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Sammanfattning 
 
Lärken är ett trädslag som har funnits i Sverige under många år. Redan under 1700-talet 
inspirerades Carl Von Linné av det främmande barrträdslaget som han sedan tog med sig till 
Sverige för att säkra tillgången på virke till flottan. Trots en så tidig introduktion är lärk 
fortfarande marginellt i svenskt skogsbruk då skogsägare och skogsbolag inte har vågat satsa 
på trädslaget. Denna undersökning behandlar lärkarterna hybridlärk (Larix eurolepis) och 
sibirisk lärk (Larix sibirica). Syftet var att undersöka olika aspekter på lärk alltifrån 
odlingsbetingelser, skogsägarens syn på odling, till lärkvirkes utnyttjande i olika förädlingsled 
till skilda produkter genom sekundärkällor och kontakter med aktörer som är involverande i 
förädlingsleden.  
 
Undersökningen baseras på en enkätundersökning till fem olika respondentgrupper samt av 
litteratur inom området. Enkätundersökningen visade olika aktörers uppfattningar om lärk, 
såväl dess begränsningar idag som framtida möjligheter men var i minsta laget då många 
respondenter avböjde att besvara enkäten.  
 
Resultatet visade att kunskap om lärk finns ute i Sverige men att den inte har nått ut till 
företagen och skogsägarna och att ett slags informationsbrist råder kring lärkens möjligheter. 
Lärken kan producera mycket gagnvirke under kortare tid än både gran och tall. 
Omloppstiden för lärk är ungefär 30 år på rätt mark och bonitet i södra och mellersta Sverige 
där hybridlärken odlas medan den sibiriska lärken tar över i de norra landsdelarna. Lärkvirke 
är ett väldigt hållbart konstruktionsvirke speciellt för utomhusbruk då det inte behövs 
behandlas med impregnering eller liknande, vilket är bra för miljön. Resultatet visade även på 
att det finns en väsentlig mängd skog av lärk i landet som kommer att behöva tas omhand om 
ca 30 år för förädling. 
 
Avslutningsvis konstaterades att lärken för närvarande är ett bekymmer för skogsägarna då 
avsättningsmöjligheterna för det avverkade virket är begränsade samt virket är dåligt betalt 
trots att det håller en bra kvalité. Anledningen till detta torde även vara bl.a. att 
avsättningsmarknaden fortfarande är lokal och splittrad samt att efterfrågan av 
lärkträprodukter är av mindre omfattning och utgör en nischmarknad. Då kunskaperna finns 
för trädslaget måste skogsbolagen ta sitt ansvar och informera skogsägarna att våga satsa på 
lärk. Som ett komplement till granen och tallen och att de är villiga att betala för virket i 
paritet med tall och gran. En förutsättning för detta är att förädlingen av lärkvirket måste 
komma igång på många olika plan för att kunna öka efterfrågan och därmed 
betalningsförmågan.  
  



 

 
 

Abstract 
 
Trädslaget lärk introducerades i Sverige av Carl von Linné 1754 och var till en början avsett 
för virke till flottans fartyg. Denna studie fokuserar på hybridlärk (Larix eurolepis) och 
sibirisk lärk (Larix sibirica) för att undersöka och belysa marknaden för lärk i Sverige. 
Studien använder sig av en enkätundersökning till olika respondentgrupper inom 
skogsbranschen samt litteraturstudier. Resultatet visar att det existerar en marknad för lärk i 
Sverige men att den är mycket liten och relativt lokal och nischad. Skogsägarna är ovetande 
om såväl lärkens fördelar som nackdelar vid skogsodling, vilket kunde avhjälpas genom att 
skogsbolagen och de berörda myndigheterna ökade informationen till skogsägarna. 
Avsättningen för virket av lärk är för tillfället dåligt betalt, vilket är en anledning till att lärken 
inte är så populär bland landets skogsägare men kan marknaden och efterfrågan av 
lärkträprodukter expanderas uppstår incitament för ökad skogsodling på sikt. 
 
Nyckelord: Marknad, hybridlärk, sibirisk lärk 
  



 

 
 

Förord 
 
Arbetet med studien har varit väldigt givande och intressant och har ändrat min syn på lärk. 
Intresset för trädslaget väcktes i samband med en exkursion hos en lärare på universitetet. Han 
visade oss studenter sin fastighet där han hade lärk och då förstod jag att min skogliga 
utbildning på sex år hade handlat väldigt lite om lärk vilket gav iden om ett examensarbete. 
Denna studie har inte gjorts för något företag eller organisation inom skogen. Arbetet med 
studien har gått bra då jag har haft en bra dialog med min handledare då svårigheter har 
uppstått. Jag hoppas att fler studenter kan tänka sig att arbeta med lärk i framtiden då det 
behövs för att det svenska skogsbruket ska kunna utvecklas för en positiv framtid. 
 
