager kan några få dagar med värme i mars resultera i blom-
ning men den ger sällan någon frösättning p.g.a. efterföljande frost. En sen 
blomning ökar således sannolikheten för en bra frösättning. Under perioder 
när kottutvecklingen är snabb och frost inträffar kan många kottar förloras 
(Shearer & Turnbull, 1990). Överhuvudtaget fördröjs och rubbas blomutveck-
lingen av ett kallt och fuktigt klimat under våren. Man får en markant nedgång 
i grobarheten om det regnar under pollinationstiden, d.v.s. under de 2-3 veckor 
som honblommorna är mottagliga. När temperaturens inflytande på pollen-
utvecklingen och pollengrobarheten jämfördes mellan europeisk, japansk och 
sibirisk lärk, var japansk lärk den mest frostkänsliga arten av de tre eftersom 
inga mogna pollenkorn bildades efter frost (Ekberg & Eriksson, 1967). 

Blomningsstimulering av tamarack lärk har visat sig fungera genom behandling 
med gibberellin (GA4/7), bladsprayning och rotbeskärning. Positiva behand-
lingseffekter har uppnåtts på både inkrukade ympar i växthus och frilands-
odlade ympar (Eysteinsson & Greenwood, 1990). Det finns även exempel på 
förbättrad blomning via strangulering på 10 åriga ympar av japansk lärk 
(Katsuta et al., 1981). Det är sedan tidigare känt att blomning kan initieras i 
större utsträckning på plantor som odlas horisontellt under våren året innan 
blomning jämfört med plantor som odlas vertikalt (Longman & Wareing, 1958; 
Robinson & Wareing, 1969). 
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3.7.2. Grobarhet och hybridprocent  

Lärkfröet är bevingat, nästan triangulärt i formen, och sprids huvudsakligen 
med vindens hjälp. En embryologisk studie av europeisk, japansk och sibirisk 
lärk har visat att embryot uppnådde full storlek vid början eller mitten av 
augusti och att endosperman var fullt matad vid slutet av samma månad. 
Mognadsutvecklingen var snabbast på sibirisk lärk (Hakansson, 1960). 

Lärk producerar ofta en stor andel tomma frön speciellt i hybridlärkfröplan-
tager p.g.a. hög självpollinering (Hacker & Bergmann, 1991; Lewandowski et 
al., 1994; Slobodník & Guttenberger, 2005), vilket även kan orsaka problem i 
det operativa förädlingsarbetet. Andelen tomma frön som produceras i lärk-
plantager varierar och beror på flera faktorer t.ex. genetik, tillgång på han- resp. 
honblommor, tidsmässig synkronisering av blomning och väderförhållanden 
under blomning (Colas et al., 2008). 

Ett bra fröår innebär att man i bästa fall kommer upp i grobarheter runt 40 %, 
vilket ska jämföras med 20-30 % grobarhet under ett normalår. Den höga 
andelen frön som inte grott analyserades av (Owens et al., 1994) och förklaras 
antingen av faktorer relaterade till fröämnenas utveckling eller till pollineringen. 
Fröämnena var antingen underutvecklade vid pollinering eller hade en hämmad 
fröämnesutveckling efter pollinering. Alternativt faktorer förknippade med 
pollineringen, t.ex. pollenets groning, tubtillväxt eller själva befruktnings-
ögonblicket. I en experimentell fröplantage med europeisk lärk i Polen, var 
medeltillgången på matat frö ca 27 % även när han- och honblomningen var 
tidsmässigt väl synkroniserad. Det tomma fröet berodde i detta fall dels på 
otillräcklig pollinering (17 %), störningar i bildandet av megasporer i hon-
blomman (9 %), icke fertila pollen (17 %) och embryo degenerering (30 %) 
(Kosiński, 1987). Proportionen av fyllda frön från olika kloner av europeisk 
lärk varierade mellan 41 % och 62 % medan japansk lärk endast hade 19 % 
fyllda frön (Trober & Haasemann, 2000).  

I många hybridplantager orsakar skillnader i blomningsfenologi att kloner av 
europeisk lärk resp. japansk lärk inte passar bra ihop, vilket ofta resulterar i 
liten eller utebliven produktion av hybridfrö (Pâques et al., 2013). I plantager är 
pollineringen också influerad av både vindens riktning och turbulenseffekter 
och en stor del av fröet i hybridplantager är ofta självpollinerat (Trober & 
Haasemann, 2000). Se även avsnitt 4.2.3. Som plantköpare av hybridlärk är det 
viktigt att skaffa sig information om andelen hybrider. För skogsodlings-
material med ursprung från hybridlärkfröplantager och som saluförs utifrån 
kategorierna ”beståndsutvalt”, ”individutvalt” eller ”testat” krävs enligt EU:s 
skogsbruksdirektiv (EGT, 1999) att säljaren kan ge besked om hur stor andel 
fröet som utgörs av hybridlärk. De diagnostiska markörer som utvecklats för 
europeisk och japansk lärk samt deras hybrider tillåter nu rutinmässigt denna 
kontroll (Pâques, 2009).  
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3.7.3. Kott- och fröhantering  

Lärkens fröproduktion varierar kraftigt mellan år och olika lärkarter har olika 
lägsta fröbärande ålder och antal år mellan stora skördar (Tabell 1). I Ryssland 
har sibirisk lärk i genomsnitt goda fröår med 5 års intervaller (Edlund, 1966) 
och europeisk lärk producerar frö med ungefär 3–4 års intervaller (Matras & 
Pâques, 2008). Den viktigaste orsaken till den stora variationen mellan goda 
fröår anses vara en kombination av alltför tidig blomning och efterföljande 
frost. Därutöver kan det finnas år med endast hanblommor och mycket få 
honblommor. Edlund (1966) menade att det i fröplantager med sibirisk lärk i 
första hand gäller att med olika metoder få pollenet att nå honblommorna. Ett 
förslag var att i huvudsak tillåta hanblommande träd vara högre än övriga träd i 
plantagen och att plantagerna förlades till områden med torrt och varmt klimat 
på våren. 

Tabell 1.  
Höjd vid fröbärande ålder och fröårsintervall från naturliga bestånd anpassad efter (Shearer, 2008). 

Art Höjd vid mogen 
ålder (m) 

Lägsta ålder vid 
fröskörd 

År mellan stora 
fröskördar 

L. decidua   9–40 10 3–10 

L. gmelinii 20–30 14–15 2–4 

L. kaempferi 30–40 15 3 

  12–16 4–8 

L. lyallii   9–25 30 2–10 

L. occidentalis 30–55 25 2–10 

L. sibirica         ??–40 12 3–5 

 
Källor: Arno (1972); Asakawa et al. (1981); ODLF (1966); Schmidt och Shearer (1990); Tulstrup (1952). 
 

Lärkkottar bör samlas in så snart de är mogna och flertalet lärkarter mognar 
under perioden september till december. Den japanska lärkens kottar mognar 
exempelvis under perioden september (i Europa) till mitten eller senare delen 
av oktober (i Japan) medan den sibiriska lärken mognar från september till 
november (i Ryssland) (Shearer, 2008). En tumregel verkar vara att kottar av 
sibirisk lärk bör samlas in när barrens färg övergår från grönt till gult för att 
säkra en hög frökvalitet (Lobanov, 1985).  

Fröet kan avvingas maskinellt men integumentet, d.v.s. höljet som fäster 
vingen till fröet, är svår att ta bort utan att skada fröet (Edwards, 1987). Det 
finns därför fortfarande behov av att utveckla skonsammare maskinella meto-
der för avvingning av lärkfrö. För fröpartier med låg grobarhet finns metoder 
utvecklade för att rensa bort t.ex. tomma frön för att höja grobarheten markant 
(Walfridsson et al., 2014). Lärkfrö kan gro utan speciell behandling för att bryta 
frövilan, men fröet gror snabbare och mer enhetligt om fröet först stratifieras i 
kall och fuktig sand vid 2°C under två veckor (Martinsson & Lesinski, 2007). 
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3.8. VEGETATIV FÖRÖKNING 

Vegetativ förökning (kloning) av de genetiskt bästa individerna kan vara en 
attraktiv metod för att öka odlingsvärdet. Kostnaderna för vegetativt förökade 
plantor är dock betydligt högre än för fröplantor. 

3.8.1. Ympning 

Ympning är den vanligaste formen av vegetativ förökning och används främst 
för att föröka upp kloner till fröplantager eller klonarkiv. Konventionell ymp-
ning med ympris från gamla icke-juvenila träd fungerar bra på samtliga arter av 
lärk. Kronympning (top-grafting), d.v.s. ympning av juvenilt ympris från unga 
plantor i kronan på äldre träd, är en möjlig metod för att reducera tiden till 
blomning. Metoden fungerar bra på vissa trädslag men inte på alla (Almqvist, 
2013). För lärk finns några få resultat men med helt olika resultat. Robinson 
och Wareing (1969) rapporterar helt utebliven effekt två år efter kronympning 
på europeisk och japansk lärk. Eventuella effekter på blomning efter ytterligare 
några års ymptillväxt framgår inte. Kronympning av knoppar (”top-budding”) 
från 2-9 åriga fröplantor på 17-åriga träd av japansk lärk var dock framgångsrik 
(Hamaya et al., 1989). Exempelvis kortades tiden för produktion av blommor 
med ungefär 15 år jämfört med obehandlade kontroller. Honblomningen kom 
igång efter 4-5 år efter att kronympningen utförts och hanblomningen lite 
tidigare. Kronympning bör övervägas i ett framtida förädlingsprogram med 
lärk. 

