
Sibirisk lärk
Lat: Larix sibirica, Finl: Siperianlehtikuusi, Eng: Siberian 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!

Sibirisk lärk växer över stora delar av nuvarande Ryssland, 
men även i Mongoliet och Kina. Trädet kan bli upp till 40 m 
högt med en stamdiameter på 80 cm. Barken är mörkt grå till 
mörkt brun, skrovlig. Kronan är konisk, grenarna hänger inte, 
de är gula eller gulgrå, glänsande, tätt håriga som unga, senare 
mer eller mindre kala. Barren blir 2-4 cm långa. Kottarna är 
först purpur- eller rödbruna, sällan gröna, de mognar till 
blekt bruna eller purpurbruna.
Sibirisk lärk växer i områden med permafrost. Under 
sommarhalvåret tinar bara det översta lagret av marken 
i vilket den sibiriska lärken växer. Underliggande mark-
skikt förblir frusna varför marken inte dräneras. Lärken 
utvecklas alltså i mycket fuktig miljö och har därför mycket 
god rötbeständighet. 
Sibirisk lärk var tidigare mycket vanligt material i båtar och 
byggnader. På senare tid har dock träslaget fått en renäs-
sans med en medvetenhet om de miljöproblem som är 
förknippade med bruket av tryckimpregnerat virke. Sibirisk 
lärk har en jämförelsevis god motståndskraft mot biologisk 
nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke i många typer av 
användning. Sibirisk lärk växer inte i vilt tillstånd i Sverige men 
kan planteras.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

Siberian larch grows over large parts of current Russia, but 
also in Mongolia and China. The tree can grow up to 40 m 
high with a stem diameter of 80 cm. The bark is dark gray to 
dark brown and rough. The crown is conical, the branches are 

not hanging, they are yellow or yellowish, shiny, tightly 
hairy as young, later more or less bare. The needles grows 
2-4 cm long. The cones are first purple or reddish brown, 
rarely green, they mature to pale brown or purple.

Siberian larch grows in areas with permafrost. During the 
summer, only the top layer of the soil defrost and it is 

in this the Siberian larch grows. Underlying soil layers 
remain frozen, so the soil is not well drained. The larch 
thus develops in a very humid environment and there-

fore has very good rot resistance.

Siberian larch was previously common material in boats and 
buildings. However, recently, the woods popularity has been 
reborn with awareness of the environmental problems associa-
ted with the use of pressure impregnated wood. Siberian larch 
has a comparatively good resistance to biodegradation and can 
replace impregnated wood in many types of use. Siberian larch 
does not grow wild in Sweden but is often planted.