Jag skulle vilja varmt tacka de som har stöttat mig på denna resa och inte minst till min 
handledare Matti Flinkman och till de företag och personer som ställde upp på enkäten och 
gjorde mitt arbete möjligt. Tusen tack! 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
 

Lärk (Larix sp) finns i en rad olika arter så som europeisk, 
japansk, sibirisk och hybridlärk. Trädslaget är ett barrträdslag som 
tappar sina barr under höst och vinter. Lärkens utseende är en 
blandning mellan gran och tall vilket gör den lite speciell. Redan 
1754 fick Carl von Linné syn på lärken och fick genast intresse 
för den på grund av att den växte fort och producerade mycket 
gagnvirkesvolym. Linne ansåg att Sverige skulle introducera det 
främmande trädslaget för att kunna förse flottan med virke till 
fartyg samt att kunna bygga hus och andra konstruktioner 
(Linnaeus, 1754). 

 
I samband med att dagens moderna skogsbruk började utvecklas 
på riktigt för drygt 100 år sedan genom införsel av nya 
skogstekniska lösningar samt skogslagstiftningen, ägnades 
intresse även för lärk som skogsträd och den fick en del 
uppmärksamhet. Till exempel resonerade G. Schotte (1917) om 
lärkens betydelse för svensk skogshushållning redan under tidigt 
1900-tal. Sedan dess och inom loppet av de sista hundra åren har 
man utvecklat kunskapen vidare om lärkskogsodling (Aldentun, 
1987; Björkman, 1944; Carbonnier, 1954; Ekö, 1999; Kiellander, 
1958; Malmqvist & Woxblom, 1991; Martinsson, 1991; 
Martinsson, 2009) samt om dess virkesegenskaper och ev. 
användningsändamål (Kiellander, 1965; Nilsson & Edlund, 1996; 
Rosell, 1988). Så sent som 2000 gav Skogsstyrelsen (2000) sin 
syn på lärk som skogsträd i Sverige vid ett internationellt 
seminarium i enlighet med den gällande skogspolitiken och 
förordningar.  

 
I dag är lärken trots allt nedlagt arbete fortfarande i svenskt 
skogsbruk ett lite udda trädslag som det inte hörs så mycket om 
bl.a. därför att det inte betalas så bra, samt att lärkens utseende är 
något annorlunda mot det vi är vana med granen och tallen. Enligt 
Bergqvist (2014) beviljades det återväxtstöd för 91 000 hektar 
efter stormen Gudrun år 2005. På denna areal planterades 4 % 
lärk och lika mycket med tall samt på resterande areal stod för 
gran och eventuellt löv. Enligt Riksskogstaxeringen (2014) fanns 
det totalt 1,4 miljoner m3sk lärk i Sverige. Detta tyder på att det 
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finns och kommer att utvinnas volymer som bör kunna förädlas 
till olika typer av produkter på skilda delmarknader i Sverige.  

 
Tidigare forskning på lärk som inledningsvis refererats till är 
främst knuten till artens produktionsförmåga på olika typer av 
mark.  Larsson-Stern (2003), förutom att ha studerat 
produktionsförmågan fokuserade även på att i viss mån beskriva 
intresset och opinionen hos potentiella skogbolag att satsa på 
lärkodling samt ev. efterfrågan i senare förädlingsled där t.ex. 
Högbrons såg (2012) befinner sig. Det som fortfarande 
uppenbarligen inte har studerats är hur marknaden för 
träprodukter av detta trädslag ter sig i dessa förädlingsled. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Denna studies syfte är att analysera och utreda lärkens, i första 
hand den sibiriska och hybridlärkens, förädlare och därmed 
försöka beskriva dess förädlingskedja, och i förlängningen kunna 
ge incitament för lärkens framtida marknadspotential i Sverige. 
Som centrala frågeställningar gäller det att utifrån lärkens 
specifika virkes- och användningsegenskaper utreda och 
analysera:  

 Olika aspekter alltifrån skogsägares syn på odling av lärk 
till lärkvirkets utnyttjande i olika förädlingsled till skilda 
produkter t.ex. inom byggandet, i inredningar, 
trädgårdsmöbler och dylika utomhusapplikationer, stolpar, 
etc. 

 Vilken typ av aktörer som är potentiellt involverade i de 
olika förädlingsleden. 

 
Målsättning: 
Målsättningen med studien är att som fallstudie kunna beskriva 
aktörer involverade lärkens kedja från skogen till färdig produkt. 
 
1.3 Avgränsningar 

 
Studien kommer att beröra marknaden i Sverige. 
De arter som kommer att studeras är sibirisk lärk och hybridlärk 
av de lärkarter som finns. Den mer virkestekniska biten kommer 
att lämnas utanför denna studie.  
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
För fullföljandet av syftet har studien använt sig av en 
föreställningsram som schematiskt och principiellt beskriver det 
skogsindustriella klustrets förädlingsled och dessas aktörer (Figur 
1) och där även skogsodlare och förädlare av lärk verkar. 
 
 

 
Figur 1. En beskrivning av trämarknadens nätverk (boxar): Wood 
providers=Råmaterial leverantörer, Primary processors=Första 
hantering av lärk på industri, Intermediary   
providers=Leverantörer av lärk i andra hand, Secondary 
processors=Andra hantering av lärk på industri och end 
users=Slutkund. Boxarna till vänster och höger står för industrier 
som använder sig av antingen bränsle ved eller flis och den högra 
boxen är industrier som arbetar med papper/pappersmassa samt 
skivor.) 
 