3.8.2. Sticklingar  

Lärk anses allmänt som ett lättrotat trädslag vid sticklingförökning. Metoden 
har använts för hybridlärk i flera länder bl.a. Belgien, Frankrike, Tyskland, 
Storbritannien och Irland eftersom man där haft stora svårigheter att produ-
cera frö i hybridlärkfröplantager. Det är dock främst Storbritannien som har 
producerat kommersiella sticklingplantor av hybridlärk i större skala. Stickling-
förökningen påbörjades 1990 av Forestry Commission, och som mest produ-
cerades 150 000 sticklingar per år. En låg rotningsfrekvens (<40 %) och plagio-
tropisk (horisontell) tillväxt medförde att plantkostnaden blev hög, vilket 
gjorde att sticklingprogrammet övergavs 1996 (Perks, 2006). I dag används inte 
sticklingar kommersiellt i Storbritannien.  

Endast småskalig produktion (några få tusen sticklingar) har gjorts årligen i 
Frankrike för att studera och utvärdera tekniken (Pâques et al., 2013). Inkonse-
kvent rotbildning är ett särskilt problem vid sticklingsförökning av hybridlärk. 
Variationen i rotning mellan kloner var mycket stor (0–100 %), även om fler-
talet kloner rotades inom intervallet 60–80 %.  Denna variation visade sig 
också vara oförutsägbar från år till år, vilket ytterligare försvårar urvalet av bra 
kloner till vegetativ förökning (Perks, 2006). 

Även om andelen rotade sticklingar är låg och svårigheter att sticka enskilda 
kloner finns, bör metoden ändå övervägas för avkommeprövning i ett föräd-
lingsprogram då mervärdet av att testa kloner i fält kan kompensera den högre 
plantkostnaden. 
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3.8.3. Somatisk embryogenes 

Somatisk embryogenes (SE) med hybridlärk rapporterades första gången 1989 
(Klimaszewska, 1989), samt för reciproka korsningar av hybridlärk (Lelu et al., 
1994a; Lelu et al., 1994b; Lelu et al., 1994c). Stora framsteg har gjorts sedan 
dess vad gäller initiering av somatiska embryon från olika lärkarter och det 
finns nu ett framarbetat förökningsprotokoll för hybridlärk (Pâques et al. 
2013).  Det finns fortfarande flera problem, som även observerats för andra 
barrträd, vilka måste lösas. Initiering av somatisk embryogenes från mogna 
fröembryon har ännu inte varit speciellt lyckad för någon av lärkarterna. Initie-
ringen påverkas bl.a. av de föräldrar som ingår i korsningarna, vilket indikerar 
att den är genetiskt styrd (Lelu et al., 1994c). I steget efter initieringen förökas 
de embryonala cellerna varvid en avsedd mängd somatiska embryon bildas 
efter mognadsbehandling. För flertalet barrträdsarter försämras embryomogna-
den ju längre de initiala cellerna odlas (Klimaszewska et al., 2007). Detta gäller 
dock inte för hybridlärk (Pâques et al. 2013) och är en faktor som underlättar 
produktionen vid praktisk stordrift. 
 
Somatisk embryogenes är ett arbetsintensivt förökningsalternativ, vilket utan 
automatisering ger dyrare plantor än sticklingförökning. Vid exploatering av 
vinsten från enskilda genetiskt bra kloner kommer somatisk embyogenes 
sannolikt att vara ett värdefullt verktyg, men den kommer troligen vara för dyr 
för att användas i den praktiska förädlingen.  

4. Materialsammanställning 

I detta avsnitt beskrivs vilka genetiska material och försök med lärk som finns i 
Sverige och för fröplantager beskrivs förutom de svenska även närliggande 
utländska plantager, som skulle kunna vara användbara i Sverige. 

4.1. FÄLTFÖRSÖK OCH PLUSTRÄDSMATERIAL 

De fältförsök med lärk som för närvarande finns i Sverige kan klassificeras i 
olika försökstyper: avkommeförsök (Avk), demonstrationsförsök (Demo), 
proveniensförsök (Prov), Trädslagsförsök (Trsl) samt kombinationer av dessa. 
Totalt finns det 31 försök i Skogforsks regi och 23 försök från SLU, d.v.s. det 
är totalt 54 försök som behandlas i rapporten (Tabell 2, Figur 4).  

Information om många av SLU-försöken finns i databasen Silvaboreal 
(www.silvaboreal.com) under kategorin Genetik och växtförädling. Silvaboreal 
är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök som administreras av 
SLU. I databasen finns försök utlagda av SLU, Skogsstyrelsen, Sveaskog, 
Energimyndigheten, IVL och Skogforsk. För närvarande är det dock endast ett 
fåtal av Skogforsks försök som registrerats men planen är att lägga in samtliga 
förädlingsförsök i Silvaboreal. 

  

http://www.silvaboreal.com/
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Tabell 2.  
Sammanställning av existerande lärkförsök i Sverige med fördelning över trädslag, planteringsår, ansvarig  
organisation och försökstyp där ”Avk”=Avkommeförsök,”Demo=Demonstrationsförsök, ”Prov”=Proveniensförsök 
 och ”Trsl=Trädslagsförsök. Försöken finns även beskrivna mer i detalj i Bilaga 1.  

Art 
/Planteringsår 

Organisation /Typ av försök 

Skogforsk SLU Alla 

 Avk Demo Prov Alla Avk Prov Trsl Alla Samtliga 

Larix decidua          
–1970      5  5 5 

1971–1989          

1990– 2   2     2 

Larix kaempferi          

–1970      3  3 3 

1971–1989          

1990–          

Larix marschlinsii          

–1970          

1971–1989          

1990–   2 2     2 

Larix sibirica          

–1970   10 10  1  1 11 

1971–1989          

1990–   8 8  1   9 

Larix sp.          

–1970 2   2  3 2 5 7 

1971–1989   1 1  3  3 4 

1990– 4 2  6 3   3 9 

Årsvis sammanfattning          

–1970 2  10 12  12 2 14 26 

1971–1989   1 1  3  3 4 

1990– 6 2 10 18 3 1  4 22 

Totalt samtliga arter 8 2 21 31 3 16 2 21 52 

 
 
I Silvaboreal finns i dag 31 lärkförsök registrerade inom kategorin genetik och 
växtförädling som skulle kunna användas för selektion av plusträd (Figur 4). 
Dessutom finns ytterligare 116 försök i de andra kategorierna som i viss mån 
kan utnyttjas för urval. Av SLU försöken (Tabell 2) ingår bl.a. fem från Simaks 
försöksserie med 76 provenienser av europeisk lärk som anlades 1960-1968 på 
14 lokaler i Sverige, från Skåne i söder till Västerbotten i norr (Karlman & 
Karlsson, 2013).  
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4.1.1 Skogforsk – fältförsök  

Den största delen av Skogforsks 31 försök är proveniensförsök (21 st.) och av 
de resterande tio är åtta avkomme- och två demonstrationsförsök (Tabell 2). 
De äldsta försöken utgörs i huvudsak av sibirisk lärk och planterades under 
åren 1948-1968. Det finns även yngre avkomme- och proveniensförsök med 
sibirisk lärk som bör inventeras inom de kommande åren (Tabell 1, Bilaga 1). 
Samtliga försök kan användas för urval av nya kandidater för främst mellersta 
och norra Sverige. De mest intressanta försöken i södra Sverige är två av-
kommeförsök som planterades år 2003 med europeisk lärk från Sudeterna 
(Bilaga 1; F1366-Trolleholm, F1367-Gullringen). De inventerades hösten 2012 
och kommer bidra med nya kandidater till kommande lärkförädling genom ur-
val av de bästa individerna inom de bästa familjerna. 

Skogforsk ansvarar även för de 19 avkommeförsök av lärk som planterades 
under C.L. Kiellanders ledning i södra Sverige under perioden 1945–1963 
(Kiellander & Lindgren, 1978). Avkommeförsökens storlek varierade mellan 
600 till 10 000 plantor per försök (i genomsnitt 2 500 plantor) och var av 
orienterande karaktär, vilket innebär att de gett grundläggande information om 
vilka arter och hybrider som är odlingsvärda i södra Sverige. Av dessa försök 
finns dock endast ett fåtal kvar och de som fortfarande existerar utgörs mer 
eller mindre av restpartier där de ingående identiteterna är svåra att reda ut. 
Försöken har i dag ingen reell praktisk funktion och ingår inte i Tabell 2. Om 
det mot förmodan skulle gå att rekonstruera försöken, finns dock möjligheten 
att göra urval av nya plusträd, vilket är speciellt intressant för europeisk lärk. 
Flera av försöken var nämligen hårt angripna av lärkkräfta i ungdomsfasen, så 
de som överlevt har sannolikt en hög motståndskraft mot kräftan.  

