
Europeisk lärk
Lat: Larix decidua, Finl: Euroopanlehtikuusi, Eng: European larch

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

Lärk är ett stort, snabbväxande barrträd som kan bli upp 
till 30 meter högt. Kronan är ganska gles, från början är den 
kägelformig men den blir med tiden platt med utbredda 
grenar, de nedersta ofta hängande. Tvååriga kvistar är 
matt grågula. Barren är två till tre centimeter långa och 
gröna, men gulnar på hösten.  Till skillnad från våra andra 
barrträd så fäller lärkar sina barr på hösten. Unga honkot-
tar är röda och de mogna kottarna, som sitter upprätt, är 
äggrunda och två till fyra centimeter långa. 

Lärkvirke har under senare tid upplevt något av en renäs-
sans som giftfritt alternativ till tryckimpregnerat trä i 
utsatta konstruktioner. Lärkträd har en ovanligt hög 
andel kärnved vilket gör det möjligt att såga upp träva-
ror av ren lärkkärnved med viss motståndskraft mot 
röta. Själva kärnveden har dock inte i sig väsentligt 
bättre egenskaper än furukärnved. 
Europeisk lärk är den vanligaste av de lärkträdsarter som 
förekommer i Sverige. Den liknar den sibiriska lärken, 
men den senare har har blekt gulgröna unga honkot-
tar, håriga släta fröfjäll, samt något längre barr än 
europeisk lärk. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

European larch is a large, fast-growing tree 
that can grow up to 30 meters high. The 
crown is quite sparse, initially it is jaw-
shaped, but it eventually becomes flat with 

widespread branches, the lower ones often 
hanging. Two-year twigs are gray-yellowish in 
colour. The needles are two to three centimeters 
long and green, but yellow in autumn. Unlike our 

other evergreen trees, larches drop their needles in 
the fall. Young females cones are red and the mature 

cones sits upright, are rounded and two to four centi-
meters long.

Larkwood has recently experienced a renaissance as a non-
toxic alternative to pressure-impregnated wood in exposed 
structures. Larch trees have an unusually high proportion 
of kernel wood which makes it possible to getwood from 
the kernel wood with some resistance to rot. The kernel 

itself, however, does not in itself have significantly better 
properties than pine wood.

European larch is the most common of the larch species 
found in Sweden. It resembles Siberian larch, but the 
latter has pale yellow-green young cones, hairy smooth 

leaves, and a little longer needles than European larch.