Studien har grundat sig på insamling av primärdata i form av en 
enkät och intervjuer genom ett antal frågor förknippade till 
lärkvirkesutnyttjandet hos olika förädlingsleds respektive 
respondent. Målgruppen för analys har bestått av respondenter 
inom skogsindustriklustret så som skogsägare, sågverk, 
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trämanufaktur, byggvaruhus samt en plantskola. Planen för 
kartläggning av lärkkedjan var att inom resp. led samla 
information från 5-10 respondenter/respondentgrupp. Syftet och 
ev. fördelar med en enkätundersökning ansågs vara att med rätta 
ställda frågor grundade på insamlade sekundärdata kunna ge en 
vederhäftig bild på verkligheten. Nackdelarna bedömdes vara att 
man var beroende av respondenternas svar men ju fler som 
besvarade enkäten desto trovärdigare borde utfallet bli 
tillsammans med sekundärdata. 
 
Enkät- och intervjustudien har således sin metodologiska 
inramning och hemvist i en för skogsindustrin utvecklat 
marknadsföringskoncept (Juslin & Hansen, 2003) och dess 
delkomponent Omvärldsanalys som i detta fall i första hand 
inbegriper och riktar sig mot s.k. marknadsundersökning av 
aktörer längs förädlingsleden. 
 
Denna studie har därutöver baserats på insamling av sekundärdata 
i form av information från vetenskapliga artiklar och andra källor 
som tidskrifter och annan litteratur på nätet. 

 
 
2.2 Tillvägagångssätt 

Under vintern 2015 utvecklades idén om att jobba med lärken och 
dess eventuella marknad i södra Sverige. Arbetet inleddes genom 
inläsning om ämnet via olika webbsidor och rapporter från olika 
källor för att skapa sig en uppfattning om det valda ämnet. Under 
våren 2016 togs en projektplan fram där arbetet styrdes upp efter 
tidsplan för arbetes genomförande och för vad som skulle göras; 
målsättning, syfte, frågeställningar och rapportering. 

Under januari månad år 2016 påbörjades arbetet med att samla in 
användbara referenser och fakta. Parallellt med insamlandet av 
sekundärdata skapas enkäter till olika respondentgrupper: 
Skogsägare, Svenska skogsplantor, sågverk/trämanufakturer och 
olika byggvaruhus.  

Enkäten skickades ut elektroniskt via studentmailen till 5-10 
respondenter i respektive respondentgrupp. Enkätstudien 
genomfördes mellan 26 februari till 1 maj 2016. Innan enkäten 
skickades ut kontaktades företaget/organisationen i fråga för att 
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kontrollera intresset att vara med i studien. Varje respondentgrupp 
fick en egen enkät med varierande antal olika respondentspecifika 
frågor: Dessa skiftade mellan att vara kryssfrågor med fasta 
alternativ eller mer öppna frågor för att ge respondenten möjlighet 
att skriva utifrån sina egna tankar och funderingar (Se Bilagorna 
4-8). 

I nästa steg sammanställdes och analyserades enkätsvaren för att 
redovisas i rapporten som färdigställdes mellan maj och början av 
junimånad enligt projektplanen. 
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Figur 2. Två vuxna lärkar med fällda barr. 
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 Figur 3. Ett hybridlärksbestånd. 
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3. Resultat 
 
Resultatavsnittet inleds med en genomgång av trädslaget; om de 
två i landet förekommande arternas odlingsbetingelser och 
odlingsförutsättningar inklusive ekonomiska aspekter samt om 
virkesegenskaper vid förädling och för användning i olika 
slutanvändarapplikationer. Därefter redovisas resultatet av 
enkätstudien i syfte att belysa olika medverkande aktörers syn på 
och hållning i fråga om lärk sett ur deras specifika perspektiv och 
roll i förädlingskedjan.     
 

3.1 Allmänt om lärkodling 

De lärkarter som främst är aktuella för det svenska skogsbruket 
och förhållandena är europeisk lärk, hybridlärk och sibirisk lärk. 
I Sverige finns det idag långsiktiga förädlingsprogram för de 
ekonomiskt mest värdefulla trädslagen – tall, gran, björk och 
contortatall. Lärk är emellertid i sammanhanget en marginell art 
där förädlingsinsatserna är kortsiktiga och intermittenta. Hotet om 
kommande klimatförändring har dock medfört ett ökat intresse för 
nya trädslag såsom t.ex. 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. 
 
För närvarande betraktas alla lärkarter, förutom sibirisk lärk, som 
exoter i Sverige, vilket medför restriktioner för användning inom 
skogsbruket, restriktionerna kan vara t.ex. begräsning av antal 
plantor/ha och hur stor areal i hektar som får planteras med exoter 
som sibirisk lärk i detta fall. 
 
Den svenska baspopulationen för förädling av lärk består av ca 
200 plusträdskloner 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 bedöms stor. För långsiktig förädling 
behöver dock baspopulationen utökas. Dessutom behöver nya 
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försök anläggas i syfte att ta fram praktiska rekommendationer 
(Skogforsk, 2016). 
 