4.1.2 Skogforsk – plusträdsmaterial  

I Tabell 3 redovisas det totala antalet plusträdskloner i Skogforsks regi som 
finns som ympar i klonarkiv eller i fröplantager samt antalet föräldrakloner 
som finns representerade i form av avkommor i försök fördelat på art, land 
varifrån de valts och latitudklasser. För europeisk lärk finns det totalt 206 unika 
kloner, varav 85 kloner i form av ympar i arkiv och plantager samt 121 kloner i 
form av avkommor i försök. De flesta av klonerna härstammar från den 
europeiska lärkens ursprungsområden (Tjeckien, Polen), men det finns även en 
hel del som registrerats som svenska vilket innebär att ursprunget är okänt. 
Antalet japanska kloner är få, vilket är ett allvarligt problem om nya, bättre 
kandidater ska väljas och/eller nya hybridfröplantager ska anläggas. Däremot är 
det jämförelsevis god tillgång på rysk lärk, vilket främst beror på de under år 
2003 anlagda sibiriska lärkförsöken inom det rysk-skandinaviska lärkprojektet 
(Martinsson & Lesinski, 2007). Sammanfattningsvis finns goda möjligheter att 
välja ut nytt material för fortsatt förädling för sibirisk lärk och i viss mån även 
för europeisk lärk.  
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Tabell 3.  
Översikt av totala antalet plusträdskloner av lärk som finns i klonarkiv och i fröplantager samt antalet föräldrakloner 
som finns representerade genom sina avkommor i försök enligt Skogforsks databasregister. Klonerna har fördelats 
på art samt latitudintervall inom det land varifrån de valts där CZ=Tjeckoslovakien, DK=Danmark, NO=Norge, 
PL=Polen, FI=Finland, RU=Ryssland, SE=Sverige. Samma klon kan vara representerad i såväl klonarkiv, plantage 
och försök men kolumnen ”Totalt” anger totala antalet unika kloner, därför överensstämmer inte alltid totalsumman 
med summan för respektive cell. 

Art Land Latitud Antal kloner 

   Klonarkiv Fröplantage Försök Totalt (unika) 

Larix decidua CZ 49-51   4 4 
  Okänd   69 69 
 DK 55-58    2 
  Okänd    1 
 NO 59-61    1 
  62-64   1 1 
 PL 49-51  30 27 30 
  Okänd 4  4 4 
 SE 55-58 30 11 16 59 
  59-61  17  25 
  62-64  2  6 

  65+    2 
  Okänd  2  2 

  Totalt  34 62 121 206 

Larix kaempferi DK 55-58 5 10 11 12 
 SE 55-58 33 21 14 56 

  59-61  1  2 

  Totalt  38 32 25 70 

Larix marschlinsii  SE 55-58   5 12 

  59-61   1 1 

  Totalt    6 13 

Larix sibirica FI 59-61  1  11 
(sukaczewii+sibirica)  62-64  11 1 28 
 RU 49-51   79 79 
  52-54   44 44 

  55-58   267 267 
  59-61     

  62-64   71 71 
  65-67   94 94 
 SE 55-58   1 2 

  59-61  26 1 56 
  62-64  21 5 30 
  65+  13 3 14 
 Okänd Okänd   1 1 

  Totalt   72 567 697 

Larix gmelinii FI 62-64    4 
 RU 49-51   125 125 
  52-54     

  55-58   60 60 
 SE 59-61    1 

  Totalt    185 190 

Larix cajanderi RU 49-51     
  52-54     

  55-58     
  59-61   75 75 
  62-64     

  65-67   58 58 

  Totalt    133 133 

Totalt   72 166 1 037 1 309 
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Figur 4.  
Lokalisering av Skogforsks aktiva lärkförsök (cirkelsymbol) och de försök i Silvaboreal (stjärnsymbol) som tillhör  
kategorin ”Genetik och växtförädling”. Den lärkart som ingår i försöken symboliseras av de olika färgerna enligt 
förklaringen i figuren. En viss överlappning av symbolerna förekommer eftersom flera försök är anlagda på  
samma lokal.  
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4.2. FRÖPLANTAGER 

Fröplantager anläggs för massförökning av förädlat frö till skogsbruket. I dag 
produceras den största mängden lärkfrö i Nordeuropa från fröplantager men 
en liten del, främst för sibirisk lärk, kommer fortfarande från frötäktsbestånd. 
För lärk är hybridfröplantager vanliga speciellt i maritima områden. Nedan 
beskrivs kort om hybridfröplantager i allmänhet och därefter lärkfröplantager 
från Sverige, Danmark, Finland och norra Europa. 

4.2.1. Hybridfröplantager 

4.2.1.1 Utformning och problem 
En traditionell hybridlärkfröplantage består av ett antal kopior (rameter) av en 
moderklon av en art (Figur 6, röd markering) och ett antal kopior av ett flertal 
faderkloner av en annan art (Figur 6, grön markering), där moderklonen oftast 
är japansk lärk och faderklonerna är europeiska lärkar. För att få ett så rent 
hybridfrö som möjligt skördas endast kott på moderklonen (Hannerz et al., 
1993) medan faderklonerna enbart fungerar som pollinatörer. Det är viktigt att 
välja en genetiskt bra och helst självsteril japansk klon, eftersom den utgör 
halva genbidraget till alla frön som produceras i plantagen. För de frön som 
inte är hybridfrön ökar dessutom risken för inavel om den japanska klonen inte 
är självsteril. 

 

Figur 6.  
Exempel på fördelning av en L. kaempferi moderklon (Klon M2001, ”M”), markerad med rödfärg, resp. tio L. 
decidua faderkloner (L2001, L2002, L2003, L2004, E1001, E2008, E2009, R1001, R1002, R1003) markerade 
med grön färg i avdelning 1-3 i hybridlärkfröplantage 51-Maglehem.  
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Ett problem som uppmärksammats med hybridlärkplantager är att det frö som 
produceras inte alltid är hybridlärk. I en fransk studie av olika fröplantager 
varierade hybridandelen mellan 2 och 67 % (Acheré et al., 2002). En anledning 
kan vara att blomningen mellan de båda lärkarterna inte är synkroniserad, d.v.s. 
att den ena arten blommar före den andra, i kombination med inkommande 
externt lärkpollen tillhörande samma art som plantagens moderklon (den klon 
som kott skördas på). Ett annat skäl kan vara att moderklonen inte är själv-
steril, d.v.s. att en viss del av fröet är själv-pollinerat. Problemen uppstår 
sannolikt under år då den interna pollenproduktionen är liten. Det finns också 
hybridlärkfröplantager som innehåller många moderkloner men andelen 
hybridfrö blir med en sådan design ofta lägre. Ett exempel är den engelska frö-
plantagen NT23 som visat en hybridprocent på 15 % (muntligen Steve Lee, 
Forestry Commision, England). Variationen i andelen frö som är hybridlärk, 
kan orsaka praktiska problem för såväl plantproducenter som plantkonsumen-
ter. Detta har även fått konsekvenser för produktionsforskningen i de fall man 
gjort mätningar i bestånd/försök med ursprung från hybridlärkfröplantager 
och utgått från att samtliga träd varit hybrider. Det finns alltså en risk för att 
hybridlärkens produktion underskattats i många studier. 

Fyra huvudsakliga strategier har enligt Pâques et al. (2013) använts men med 
delvis begränsad framgång för att komma till rätta med låg andel hybridfrö i 
fröplantager: 1) Välja europeiska och japanska kloner som är synkroniserade 
avseende blomningsfenologin. 2) Plantera fler individer av de europeiska 
och/eller japanska klonerna. 3) Komplettera den naturliga pollenproduktionen 
med artificiell pollinering. 4) Etablera nya andra generationens plantager där 
träden inte utgörs av rena arter utan av hybrider. 5) Använda vegetativ 
förökning.  

4.2.2. Lärkfröplantager i Sverige 

Under åren 1953-1965 var intresset för lärk stort i Sverige och det anlades 
totalt 21 lärkfröplantager. De var främst avsedda att producera arthybrider 
mellan europeisk, japansk och sibirisk lärk och ännu (2015) är fortfarande 
12 plantager i drift (Figur 5, Bilaga 2a). Det förnyade intresset för skogsodling 
av hybridlärk och sibirisk lärk under 2000-talet har inneburit att tre nya hybrid-
lärkplantager anlagts samt att två äldre plantager med sibirisk lärk har re-vitali-
serats. Den inhemska efterfrågan på lärkplantor och därmed på frö är medel-
måttig men ökande. Den aktuella fröskörden utnyttjas för närvarande till fullo 
och en brist på inhemskt frö förväntas vid ett tilltagande intresse. 

De fröplantager som existerar enligt rikslängden (Skogsstyrelsen, 2014) och de 
som är under uppbyggnad presenteras i Tabell 4. De förvaltas av fem aktörer 
och plantagerna kan delas in i statusgrupper: 1) nyanlagd eller under upp-
byggnad, 2) i produktion eller återuppstått och 3) vilande eller under 
avveckling.  
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Tabell 4.  
Svenska lärkfröplantager enligt rikslängden, samt nyanlagda plantager som ännu ej registrerats i rikslängden.  
Klonkategori A= Individ- och fenotypurvalda och B= testade. 

Namn Beteckning Anlagd Kloner  Status Areal Ägare 

   Kategori Antal  (ha)  

Larix marschlinsii        

Domsjöänget   1966 A 22 Vilande 2 Holmen 

Gåtebo  2012 B  Nyanlagd 1 Södra Skogsägarna 

Hjälmshult FP-741 1962 A 30 Produktion 1 Sveaskog 

Klev FP-92 1962 A 21 Avveckling 3 Svenska Skogsplantor 

Lagan FP-744 2000 B 7 Produktion 2 Svenska Skogsplantor 

Maglehem FP-51 1958 A 10 Produktion 3,5 Sveaskog 

Petersborg  2012 A  Nyanlagd 4 Svenska Skogsplantor 

Söregärde  2009 B 22 Nyanlagd 2 Södra Skogsägarna 50% 
Sundins Skogsplantor 50% 

Trolleholm FP-743 2000 AB 28 Produktion 3 Trolleholms Gods AB 

Larix succaszewii        

Dammsjön FP-124 1963 A 15 Återuppstått 4 Svenska Skogsplantor 

Östteg FP-14 1959 A 30 Återuppstått 4 Svenska Skogsplantor 

 
4.2.2.1 Hybridlärk 
De äldre fröplantagerna från 1953-1965 anlades med fenotypiskt utvalda plus-
träd från försök respektive planteringar i Sverige och Danmark. Tyvärr är 
informationen om plusträdens ursprung ofta bristfällig, men flertalet av de 
europeiska lärkarna har skotskt ursprung men härstammar sannolikt från 
alpregionen och Polen. I de nyanlagda plantagerna har till viss del resultat 
utnyttjats från avkommeprövningar för urval av de bästa klonerna. De plusträd 
som ingår i plantagerna i dag är generellt sett relativt få och kunskapen om 
deras avelsvärden är ofta dålig. 

Den i särklass största kvantiteten hybridlärkfrö i Sverige har producerats i 
plantage Maglehem (FP-051) och den är ett konkret resultat av den forskning 
som bedrevs på 1950- och 1960-talen. Maglehemsplantagen utgörs av feno-
typiskt utvalda plusträd från bestånd i södra Sverige. De europeiska plusträden 
har sannolikt sitt ursprung från Skottland, som i sin tur härstammar från 
alpregionen och anses tillhöra en av de sämsta europeiska provenienserna 
(Kiellander & Lindgren, 1978). Resultaten från en avkommeprövning av de 
ingående klonerna ledde år 1979 till en genetisk gallring av plantagen och av de 
10 ursprungliga europeiska faderklonerna återstår 9.  

I flera andra svenska hybridlärkfröplantager används i princip samma föräldrar 
som i Maglehemsplantagen, inte minst samma japanska moder. Plantage 
Hjälmshult (FP-741) var från början en ren europeisk lärkplantage där klonerna 
hade ursprung från Blizcyn i Polen. Plantagen gjordes i början av 2000-talet om 
till en hybridfröplantage genom att tillföra samma japanska klon som ingår i 
Maglehemsplantagen. Den har liksom de nyanlagda plantagerna i Lagan (FP-
744) och Trolleholm (FP-743) ännu inte nått optimal fröproduktion. Lagan 
innehåller också samma japanska moderklon som i Maglehem, medan 
Trolleholmsplantagen innehåller en fenotypiskt utvald klon från ett danskt 
försök. Plantage Klev (FP-92) är en äldre hybridplantage som är specifik på så 
sätt att den utgörs av en europeisk moderklon och 20 japanska faderkloner. 
Den har haft starkt avtagande fröskördar senaste åren och är nu under 
avveckling.  
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4.2.2.2.Sibirisk lärk  
Majoriteten av de kloner som ingår i de sibiriska plantagerna i Sverige är 
otestade, och utgörs av fenotypiskt utvalda plusträd. Den sibiriska lärken 
härstammar troligen från Arkhangelskområdet och Uralbergen samt i några fall 
från den så kallade Raivola-lärken. I några fall kan plusträden härstamma från 
Sibirien. Resultat från norrländska planteringar har visat att lärk från Sibirien 
oftast har en sämre härdighet p.g.a. ett alltför sydligt ursprung. Det ökade 
intresset för sibirisk lärk är en anledning till att frö kan komma att skördas från 
några av de äldre svenska fröplantagerna och insatser har där gjorts för öka 
fröproduktionen. Till exempel slyröjdes/gallrades Östteg-plantagen under 2013 
för att gynna lärkens utveckling. Den tidigare hybridfröplantagen, 
Domsjöänget (FP-413) med europeisk och sibirisk lärk har inte skördats på 
många år eftersom den varit i dåligt skick (Prescher, 2013). Arealen har nu 
halverats efter det att den europeiska lärkklonen gallrats bort och utgörs 
numera enbart av 22 sibiriska kloner. 

4.2.2.3.Europeisk och japansk lärk  
Det saknas idag svenska fröplantager av europeisk och japansk lärk och det 
finns endast ett registrerat frötäktsbestånd i rikslängden och det avser japansk 
lärk. 

4.2.3. Lärkfröplantager i norra Europa 

Existerande nordeuropeiska fröplantager med lärk redovisas i Figur 5. I Bilaga 
2 presenteras existerande nordiska och baltiska lärkfröplantager För central-
europeiska plantager hänvisas till sammanställningen som gjorts inom 
Treebreedex projektet (http://treebreedex.eu). Flertalet av de aktiva fröplanta-
gerna i norra Europa finns med i Figur 5, med undantag för plantagerna i 
Storbritannien som ligger utanför kartvyn. Åtskilliga av fröplantagerna skulle 
kunna vara användbara i Sverige för produktion av plantor till den svenska 
marknaden. Dessutom kan selektion av specifika kloner göras för integrering i 
det svenska förädlingsprogrammet. För Storbritannien tillkommer 15 god-
kända fröplantager av lärk, varav fem utgörs av europeisk- och sex av japansk 
lärk samt fyra av hybridlärk (Lee, 2003). Dessutom finns några godkända 
frötäktsbestånd med hybridlärk. 

Förutom vissa danska och finska fröplantager har vi idag ingen kunskap om 
användbarheten av plantmaterial från fröplantagerna i Sverige. Därför bör man 
anlägga s.k. odlingstester innan de används i svenskt skogsbruk i stor skala. 
Under alla omständigheter bör man vara försiktig med kraftiga nordlig för-
flyttning, tills dess resultat finns från sådana fälttester. De ingående klonerna i 
de olika fröplantagerna utgör en stor potential för att ta fram ett genetiskt 
bättre odlingsmaterial för svenskt skogsbruk. Den europeiska lärken, särskilt 
lärk med östeuropeiskt ursprung, förefaller kunna användas i det inre av 
Mellansverige och upp till och med södra Norrland men kanske även längre 
norrut. Sannolikt är det stora skillnader mellan olika ursprung och enskilda 
individer, vilket gör det nödvändigt att etablera jämförande försök på olika 
lokaler för att visa hur långt norrut man kan odla europeisk lärk. 
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Figur 5.  
Nordeuropeiska lärkfröplantager, frötäktsbestånd eller klonarkiv som skulle kunna vara lämpliga för svenska 
förhållanden. Baseras på Bilaga 2 samt Treebreedex sammanställning av centraleuropeiska plantager 
(http://treebreedex.eu).

http://treebreedex.eu/
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4.2.3.1 Danmark 
I Danmark finns fröplantager eller frötäktsbestånd av både av europeisk och 
japansk lärk (Figur 5) men intresset är framför allt inriktat på hybridlärk. 
Danskt hybridlärkfrö används i stor omfattning i södra Sverige och de danska 
fröplantager som är tillgängliga framgår av Bilaga 2b. I Danmark är det två 
organisationer som är ansvariga för produktionen av hybridlärksfrö: 
Naturstyrelsen (www.naturstyrelsen.dk) respektive Hede Danmark Skovfrö 
(www.hdseed.dk). 

De kloner som ingår i de danska hybridlärkplantagerna är kategoriserade efter 
urvalskriterier såsom kvalificerade, indirekt testade eller testade i avkomme-
prövningar. För de flesta plantagerna återstår dock en utvärdering av avkom-
morna för att kunna kategoriseras som testade. Frötäktsbestånd och frö-
plantager av japansk och europeisk lärk finns också enligt kategorierna kvali-
ficerade eller testade (Bilaga 2b).  

Mycket låg andel hybridplantor har bl.a. rapporterats från den danska hybrid-
fröplantagen Sönderskovgård (FP-244). Efter en undersökning av fröskörden 
från år 2000 fann man att knappt 10 % var hybrider. Inför varje kommersiell 
skörd i Danmark, genomförs en hybridiseringstest i september och är den över 
60 % i kombination med ett högt fröutbyte så skördas plantagerna. 

Sammantaget håller de danska hybridlärkplantagerna hög kvalitet, men vi vet 
inte hur bra de olika plantagerna presterar i Syd- och Mellansverige eftersom 
det med ett undantag saknas tester. Resultat från några yngre avkommepröv-
ningar, där bl.a. material från Holbaekplantage ingår, indikerar att den tillväxt-
mässigt inte är fullt lika bra som Maglehemsplantagen men att avkommorna är 
rakare. 