3.2 Sibirisk lärk 

Sibirisk lärk är ett samlingsnamn för lärkarter som är nära 
besläktade med varandra som t.ex. den europeiska, ryska lärken 
(Larix sukaczewii) och arten som ligger mer österut vid 
Uralbergen (Larix sibirica). Den sibiriska lärken har inte lika hög 
volymproduktion som hybridlärken. Dock finns det några fördelar 
med den sibiriska lärken jämfört med hybridlärken som t.ex. att 
virket är tätare och mer rötbeständigare på svagare marker, den 
växer rakare samt att den sibiriska lärken tål frost bättre. Den 
sibiriska lärken anses som ett ”inhemskt trädslag” och behövs då 
inte anmälas till Skogsstyrelsen. Certifieringsorganet FSC 
accepterar lärk och dess användning som amträd till stormluckor 
efter gran men är mer emot rena bestånd för produktion och 
plantering av sibirisk lärk.  

Den sibiriska lärken är även bra för miljön då den ger en ökad 
variation i landskapet som är för dagsläget mycket grandominerat. 
Detta genom den tappar sina barr och sätter ett ljusare inslag i 
skogen samt att det ökar skogens rekreationsvärde. Plantering av 
sibirisk lärk bör strävas efter i de nordligare delarna av Sverige då 
den är anpassad till ett kallare klimat. Bäst lämpade marker för 
odling av sibirisk lärk är medelgoda marker med SI 
(ståndortsindex) G24-G28 och T22-T28 på gran resp. tallmarker. 
Skötseln är liknande den vanliga på gran och tall, men vid 
slutavverkning så styr totalåldern (55 - 70> år) 
dimensionsutvecklingen på träden, samt kvalitén.  

Produktionen är högre än för både gran och tall på rätt mark med 
10-40 % högre volymtillväxt (Martinsson 1995). Skador som är 
vanliga är viltbetning, fejning av horn, snytbagge, rotröta, 
lärkkräfta och andra insektsskador. Lärken överlag är relativt 
stormfast därför att den tappar sina barr på vintern och bedöms 
stormtåligare än både gran och tall. Virket används till massaved 
då en del virke får blandas med barrmassan och timret går att 
använda till fasader, paneler, golv och andra utomhusdetaljer. Då 
virket har en hög motståndskraft till röta är fördelen att det inte 
behövs impregneras för att användas utomhus. Klenare 
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dimensioner av lärk kan användas till stolpar och då är rakhet ett 
krav (Arvidsson, 2006). 

3.2 Hybridlärk 

Hybridlärk är en korsning mellan japansk och europeisk lärk 
(Larix x eurolepis). Jämfört mot sina föräldraarter har 
hybridlärken flera fördelar som högre resistens mot lärkkräfta, 
högre tillväxt, rakare växt jämfört mot den japanska lärken och 
den tål torka och höstfrost bättre än den japanska lärken. Ska man 
plantera hybridlärk över 0,5 hektar ska man anmäla det till 
Skogsstyrelsen. Hybridlärk anses som ett främmande trädslag 
fortfarande och det har några fördelar rent miljömässigt som 
stämmer överens med den sibiriska lärken. Man ökar skogen 
rekreationsvärde och det ger en mer variation i dagen 
grandominerande skogar och landskap. Hybridlärken är mer 
lämplig att plantera i södra delarna av landet. 

Lämpliga ståndorter för hybridlärken är medelgrova gran marker 
med SI (ståndortsindex), G30-G32 medan bättre tallmarker också 
kan fungera bra. Skötselmässigt är det inga stora skillnader mellan 
hybrid och sibirisk lärk. Det som skiljer dem åt är att hybriden kan 
klara sig utan gräs- och lövslyröjning men det bör helst göras. 
Stamkvistning är lämplig skötselåtgärd på båda arterna.  

Slutavverkningstidpunkt för hydridlärk är vanligtvis vid 35-50 års 
beståndsålder. På goda boniteter och bestånd som är välskötta kan 
produktionen hos hybridlärk komma upp i hela 17 m3sk/ha och år; 
jämför man den med granens dito på samma mark med normal 
skötsel så är granens produktion endast 11-13 m3sk/ha och år vid 
60-70 års ålder. Hybridlärken har sin maximala medelproduktion 
redan vid 35 års ålder cirka.  

Samma typer av skadegörare finns hos hybridlärken än hos 
sibiriska lärken då viltet, rotrötan, insekterna och snytbaggen 
finns men lärkkräftan däremot är inget problem. Stormfastheten är 
bra hos hybridlärken också men bestånd upp till 10 år är ändå 
utsatta för risk under sommar och höst. Vedens egenskaper är 
bättre hos hybridlärken än vad den är för granen och tallen. 
Hybridlärkens veddensitet är 25 % högre än vad granens är och 
tätheten och hårdheten är större än tallens. Andelen kärnved är 
betydligt större hos hybridlärk än vad den är hos gran och tall. 
Som för allt virke av lärk får endast en del blandas med barr-
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massan och timret går att ha till sågade trävaror men det är 
fortfarande en liten marknad och intresset är inte så stort. 
Lärkvirket kan ändå användas till fasader, utomhusprodukter som 
t.ex. möbler samt även till golv och paneler med mera (Arvidsson, 
2006). 