4.2.3.2. Finland 
Majoriteten av de kloner som ingår i de sibiriska plantagerna både i Sverige och 
Finland är otestade, och utgörs av fenotypiskt utvalda plusträd (Bilaga 2c). Den 
sibiriska lärken härstammar troligen från Arkhangelskområdet och Uralbergen 
samt i några fall från den så kallade Raivola-lärken. I några fall kan plusträden 
härstamma från Sibirien. Finland satsade stort under 1980-talet på skogsodling 
av sibirisk lärk och idag finns det åtta fröplantager som skördas de år när de 
anses ge tillräcklig med frö. Finland har inte etablerat några nya lärkfröplanta-
ger sedan 1997 då Taimiharju nr 4 (FP-402) anlades. De tidigare plantagerna 
anlades 1983 (2 st.), 1972–74 (3 st.) och 1956 (2 st.), d.v.s. sju av de existerande 
åtta plantagerna är äldre än 30 år. Hälften av plantagerna gallrades under perio-
den 2001–2009, vilket indikerar att det finns intresse för sibirisk lärk. De finska 
plantagerna ägs och förvaltas av Siemen Forelia (Finska skogsstyrelsen) eller 
Tapio (Skogsbrukets Utvecklingscentral). Siemen Forelia som äger de äldre 
plantagerna har nu även visat intresse av att anlägga nya plantager som skall 
finansieras av privata intressenter. Under 1990-talet låg plantförsäljningen av 
sibirisk lärk i Finland på ca 3.5 miljoner plantor per år jämfört med dagens ca 
0.3 miljoner plantor. Minskningen kan vara en konsekvens av felaktiga plante-
ringsrekommendationer. Sibirisk lärk planterades ofta på svaga, topografiskt 
jämna marker i norra Finland, där både tillväxt och överlevnad var mycket låg. 
Gran har därefter ansetts vara ett säkrare alternativ för återbeskogning. Frö-
produktionen av lärkfrö i Finland har varierat mycket mellan åren (Figur 7). 
För närvarande finns inte mycket mer än de utförda gallringarna i plantagerna 
som tyder på att intresset för lärk i Finland är på uppgång.

http://www.hdseed.dk/
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Figur 7.  
Fröskörd av sibirisk lärk i finska plantager på basis av godkända stambrev (1986–2010) och export av frö till: 
Sverige (2003-2013), Sverige och Island (1983-1994), Island (2011–2013), Norge (2013) samt Estland (2013).  

I Finland finns det en hektar stor hybridplantage mellan sibirisk och europeisk 
lärk (Larix sibirica x L. decidua). Plantagen, Nahkamäki (FP-29), anlades 1962 
men har inte skördats på ett flertal år. Den bestod ursprungligen av sju kloner, 
en sibirisk klon (E1037 från Raivola) och sex europeiska kloner (E1127;  
Schweiz, E1136; Skottland, E1138; Tyskland, E1139; Frankrike samt E1149 
och E1150; Österrike). Fröplantagen var avsedd att producera hybridfrö 
genom skörd från den sibiriska klonen. Det visade sig dock att endast 18 % av 
fröet utgjordes av hybrider och resten var självbefruktat jämfört med 93 % 
hybridfrö vid skörd på de europeiska klonerna. Därför föreslog man att fröet 
enbart skulle samlas in från de europeiska klonerna och att den sibiriska klonen 
skulle fungera som pollinatör. Plantagen blev senare gallrad med inriktning på 
denna typ av skördeform, men det saknas uppgifter om den verkligen blivit 
skördad därefter (Burczyk et al., 1997). 

4.2.3.3. Övriga Europa 
Det finns ett flertal nordeuropeiska hybridlärkfröplantager, förutom de danska 
plantagerna, som är tänkbara att användas i allra sydligaste Sverige. För 
europeisk och japansk lärk  finns också fröplantager eller frötäktsbestånd av 
båda arterna (Figur 5). I Bilaga 2d presenteras baltiska lärkfröplantager och för 
övriga nordeuropeiska plantager hänvisas till Treebreedex projektet 
(http://treebreedex.eu). En del av de nordeuropeiska hybridlärkfröplantagerna 
ingick i ett svenskt odlingstest som planterades i fält 2001. Testet visade 
lovande resultat för några tyska och franska fröplantager men det drabbades 
svårt av en storm under 2012 och är idag nedlagt. Det står dock helt klart att 
det finns en stor användnings- och förädlingspotential i de nordeuropeiska 
plantagerna.  

http://treebreedex.eu/
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4.3 FRÖTILLGÅNG OCH BEHOV 

4.3.1 Sibirisk lärk  

Efterfrågan på sibirisk lärk i Sverige har ökat de senaste åren. Om efterfrågan 
ökar ytterligare, t.ex. till mer än ca 1,5 miljoner plantor, kan en anläggning av 
nya plantager i Sverige övervägas för att förbättra både plantproduktion och 
det genetiska materialet. I dagsläget importerar Sverige större delen av frö-
behovet från finska plantager. Endast en liten del kommer från äldre svenska 
plantager. Under de senaste åren har antalet sålda lärkplantor legat på en 
betydligt högre nivå jämfört med föregående årtionde (Figur 8). Det är detta 
ökade fröbehov som är en anledning till att plantagerna Östteg (FP-14) och 
Dammsjön (FP-124) kanske börjar användas trots att de inte skötts på många 
år (Prescher, 2013). SCAs plantproduktion av sibirisk lärk har under många år 
legat kring ca 0.3 miljoner per år men fram till 2014 hade den ökat till knappt 
1 miljon, varav hälften är inhemskt frö. Fröbehovet av sibirisk lärk täcks för 
närvarande (år 2014) av den finska importen men kan reduceras vid ett 
tilltagande intresse för lärkodling i Finland. 

4.3.2 Hybridlärk 

För närvarande täcks inte fröbehovet av de svenska fröplantagerna, varför 
hybridfrö importeras från danska och tyska fröplantager. Först år 2018 då de 
nyanlagda plantagerna (Tabell 4) är i full produktion kan fröförsörjningen 
säkerställas för hybridlärk, såvida inte intresset tilltar kraftigt (Bilaga 2a). Frö-
skördarna med hybridlärkfrö i Danmark täcker mer än väl behovet i Danmark, 
men eftersom fröet är en bristvara i många andra länder, är efterfrågan stor 
från länder som USA, Storbritannien, Irland och Frankrike. En hel del expor-
teras till dessa länder, vilket vid dåliga fröår och lågt utbyte i Danmark kan leda 
till fröbrist i Sverige.  

 
Figur 8.  
Försäljningsstatistik för lärk baserad på faktiska siffror (1983–2013) och skattningar (2014)  från ett urval av 
plantskolor i Sverige (Bergvik Skog AB, Nextforest AB, Ramlösa Plantskola AB, SCA Norrplant, Sundins 
skogsplantor AB och Svenska Skogsplantor AB). Före 2001 finns endast uppgifter från svenska skogsplantor 
AB. 
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4.3.3 Användningsområden 

Kunskapen om fröplantagernas geografiska användningsområden är begrän-
sad. Bland annat är informationen om plantagernas härdighet, som bestäms av 
de ingående klonernas tillväxtrytm, dåligt underbyggda, varför några detaljerade 
rekommendationer är svåra att ange. Genom extrapolering av resultat från 
olika försök kan dock följande generella rekommendationer ges.  

Frö från Svenska hybridlärkplantager bör användas i klimatiskt gynnsamma 
områden upp till Mälardalen (Hannerz et al., 1993) d.v.s. söder om latitud  
59-60°N. Kiellander (1958) var positiv till att använda hybridlärk inom träd-
gårdszon 1-3 (Svensk trädgård, 2014) men tveksam till zon 4 på grund av 
risken för frostskador. Senare observationer antyder att det förhållandevis 
kärva klimatet på sydsvenska höglandet (d.v.s. zon 4) inte verkar utgöra ett 
betydande problem för hybridlärkens överlevnad och tillväxt (Frisk, 2011). 
Frostexponerade lokaler skall dock genomgående undvikas och extra försiktig-
het gäller vid användning inom zon 4. Vi vet i dag inte hur långt norrut som 
lärk från danska fröplantager kan användas. Det är i princip bara Holbaek som 
ingått i svenska genetiska fälttester, varav det nordligaste är Gullringen på 
latitud 57.79, där den visat bra tillväxt och mycket bra kvalitet. Eftersom 
odlingsförhållandena i Danmark och södra Sverige inte skiljer sig alltför mycket 
bör danskt plantagematerial på milda lokaler i södra Sverige vara ett bra 
alternativ till det svenska. 

Frö från lärkplantager med europeisk lärk är dåligt testade i Sverige. Europeisk 
lärk har tidigare inte ansetts vara ett alternativ i Sverige – i norra Sverige på 
grund av otillräcklig härdighet och i södra Sverige på grund av risken för an-
grepp av lärkkräfta. Enligt nya resultat förefaller den vara fullt klimathärdig i 
centrala Sverige och i det inre av södra Norrland upp till ca latitud 64 (Karlman 
& Karlsson, 2013) och den uppvisar där bättre höjdutveckling än sibirisk lärk. 
Stamrakheten hos europeisk lärk tenderade att bli sämre på de nordligaste 
försökslokalerna, vilket kan ha ett samband med högre frekvens av höstfrost-
skador. I första hand bör områden söder om latitud 64° med relativt konti-
nentalt klimat väljas för europeisk lärk, t.ex. centrala Sverige, medan maritima 
områden, som t.ex. i sydvästra Sverige, bör undvikas. 

Sibirisk lärk är den klimatmässigt minst känsliga arten och fröplantageskördar 
med sibiriskt lärkfrö kan användas i Svealand och i större delen av Norrland. 
Eventuella hybrider mellan europeisk och sibirisk lärk och även den mellan 
japansk och sibirisk lärk, är troligen bäst anpassade till Svealand och sydligaste 
Norrland, men höglägen och frostexponerade lokaler ska undvikas (Kiellander 
& Lindgren, 1978).  