Hybridlärken är även ett trädslag som älskar ljus och fungerar då 
ypperligt som skärmträd/amträd till nyanlagda bestånd av andra 
trädslag. Försöks har gjorts i bok och ekföryngringar. Det är då 
viktigt med täta gallringar vart femte år för att hybridlärken ska få 
utvecklas och växa så bra som möjligt på höjden och bredden. 
Hybridlärken når brösthöjd mycket snabbare än granen, på 3-4 år 
och det är dubbelt så fort som gran. Genom täta gallringar 
utvecklar man ett bestånd eller skärmträd med timmerdimensioner 
mycket snabbare än vad granen kan ge upphov till, vilket 
självfallet ger även en snabbare avkastning för skogsägaren. I 
samband med avverkning måste man behandla stubbarna med 
t.ex. Rotstop för att minska risken för spridning av röta (Resultat 
Skogforsk nr:16 2005). 
 
3.3 Ett exempel på en kort omloppstid och en hög tillväxt mellan 
hybridlärk och gran 
 
En fältstudie i södra Sverige har utförts av Skogforsk och SLU 
(Sveriges Lantbruksuniversitet), där man undersökte skillnader i 
omloppstid och tillväxt hos hybridlärk och gran. Fältstudien 
gjordes på 28 välskötta bestånd på goda marker i södra Sverige 
och resultatet visade att på dessa marker kulminerar hybridlärkens 
tillväxt redan vid 35 års ålder med 13 m3sk/ ha och år. Det är 
nästan samma medeltillväxt som för granen på motsvarande 
marker, men vid granen sker kulminationen mycket senare vid ca. 
80 års ålder. I tabell 1 visas produktion för hybridlärken i denna 
fältundersökning. Medeldiametern är ca. 30 cm vid 40–45 års 
ålder. För gran uppnås motsvarande dimension vid ca 80 år 
(SI=G32, med fyra gallringar). Hybridlärk kan alltså odlas med 
sikte på timmer med korta omloppstider, men om kvaliteten är 
god och grövre dimensioner eftersträvas kan omloppstiden 
förlängas.  
 
Hybridlärken har även andra bra egenskaper för landskapet som 
att vid tätare gallringsintervaller skapas ett stort ljusinsläpp som 
bidrar med att undervegetationen blir riklig och det skapar bra 
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förutsättningar för en hög och bra biodiversitet. Man upplever 
skogen som trevligare, samt att lärken, både sibirisk och 
hybridlärk, skiftar färg på sina barr från grön till gul på hösten 
innan de fäller dem vilket är bra för rekreationen (Larsson-Stern, 
M. Resultat från Skogforsk nr 16 2005).  
 
Tabell 1. Omloppstid och tillväxt för hybridlärk och gran 
(Larsson-Stern, M. Resultat från Skogforsk nr 16 2005).  
  

 
 
 
 

Tabell1.Forts.

 

 
3.4  Ekonomi med hybridlärk på en G34 i södra Sverige 
 
En skogsägare i södra Sverige planterar oftast gran på sina marker 
om det inte är utmed kusten då t.ex. tallen lämpar sig bäst. Granen 
apteras i normala fall till massaved och timmer. Beroende på 
köpare, t.ex. sågverk, så kan andra sortiment vara inräknade så 
som kubb och klentimmer. I dagens läge (1/8 2016 Södra) betalas 
timmer med 505-625 kr/m3fub (414-512 kr/ m3to under bark) och 

Före respektive gallring

Total ålder (år) Ålder i brösthöjd Höjd (m) Antal träd/ha Diameter (cm) Grundyta (m2/ha) Volym (m3sk/ha)

15 11 13 2000 12,9 26,2 146

20 16 16,2 1189 16,7 26 183

25 21 19,2 778 20,1 24,7 209

30 26 21,8 577 23,3 24,6 238

35 31 24,2 464 25,9 24,5 264

40 36 26,4 391 28,2 24,5 289

45 41 28,4 330 30,4 23,9 304

Gallring Tillväxt Produktion

Antal träd/ha Diameter (cm) Grundyta (m2/ha Uttag (m3sk/haLöpande (m3sk/Medel (m3sk/ha) Total volym (m3fub)

811 11,6 8,6 47 9,8 147

412 15,5 7,8 54 16,9 11,5 230

201 18,6 5,4 45 15,9 12,4 310

113 22,3 4,4 43 14,9 12,8 384

73 25,3 3,7 39 13,8 13 455

61 27,8 3,7 43 12,8 12,9 516

11,7 12,8 576



 

13 

Stefan Carlberg 

granmassaved 295 kr/m3fub och barrmassa 280 kr/m3fub. Priset 
på granen varierar beroende på virkets kvalité; d.v.s. om virket 
t.ex. är angripet av röta eller andra virkesfel eller om det är friskt, 
vilket avgör det slutgiltiga priset (Södra 2016). 
 
Hybridlärken kan apteras till timmer, massaved och energived. 
Lärktimret betalas som tall i dagens läge, förutsatt att kvalitén är 
god och kan användas till konstruktioner för utomhusbruk. Virket 
har fördelen av att det klarar direkt markkontakt utan att behöva 
impregneras, vilket naturligtvis är bra för miljön.  
 