Den japanska lärken kan p.g.a. sen invintring vara utsatt för höstfrostskador 
vid odling i Sverige. Enligt Kiellander & Lindgren (1978) bör den endast 
planteras i trädgårdszon 1 och 2 samt mildare delar av zon 3.  
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5. Förädling  

5.1 FÖRÄDLINGSMÅL 

5.1.1. Grundförutsättningar 

Skogsträdsförädling genom klassisk urvalsförädling är väl beprövad (Rosvall, 
2011) och grundkraven för lärk är inte annorlunda än för andra trädslag. För 
långsiktig genetisk förädling av lärk krävs ett utgångsmaterial av lämplig storlek, 
d.v.s. att antalet obesläktade trädindivider är tillräckligt många för att både 
generera genetisk vinst och samtidigt bibehålla långsiktig genetisk variation. 
För att öka antalet obesläktade trädindivider kan nytt urval göras i befintliga 
fältförsök och om möjligt komplettera med material från närliggande länder. 
Långsiktiga mätbara förädlingsmål måste fastställas. De mätegenskaper som 
ska förändras måste uppvisa tillräcklig arvbarhet och genetisk variation och ha 
en skogsindustriell förankring. Kunskap om hur olika egenskaper genetiskt 
samvarierar med varandra måste finnas eller byggas upp successivt. I det 
löpande förädlingsarbetet ingår testning av avkommor, utvärdering och urval 
av individer till nästa förädlingsgeneration samt att genomföra korsningar 
mellan utvalda individer. Metoderna att förädla lärk genetiskt behöver anpassas 
efter lärkens unika fysiologiska förutsättningar t.ex. blomning. Förädling av lärk 
avviker från flera andra trädslag då intresset för arthybrider är stort och ett 
behov av hybridförädling därmed finns.  

5.1.2. Industrins behov av olika råvaror 

Lärkens ställning som marginell trädart i Sverige (<1% av virkesförrådet) 
innebär att en potentiell förädling måste anpassas storleksmässigt och 
resursmässigt i förhållande till andra ekonomiskt mer betydelsefulla trädslag. 
Den framtida avsättningen för lärkvirke kan anses vara mer osäker än för andra 
virkesslag. Lärk är ett utpräglat pionjärträdslag och kan drivas med relativt 
korta omloppstider (40–60 år), vilket är vanligt i västra Europa. Nyligen har 
flera biomassaprojekt av lärk startats i Frankrike och Tyskland för att produ-
cera högsta möjliga biomassa under ännu kortare rotationstid. I centrala och 
östra Europa används betydligt längre omloppstider eftersom produktion 
inriktas mot grova stammar och värdefullt sågtimmer. Det kan således finnas 
både korta och långsiktiga förädlingsmål för lärk och vilka mål som får mest 
tyngd styrs främst av industrins behov. 

5.1.3. Förädlingsmål – egenskaper 

Hög virkesavkastning är ett viktigt generellt förädlingsmål som, i någon form, 
finns med i de flesta förädlingsprogram oavsett trädslag. Där ingår egenskaper 
såsom volymproduktion, överlevnad och vitalitet som är en komplex egenskap 
som bl.a. inkluderar klimatisk anpassning, och resistens mot olika patogener, 
vilka samtliga är av betydelse för de olika lärkarterna. Exempelvis är resistens 
mot lärkkräfta viktig för att få fram odlingsvärd europeisk lärk. Även resistens 
mot rotticka kan övervägas som förädlingsmål eftersom lärk kan bli svårt 
angripen av rotröta (Stenlid et al., 1995). 
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Virkeskvalitet kan vara ett annat viktigt förädlingsmål för lärk eftersom dålig 
stamform är en vanlig defekt som leder till en sänkning av timmerkvalitet och 
virkesvärde (Pâques et al., 2013). Snabbare tillväxt, kortare omloppstider och 
därmed ökad andel juvenilved har också inneburit ett ökat intresse för 
vedegenskaper generellt och mer specifikt för t.ex. veddensitet och kärn-
vedsandel. Fibervinkeln, d.v.s. vinkeln mellan fibrernas och stammen längd-
riktning är intressant eftersom den, åtminstone för tall och sannolikt även för 
lärk, har stor betydelse för skevheten hos den sågade varan (Högberg et al., 
2013). Lärkens grenegenskaper är vanligtvis inte högt prioriterade i förädlingen, 
då lärk, med undantag för japansk lärk, generellt sett inte har grova grenar 
(Pâques et al., 2013). Trots att allt fler genetiska markörer nu finns tillgängliga 
vet vi förvånande lite om lärkens genetiska variabilitet för vedegenskaper och 
adaptiva egenskaper (Pâques et al., 2013).  

5.1.4. Genetiska parametrar 

För att maximera förädlingsvinsten görs urval med s.k. selektionsindex 
(Andersson et al., 1998), varvid hänsyn tas till flera egenskaper samtidigt 
genom att ekonomiska vikter för olika förädlingsegenskaper vägs in. Index-
selektion är effektivast vid relativt stora familjestorlekar och för egenskaper 
med låg eller måttlig heritabilitet (arvbarhet). Skattningar av heritabiliteten, som 
är ett värde mellan 0 och 1 och indikerar hur starkt egenskapen är styrd av 
genetik (ju högre värde, desto större genetisk kontroll) har sammanställts för 
europeisk lärk av Pâques et al. (2013). Fenologi och stamform förefaller vara de 
egenskaper med högst arvbarhet (ca 0,40), medan tillväxtrelaterade egenskaper 
uppvisar intermediär arvbarhet (ca 0,20 – 0,25). Nivån på heritabiliteten mot-
svarar nivåerna för gran och tall, för vilka man bedriver långsiktig förädling. 
Det finns alltså goda förutsättningar att göra det även för lärk. Positiva gene-
tiska korrelationer rapporteras mellan tillväxegenskaper, t.ex. mellan höjd, 
diameter och stamvolym (Pâques et al., 2013). Negativa (ogynnsamma) korrela-
tioner rapporteras bl.a. mellan tillväxt och rakhet d.v.s. ju högre tillväxt desto 
mindre raka träd av (Pâques, 1992) Enligt Pâques et al. (2013) är korrelationen 
mellan tillväxt och stamform inte entydig. Exempelvis var motsvarande sam-
band svagt positivt utifrån resultat i svenska lärkförsök. Vidare förefaller ved-
densitet vara negativt korrelerad med tillväxtegenskaper medan däremot kärn-
vedsandel är positivt och starkt kopplad till tillväxt, d.v.s. ju högre tillväxt, 
desto större mängd och högre andel kärnved.  

Samspel mellan genotyp och miljö, d.v.s. att genotypernas rangordning varierar 
med den miljö de växer i, kan också orsaka problem inte minst när material 
skall väljas ut till massförökning inom specifika användningsområden. Ett sätt 
att reducera betydelsen av genotyp x miljö samspel är att anlägga fälttester på 
flera lokaler med olika miljömässiga förutsättningar, och välja de genotyper 
som är bra på samtliga lokaler.  
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5.1.5. Hybridförädling 

Avkommor från korsningar mellan föräldrar från olika arter, likaväl som kors-
ningar mellan föräldrar inom samma art, uppvisar en stor variation i tillväxt. 
Den variation i tillväxt som kan mätas beror på både miljö och föräldrarnas 
genetiska egenskaper. En hybrid mellan europeisk och japansk lärk ger inte 
nödvändigtvis enbart högproduktiva hybridlärkar även om hybridlärken i 
genomsnitt växer bättre än föräldraarterna. Det finns dessutom stora skillnader 
mellan olika sorter (familjer) såväl inom de enskilda arterna som inom 
hybriden. Detta innebär också att avkommor inom de rena arterna (europeisk 
resp. japansk lärk) kan vara väl så bra som hybriderna och bör göras tillgängliga 
för skogsbruket. 

Hybridförädling kan drivas med separata artvisa populationer s.k. ”multiple 
population breeding” eller med en enda population s.k. ”single population 
breeding”. Om förädlingen bedrivs med artvisa populationer, görs hybridi-
seringen generationsvis mellan de olika populationerna (arterna) för att pro-
ducera s.k. F1-hybrider för såväl testning som praktisk användning (White et 
al., 2007). Om förädlingen istället bedrivs med en enda population hybridiseras 
de ursprungliga arterna redan vid utgångsläget för att skapa en enda hybrid-
population som sedan behandlas och förbättras som en enda population. Det 
kan t.ex. jämföras med de hybridlärkfröplantager som finns på kontinenten, 
som enbart utgörs av hybridlärkar, där avsikten är att skapa F2-avkommor. Det 
finns inte så många studier gjorda på F2-generationens hybridlärk. Rohmeder 
and Schonbach (1959) visade att F2-hybrider hade bättre tillväxt än de rena 
föräldrararterna, men inte fullt lika bra som F1-hybrider som alltså erhålls vid 
korsning mellan två arter. Variationen inom F1- respektive F2-plantorna var 
jämförbar. Pâques (2000), kom bl.a. fram till att tillväxten var sämre, men rak-
heten och veddensiteten var bättre för F2 jämfört med F1. Dessutom var 
variationen inom familj mycket större för F2- än F1-plantorna vad beträffar 
tillväxt och fenologi, medan den var ungefär densamma för veddensitet, men 
lägre för rakhet. En alltför stor variation innebär problem för plantskolorna vid 
framodling av materialet och görs ingen utjämnande plantsortering skapas 
ojämna lärkbestånd. 

Det förädlingsarbete som bedrivs med hybridlärk i Europa görs nästan ute-
slutande utifrån den europeiska lärken. Det finns inget förädlingsprogram i 
Europa för förädling av japansk lärk, förutom det begränsade förädlingsarbete 
som behövs för arthybridiseringen (Pâques et al., 2013). De resultat som finns 
för japansk lärk antyder att variation mellan olika populationer är liten och den 
variation som finns är snarare inom populationen.  

Hybridisering mellan andra arter än japansk och europeisk lärk för norra 
Skandinavien har utvärderats av Karlman et al. (2013). Bland annat ingår de 
korsningar som Prof. Fritz Bergman gjorde mellan rysk lärk och europeisk 
respektive japansk lärk under 1950-talet, med syfte att ta fram ett bra hybrid-
material för norra Sverige (Jonsson, 1978). Hybridiseringarna som jämfördes 
var L. decidua x L. sukaczewii samt L. kaempferii x L. sukaczewii. Resultaten 
baseras på ett fåtal försök, och man kan inte utesluta att t.ex. kanteffekter i 
försöken kan ha överskattat volymproduktionen. Resultaten för hybriden L. 
decidua x L. sukaczewii indikerar en betydligt högre (24–71%) stamvolym än den 
bäst växande sibiriska lärkproveniensen på de två platser där den har testats. 
Fler försök behöver dock anläggas för att på ett bättre sätt uppskatta 
lärkhybridernas produktionsförmåga.
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I södra Sverige arbetade Kiellander mycket med olika lärkarter under 1940, 

1950 och 1960-talen. Försöksresultaten antydde att den japanska  sibiriska 
hybriden (även kallad ”Sibrolepis”) borde ge ett mer högklassigt sågtimmer än 
vanlig hybridlärk. (Kiellander & Lindgren, 1978). Sibrolepis uppvisade större 
rakstammighet och fingrenighet än hybridlärk men svagare diameterutveckling. 
På grund av den sämre diametertillväxten rekommenderade Kiellander att den 
endast skulle användas på lokaler i Götaland och Svealand, där hybridlärken 
inte var tillräckligt härdig (t.ex. inre Götaland, östra Svealand). 
 

5.2. FÖRÄDLING AV LÄRK I SVERIGE  

5.2.1. Hela Sverige 1940-1990 

I Sverige startade en viss förädling av lärk under 1940-talet och fram till  
1960-talet gjordes en hel del korsningar och tester med olika lärkarter. Under 
perioden etablerades ett 30-tal försök i södra Sverige och ett 10-tal proveniens-
försök i norra Sverige. Syftet med försöken var att skaffa grundläggande infor-
mation om olika lärkarter inför kommande förädlingsinsatser. Resultaten 
visade bl.a. att hybridlärk vanligtvis växte betydligt bättre än föräldraarterna 
och att den, till skillnad från den europeiska lärken, var mycket 
motståndskraftig mot lärkkräfta (Kiellander, 1958, 1966; Kiellander & 
Lindgren, 1978).  

Den genetiska kunskapen om de under åren 1940–1960 valda plusträden är 
dålig. Tillförlitlig genetisk information om tillväxt och rakhet är endast tillgäng-
lig för ett fåtal japanska och ett 20-tal europeiska lärkkloner. Hybridlärkfrö-
plantagen i Maglehem är ett konkret resultat av forskningen från 1950- och 
1960-talen. Trots att de europeiska klonerna sannolikt har sitt ursprung från 
Alpregionen, som betraktas som ett av de sämre proveniens-områdena 
(Kiellander & Lindgren, 1978) används Maglehem till största delen som 
frökälla i Sydsverige. Detta är en indikation på att förädlingspotentialen för lärk 
är mycket stor. Även om förädlingspotentialen ansågs vara betydande t.ex. 
(Dietze, 1980; Sindelar, 1981), låg det svenska förädlingsarbetet i praktiken 
nere eller bedrevs på en mycket låg nivå under 1970 och 1980-talen. 

5.2.2. Södra Sverige 1990– 

I mitten av 1990-talet startades ett mindre projekt med huvudsyfte att identi-
fiera ett i anpassnings-, produktions- och kvalitetshänseende högvärdigt 
förädlingsmaterial av lärk avsett för massförökning och kontinuerlig förädling i 
södra Sverige. Projektet skall ses som en fortsättning på den grundläggande 
skogsträdsförädling som utförts tidigare av Kiellander och är främst inriktat 
mot hybridlärk och etablering av nya hybridfröplantager eftersom det endast är 
denna lärkart som används i dag i södra Sverige. Framöver kan dock även 
andra lärkarter utgöra alternativ. 
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5.2.3. Norra Sverige 1990– 

I norra Sverige bidrog det rysk-skandinaviska lärkprojektet vid slutet av  
1990-talet, till att skapa bra förutsättningar för urval av genetiskt bättre sibirisk 
lärk (Martinsson & Lesinski, 2007). Från ett stort antal lärkträd insamlades ett 
frömaterial med art- (L. sukaczewii, L. sibirica, L. gmelinii och L. cajanderi), 
proveniens- och familjestruktur i det insamlade materialet. Fälttester varav tre 
avkommeförsök och 10 proveniensförsök, anlades år 2003 i Sverige samt ytter-
ligare försök i nio länder (Karlman & Martinsson, 2005). Möjligheterna till 
användning av sibirisk lärk i Sverige, baserat på tidiga mätningar av fältför-
söken, har sammanställts i en avhandling (Karlman, 2010). Ett framtida föräd-
lingsprogram för lärk, framför allt i norra Sverige, kan med fördel baseras på 
selektion av bra träd inom de bästa provenienserna av L. sukaczewii och 
möjligen L. gmelinii (Karlman, 2010). 

Även europeisk lärk kan vara intressant i norra Sverige åtminstone upp till 
breddgrad 64˚N (Karlman & Karlsson, 2013). Den kan även vara lämplig i de 
delar av Svealand och södra Norrland som har ett mer lokalkontinentalt klimat, 
d.v.s. där klimatet inte är så gynnsamt för lärkkräfta. Känsligheten för höstfrost 
och stamrakhet är två faktorer som bör studeras vidare vid odling av europeisk 
lärk i Norrland. 

5.3. SLUTSATS FÖRÄDLING 

Skogsträdsförädling med olika lärkarter har varit mycket sparsam i Sverige, 
men såväl svenska som internationella resultat visar att det finns en stor 
potential att ta fram material som är betydligt bättre än dagens både vad gäller 
produktion, stamkvalitet och vitalitet. De resurser som hittills lagts på skogs-
trädsförädling av lärk har starkt påverkats av det aktuella intresset och av 
rådande konjunktur, d.v.s. de har varit av kortsiktig och intermittent karaktär. 
Den långsiktiga växtförädlingen borde dock styras av förväntningar på fram-
tiden snarare än av rådande konjunktur.  

Med erfarenhet av hur skogsutnyttjandet, skogsindustrin och skogsprodukterna 
ändrats historiskt och hur snabbt nya användningsområden nu utvecklas, är det 
närmast omöjligt att förutsäga hur skogens resurser kommer användas i fram-
tiden. Mot den bakgrunden är det väsentligt att ha en god beredskap med flera 
skogliga alternativ som bl.a. underlättar anpassningen till effekterna av kom-
mande förändringar i klimat och marknad. Att inte bara vara hänvisad till gran 
och tall utan ha ett flertal trädslag som alternativ vid skogsodling är då ett kon-
struktivt sätt att öka handlingsutrymmet, sprida riskerna och minska såväl 
skogsägarens som samhällets sårbarhet. Där fyller bl.a. långsiktig skogsträds-
förädling av lärk en viktig funktion. 
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6. Tillkännagivanden 
Vi vill tacka Föreningen Skogsträdsförädling för bidrag till rapportens 
genomförande och plantskolor, forskare och lärkodlare för synpunkter och 
underlag till försäljningsstatistik för lärkplantor under utredningens gång. 
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   Bilaga 1  

 
Tabell B1. Sammanställning av existerande lärkförsök i Skogforsks regi. Kolumnen ”Syfte” avser: 
A=Avkommeförsök, D=Demoförsök, P=Proveniensförsök, PL=Plantförsök. ”Ålder” avser försöksåldern 
år 2013, ”Senaste_mät.ålder” avser försöksålder vid den senaste mätningen, ”Ny_mät.ålder_år” avser 
föreslagen ålder resp. år för kommande mätning. ”Prioritet” avser framtida mätningar (ju lägre siffra 
desto högre är mätningen prioriterad). Kolumnerna ”Tillväxt” och ”Kvalitet” anger hur många år försöket 
var vid inventering av respektive egenskap. 

Art / Försöksnr Namn Syfte Ålder 
Senaste  

mät.-
ålder 

Ny  
mät.-
ålder  

år 

Prioritet Tillväxt Kvalitet 

L. decidua         

S21F0381366 
Trolleholm-
Röke 

A 10 10 20_2022 1 6,10 6,10 

S21F0381367 
Gullringen-
Stensjön 

A 10 10 20_2022 1 6,10 6,10 

L. marschlinsii         

S21F0181351 
Knutstorp-
Teglaröd 

PL 12 5 12_2013 1 5 5 

S21F0181352 
Knutstorp-
Teglaröd 

PL 12 5 12_2013 1 5 5 

S21F78801 
Häckeberga-
Vättekilla 

A 35 21 41_2018 5 13,18,21 18,21 

L. sibirica         

S23F5780166 Flakaträsk P 56 . . 5   

S23F5780167 Flakaträsk PL 56 . . 5   

S23F5780168 Bergsäter P 56 . . 5   

S23F5780169 Sör-Imnäs P,PL 56 . . 5 . . 