Massaved av lärk är i nuläget inte så efterfrågad då den inte ger så 
bra utbyte som t.ex. gran. Dock kan det klenare virket alternativt 
säljas som energived, vilket bidrar till en bättre ekonomi hos 
skogsägaren.  
 
Skogforsk har tillsammans med LRF-Skogsägarna gjort en kalkyl 
på ett bestånd i södra Sverige med hybridlärk och gran. Tabell 2 
visar ekonomiskt utfall vid odling av hybridlärk för skogsägaren 
med en optimistisk alternativt pessimistisk syn på 
odlingsförutsättningar samt hur beståndskalkylen för hybridlärken 
skiljer sig från granens dito, Kunskap direkt (2016). 
 
Optimistisk skogsägare: 
Virket av lärk blir bra och går att sälja till bra pris. Priset på timret 
ligger på 600 kr/m3to och priset för massaveden blir 300 kr/m3fub. 
Markvärdet bygger på att det planteras ny hybridlärk efter den 
gamla avverkas. 
 
Pessimistisk skogsägare: 
Timret av lärk betalas som sämsta i klassen för tall; d.v.s. 417 
kr/m3to och massaveden betalas med 230 kr/m3fub. Man får 
dessutom räkna med att hälften av massaveden blir energived, 
samt att skogsägaren inte tyckte trädslaget var något att satsa på 
och planterade istället gran efter 1:a omlopptidens avverkningen.  
 
Produktionssiffror är hämtade från Marie Larsson-Stern (2005). 
Intäkter och kostnader är nyräknade enligt dagens värden och 
priser på KunskapDirekt (2016-03-24) . 
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Tabell 2. Hybridlärk och gran på G34 i södra Sverige, Kunskap 
direkt (2016). 

 
 
 

 

3.5  Enkätundersökningen 
 
Inför utskicket av enkäten kontaktades totalt 34 potentiellt 
intresserade respondenter varav 25 visade sig vara villiga vid 
första kontakten att ingå i undersökningen. Det slutgiltiga utfallet 
av inskickade enkätsvar blev 13 st; d.v.s. en svarsfrekvens något 
över 50 %. Uppemot 60 % av respondenterna var i övre 
medelåldern medan samtliga tillfrågade var i ledande positioner i 
sina företag (Figur 4 och 5). De hade ett gemensamt intresse för 
lärken och ansåg trädslaget som intressant och miljövänligt på 
marknaden. 
 

variablar: Hybridlärk, opptimist Hybridlärk, pessimist Gran

kostnad för föryngring och röjning ‐21000 ‐21000 ‐17500

Nettointäkter vid avverkning 109100 69100 160100

Markvärde, 2,5 % ränta 56700 24300 28000

Omloppstid, år 33 33 59

Tillväxt m3sk/år 13,7 13,7 11,9
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 Figur 4. Statistik över enkätundersökningen 
 
 

 
Figur 5. Åldersfördelning hos respondenterna 
 

34

25

13

Antal tillfrågade
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Antal intreserade
respondenter av enkäten
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3.6 Respondenternas synpunkter på lärkmarknaden 

Sågverk/trämanufakturer: 

Högbronssåg är ett mindre sågverk som förädlar både sibirisk och 
hybridlärk till olika produkter som altangolv, trall, etc., samt 
vildmarksmöbler och virke till fasader. En anställd och omsätter 
3,5 miljoner svenska kronor. Tillgången på virke anses vara låg på 
den inhemska marknaden. Därför måste företaget importera 
sibirisk lärk från Ryssland för att kunna komplettera sina inköp av 
lärkvirke från de större skogsbolagen och av privata skogsägare i 
Sverige. Företaget tror också att tillgången på virke i Sverige 
kommer att öka men först om ca. 30 år eftersom man har planterat 
lärk nu på senare år, främst efter stormen Gudrun år 2005, i något 
större omfattning. Hybridlärkens nackdelar anses vara att den är 
väldigt kådrik och bildar svartkvist, svartkvist bildas när grenarna 
får sitta kvar för länge på stammen och bildar fula märken i veden 
som blir synliga när man sågar stocken. Den sibiriska lärkens 
fördel är att den är tätvuxen och har få kvistar jämfört med 
hybridlärken som än snabbväxande med breda årsringar. 
Nackdelen med sibirisk lärk är att den har en tendens att spricka.  

En annan fördel som är generell för båda lärkarterna är att de inte 
behövs impregneras, utan de klarar sig bra som den är. Det går att 
måla direkt på virket och man kan olja in virket med tallolja om 
man vill. Företaget säljer sina produkter till byggvaruhandeln, 
privata personer och använder en del själva. Ska man köpa lärk 
som är sågad så är den mer än dubbelt så dyr som vanlig gran och 
furu. Högbronssåg ser att de personer som är miljömedvetna 
köper deras typ av virke och i längden tror de att lärken blir mer 
intressant för fler kunder, samt att skogsägare framöver därför kan 
plantera lärk som ett bra komplement till de övriga träslagen. 
Marknaden för lärkträprodukter anses även kommer att öka i och 
med att miljömedvetenheten och kunskapen om lärkens 
miljöfördelar både vid odling och vid slutanvändning av 
lärkträprodukter ökar med tiden. 

Ett annat skogsbolag som enbart jobbar med gran och furu anser 
att det finns en marknad för lärkträprodukter i Sverige men att den 
inte kommer att bli något större än vad den är för tillfället.  

Sydved – ett råvaruanskaffningsbolag för sina ägare - anser att 
tillgången på lärk är låg men i stigande riktning då det har 
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planterats en del efter stormarna. Företaget köper endast virke av 
lärk från privata skogsägare i sortimenten timmer och massaved.  

Sydved gör affärer med hybridlärken, främst på grund av att den 
lämpar sig som massaved och finns att få tag i inom företagets 
verksamhetsområde. Virket säljs i sin tur vidare till sågverk och 
massabruk. Intresset för lärkodling anses börja komma bland 
skogsägarna då lärken är ett bra komplement och växer fort. 
Problemet är att avsättningsmöjligheterna är begränsade än så 
länge. Framtiden för lärkodlingen anses ligga i sågverkens händer 
då dessa är köpare av timmersortimentet och grunden för 
skogsägarens ekonomi. 

Ytterligare ett annat företag som importerar sibirisk lärk ifrån 
Ryssland till Sverige för vidareförädling anser att virkestillgången 
är extremt god i Ryssland. Den sibiriska lärken avverkas dock för 
det mesta i helt väglöst land och kostnaderna för att få hem virket 
oftast överstiger intäkterna vid försäljning: Avverkningarna är 
därmed väldigt begränsande. En möjlig lösning på problemet som 
det spekulerats om är att den globala uppvärmningen på sikt kan 
utgöra en lösning då avverkning av sibirisk lärk och frakt ut till de 
olika marknaderna kunde ev. ske via floden Lena och ishavet.  

Rinns såg är ett mindre sågverk i Värmland som sågar endast 
sibirisk lärk som köps av skogsbolagen i närområdena. Den 
sibiriska lärkens fördel anses vara att den är tätvuxen och att den 
är problemfri att såga i en ramsåg. Lärken förädlas till 
konstruktionsvirke och säljs till privata kunder. Det anses att 
efterfrågan är något ökande. För att produkter av lärk ska slå 
igenom på marknaden i Sverige måste skogsbolagen först få upp 
populariteten på lärkodling bland skogsägarna och ge bättre betalt 
för det avverkade virket. Sedan kan det finnas förutsättningar för 
utbudet och efterfrågan kan utvecklas. 
  
Fredricssons Trä AB har sedan länge varit känt för sina utländska 
samt svenska produkter av trä och dess bredd av sortiment. I 
företaget ingår flera företag som har blivit uppköpta genom årens 
lopp. Bolaget kan erbjuda produkter som skrivmaterial, 
byggmaterialvaror och golvprodukter av såväl svenskt som 
utländskt trä.  
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Beträffande lärk importerar företaget endast sibirisk lärk ifrån 
Ryssland för att den har bra hållbarhet och täta årsringar. När 
virket anländer till deras verksamhet så är det sågat och hyvlat för 
vidareförsäljning till byggvaruhandeln. Produkterna de själv 
tillverkar och säljer är trallvirke, panel, utemöbler och virke för 
snickerier. Det anses även att produkter av lärk har en stigande 
efterfrågetrend då miljömedvetenheten blir allt viktigare bland 
köpare och att tillgången till lärk ser god ut för framtiden tack 
vare importen. 
 
Ett stort grossistföretag i Sverige importerar sibirisk lärk från 
Ryssland eftersom det inte anses finnas något inhemskt utbud av 
lärk av kvalité. Företaget köper endast FSC certifierat virke och 
hyvlar det hemma i Sverige. Fördelarna med sibirisk lärk är den 
höga andelen kärnved och att det inte är nödvändigt att 
impregnera, medan det negativa är långa transporter till Sverige 
även om det sker med båt och tåg som är relativt skonsamt mot 
miljön. De anser även att efterfrågan av lärkprodukter inte är lika 
stort som det impregnerade virket men ökar kunskapen om hur 
dåligt impregnerat virke är för naturen så skulle lärken kunna öka 
i popularitet. Företaget säljer sina produkter till byggvaruhandeln 
och även exporterar dem vidare. Produkterna är trallvirke, panel 
och konstruktionsvirke. De anser även att om man ska tänka på 
miljön så borde det absolut finnas en marknad för lärkprodukter i 
Sverige och övriga EU i framtiden för att minska det 
impregnerade virkets miljöskadliga inverkan. I och med att 
efterfrågan tycks kunna öka borde landets skogsägare bli 
uppmuntrade av skogsbolagen att även satsa på lärkodling men i 
dag prioriterar bolagen inte lärken. 