S23F5880171 
Byom, 
Dockmyr 

P 55 . . 5 . . 

S23F5880172 Storbränna P 55 . . 5 . . 

S23F5880173 Rönnöfors P 55 . . 5 . . 

S23F5880174 
Sundmo 
Plantskolan 

P,D 55 . . 5 . . 

S23F5880179 Stordöveln P 55 . . 5 . . 

S23F5980193 Robertsfors P 54 . . 5 . . 

S23F5980194 Åstorpet P 54 . . 5 . . 

S23F6180216 
Tannsjön 
(Rossön) 

K 52 . . 5 . . 

Larix sp.         

S23F0380676 Sultenträsk P 10 4 10_2013 1 4 . 

S23F0380677 Dokkas P 10 4 10_2013 1 4 4 

S23F0380678 Keroniemi P 10 4 10_2013 1 4 4 

S23F0380679 Närlinge P 10 4 10_2013 1 4 4 

S23F0380680 Brunsberg P 10 4 10_2013 1 4 4 

S23F8860486 Sävar P,D 25 . . 2 . . 

S21F9881317 
Storebro-
Sjundekvill, 
Vimmerby 

D 15 9 16_2013 4 4,9 4,9 

S21F618698 
Aspanäset 
C3, Boxholm 

P,D 52 37 . 5 . . 

S23F4880063 Svanölindan P 65 . . 5 . . 

S23F5980201 Storbränna A 54 . . 5 . . 

S23F6080209 Sörånäset A 53 . . 5 . . 

S23F6880245 
Sundmo 
Plantskola 

D 45 . . 5 . . 
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Bilaga 2a  
Tabell B2a-d. Sammanställningar av svenska, danska, finska och baltiska fröplantager och fröbestånd. De svenska fröplantager som saknar beteckning har ännu inte 
registrerats. Kategoriindelningen är som följer: ”Fenotyputvalt” = utvald baserad på utseende, ”Testad”=genetiskt testad i försök, ”Kvalificerad” = danska plantager 
kvalificerade för skörd av frö, ” Fenotyputv.(återkallat)” = vissa individer borttagna, ”Frötäktsbestånd” = definierat bestånd där återkommande insamling av frö kan ske 
samt ”-” = ingen uppgift. 
 

B2a. Svenska lärkfröplantager 

Art/Namn Beteckning Län Kategori 
Anläggnings- 
period 

Status Fröproduktion Ägare 

Larix marschlinsii 

Maglehem FP-051 Skåne Fenotyputvalt, 
Testad 

1957-1958 Produktion Betydande Sveaskog 

Klev FP-092 Halland, 
Falkenberg 

Fenotyputvalt 1962-1962 Avveckling Mycket lite, 
avtagande 

Svenska Skogsplantor 

Hjälmshult FP-741 Skåne Fenotyputvalt 1962-1962 Produktion Betydande Sveaskog 

Lagan FP-744 Kronoberg Fenotyputvalt, 
Testad 

2000 Produktion Medel Svenska Skogsplantor 

Trolleholm FP-743 Skåne Fenotyputvalt, 
Testad 

2000 Produktion Stigande Trolleholms Gods AB 

Söregärde – Kalmar Fenotyputvalt, 
Testad 

2008-2009 Nyanlagd Stigande Södra plantageägare 50 
%, Sundins Skogsplantor 
50% 

Petersborg – Skåne Fenotyputvalt, 
Testad 

2012 Nyanlagd Stigande Svenska Skogsplantor 

Gåtebo – Kalmar Fenotyputvalt, 
Testad 

2012-2013 Nyanlagd Stigande Södra Skogsägarna 

Larix sibirica 

Björkebo FP-8112   Västerbotten – 1965-1965 Vilande – Sveaskog 

Domsjöäänget FP-413 Västernorrland Fenotyputvalt 1953-1966 Vilande – Holmen 

Larix succaszewii 

Östteg FP-014 Västerbotten Fenotyputvalt 1956-1959 Återuppstått Mycket lite, 
stigande 

Svenska Skogsplantor 

Dammsjön FP-124 Gävleborg Fenotyputvalt 1963-1963 Återuppstått Mycket lite, 
stigande 

Svenska Skogsplantor 

Larix decidua x sibirica 

Hässjö, Söråker  FP-816    Västernorrland – 1959-1961 Vilande – – 

Larix kaempferi x sibirica 

Västsura, 
Surahammar 

 FP-827    Västmanland – 1963-1963 Vilande – – 

Larix sp. 

Broknäs, Bogesund FP-847    Stockholm – 1956-1956 Vilande – – 
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Bilaga 2b  

B2b. Danska lärkfröplantager och frötäktsbestånd 
 

Art/Namn Beteckning Län Kategori Anläggningsperiod Status Fröproduktion Ägare 

Larix decidua        

Jægersborg F-81 Hovedstaden Frötäktsbestånd – – – - 

Vallø F-272 Sjælland Frötäktsbestånd – – – - 

Ravnsholt F-374 Sjælland Frötäktsbestånd 1947 – – Københavns Statsskovdistrikt 

Tophøj FP-661 Midtjylland Kvalificerad 2007-2009 Nyanlagd - HedeDanmark a/s 

Larix marschlinsii        

Fårefolden FP-201 Sjælland Testad 1946-1955 Produktion avtagande Statsskovenes Planteavlsstation 

Holbæk FP-203 Sjælland Testad 1951 Produktion avtagande DSB og Statsskovenes Planteavlsstation 

Mørkøv FP-205 Sjælland Testad 1951 Produktion avtagande BaneDanmark og Skov- og Naturstyrelsen 

C.E. Flensborg  FP-618 Midtjylland Testad 1959-1963 Produktion avtagande HedeDanmark a/s 

Sorø FP-211 Sjælland Testad 1962 Återuppstått dålig Stiftelsen Sorø A kademi og Statsskovenes 
Planteavlsstation 

Boller FP-237 Midtjylland – 1975-1976 Produktion stigande Statsskovenes Planteavlsstation og Randbøl 
Statsskovdistrikt 

C.E. Flensborg  FP-626 Midtjylland Kvalificerad 1978-1980 Produktion betydande HedeDanmark a/s 

Skovgård FP-244 Hovedstaden Testad 1987-1990 Produktion betydande Statsskovenes Planteavlsstaion og Fyns 
Statsskovdistrikt 

Truust FP-636 Midtjylland Kvalificerad 1994-1998 Produktion stigande HedeDanmark a/s 

Str. Lyngdal FP-673 Midtjylland Kvalificerad 2000-2003 Nyanlagd stigande HedeDanmark a/s 

Laugesen FP-651 Midtjylland Kvalificerad 2001-2003 Nyanlagd stigande HedeDanmark a/s 

Mourie Pedersen FP-638 Vestjylland Kvalificerad 2001-2003 Nyanlagd stigande HedeDanmark a/s 

Larix kaempferi        

C.E Flensborg  FP-601 Midtjylland Testad 1955-1962 – – HedeDanmark a/s 

C.E Flensborg FP-615 Midtjylland Testad 1962-1965 – – HedeDanmark a/s 

Overskov F-40a Østjylland Frötäktsbestånd – – – – 

Sostrup F-40c Østjylland Frötäktsbestånd – – – – 

Frøslev F-410 Syddanmark Frötäktsbestånd – – – – 

Mellemskoven F-783 Østjylland Frötäktsbestånd – – – – 

Tisvilde FP-285 Hovedstaden – – – – – 
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Bilaga 2c 

 

B2c. Finska lärkfröplantager 
 

Art/Namn Beteckning Län Kategori Anläggningsperiod Status Fröproduktion Ägare 

Larix sibirica        

Oitti FP-016 Hausjärvi Fenotyputvalt 1956 Produktion Medel Metsäkeskus Tapio 

Metsäkoulu FP-036 Siilinjärvi Fenotyputvalt 1955 Produktion – Finlands 
skogscentral 

Metsä-Ihala FP-205 Virdois Fenotyputvalt 1972 Produktion – Metsähallitus 

Kivimäki FP-234 Pieksämäki Fenotyputvalt 1972 Produktion – Metsähallitus 

Lassinmaa FP-309 Jämsä Fenotyputvalt 1974 Produktion – Metsähallitus 

Hepoharju 368 FP-368 Luumäki Fenotyputvalt 1983 Produktion – Tapio 

Hepoharju 380 FP-380 Luumäki Fenotyputvalt 1983 Produktion – Tapio 

Taimiharju 4 FP-402 Luumäki Fenotyputv., återkallat  1997 Produktion – Metsähallitus 

L. sibirica x decidua        

Nahkamäki FP-029 Jyväskylä Fenotyputv., återkallat 1962 Vilande – Metsähallitus 
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Bilaga 2d  

 

 

B2d. Baltiska lärkfröplantager. LE=Lettland, LI=Litauen. Larix sp.= Ingår flera olika arter såsom  
hybrid- europeisk eller japansk lärk 

 

Namn Beteckning Art Land Län Kategori 
Anläggnings- 

period 
Status Fröproduktion Ägare 

Litauen Litauen Larix 
marschlinsii 

LI – – 1963 Produktion – – 

Jelgava Jelgava Larix kaempferi LE Centrala delarna av Lettland – – Nyanlagd stigande – 

Kurmas Kurmas Larix sp. LE – – – Produktion – – 
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