Svenska skogsplantor: 

Svenska skogsplantor tillhör det statliga företaget Sveaskog och 
arbetar med att producera och sälja plantor samt tjänsterna 
plantering och markberedning och omsatte år 2014 6,1 miljarder 
kronor. Efterfrågan på lärkplantor anses vara avtagande efter att 
skogsägare planterade lärk i något större utsträckning efter de 
stora stormarna för ca. 10 år sedan. Trots detta finns fortfarande 
intresset kvar hos en del skogsägare att plantera lärk men 
problemet är att det på kort sikt i alla fall inte finns någon större 
avsättning för lärken som timmer och massaved. De anser vidare 
att det måste utvecklas någon marknad för lärken då gamla och 
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nya lärkodlingar börjar bli mogna för att avverkas i gallring 
och/eller slutavverkning. När detta sker blir lärk ett större intresse 
bland landets skogsägare att plantera och odla. 

Köper man plantor av lärk kommer de som barrotsplantor och 
kostar 5-6 kr/st medan gran av samma typ av planta kostar 2-4 
kr/st. Plantorna av lärk måste dessutom behandlas med medel mot 
viltbetning och fejning av horn. Då Svenska skogsplantor säljer 
något över 1 miljon plantor om året innebär det att en årlig 
skogsodlingsarea med lärk grovt räknad är en 0,5 milj. ha.  

Skogsägare: 

Bland de skogsägare som har visat intresse för att svara på 
enkäten har uppfattningen varit relativt enhällig om att framtiden 
för lärken är väldigt oviss. De skogsägarna som har svarat på 
enkäten har sina fastigheter i södra Sverige och några av dem har 
planterat hybridlärk men i mindre omfattning om ca 2 hektar per 
respondent. De har planterat lärk för att de har haft stormluckor 
eller att tidigare planteringar inte har tagit sig. En av 
respondenterna hade problem med märgborre och plantorna 
förstördes, men efter att ha satt hybridlärk har det problemet 
försvunnit medan ett nytt har kommit i form av viltet. Skogsägare 
anser att marknaden är generellt oviss då efterfråga står och 
stampar. Det som alla markägare gemensamt anser är att de 
skogliga företagen inte marknadsför sig tillräckligt för att 
skogsägare ska börja fundera på att testa lärkodling. Detta tycks 
vara själva grund problemet och att lärkvirket är dåligt betalt, 
vilket onekligen skapar en osäkerhet hos skogsägare för 
satsningar på lärken. 

Byggvaruhandeln: 

Det finns ett antal byggvaruhandelskedjor i Sverige som är 
återförsäljare för produkter av trä i form av trall, 
konstruktionsvirke, produkter för utomhuskonstruktioner, stolpar, 
golv, m.fl. Oftast är det fråga om furu eller gran, lövträdslag 
används en del och då främst av ek. Några enstaka företag 
jobbade specifikt med lärk för konstruktioner till stall och 
liknande inredningar för att hållbarheten anses god hos lärkvirket. 
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Byggobjekt med lärk som insatsmaterial - några exempel: 

  

 

I dessa bilder är lärken huvudmaterialet och tack vare det 
naturliga skyddet så fungerar lärken utmärkt för utomhusbruk 
utan impregnering. 

3.7 Varukedja för hybridlärk och sibirisk lärk 

Hybridlärken är den vanligaste lärken man planterar i södra 
Sverige. Plantorna köps som barrot och finns att köpa på Svenska 
skogsplantor bland annat. Omloppstiden vid skogsodling är 
vanligen kring 30 år. Efterfrågas däremot grova dimensioner 
förlängs omloppstiden något. Rundvirket skogsägaren säljer köps 
vanligtvis upp av skogsbolag som t.ex. Sydved som i sin tur säljer 
till företag som förädlar råmaterialet vidare. Alternativt utgör 
mindre specialiserad sågverk, värmeverk och liknande 
avsättningsmarknad för lärkråvara. Produktpaletten omfattar 
råvara (massaved) till pappersmassa och energigenerering på 
värmeverk samt slutprodukter som konstruktionsvirke, trallvirke, 
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väggpaneler, utomhusmöbler, stolpar, m.m. men efterfrågan är 
låg. 

Den sibiriska lärken skiljer sig en del som produkt och art i 
trädslaget. Den sibiriska lärken är tätare i veden om den jämförs 
med hybriden. Den växer bäst i mellan Sverige till norra Sverige 
och skötseln är väldigt lik hybriden, det går även att köpa dessa 
plantor som barrot. Samma gäller omloppstiden då åren på 
beståndet avgör grovleken på stammarna. Det går att sälja detta 
rundvirke också men det är inte lika vanligt på inhemsk marknad 
som hybriden. Det är däremot vanligare att man importerar den 
sibiriska lärken som sågad vara från Sibirien i Ryssland till 
Sverige där den förädlas till produkter för utomhuskonstruktioner.  

 

 

Figur 6. En hybridlärk 

 

3.8 Import av lärk från EU till Sverige 

 
Ryssland är den största exportören av sågat virke av lärk till 
Sverige. Enligt Eouropages (2016) finns det sexton företag i EU 
som också exporterar virke av lärk till olika länder däribland till 
Sverige där utbudet av lärkråvara inte tycks kunna tillfredsställa 
efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt – trots den låga 
efterfrågan. Lärkimporten kan vara en anledning till varför 
inhemsk odling av lärk inte har kunnat konkurrera med granen 
och tallen i Sverige; det har inte funnits någon anledning till att 
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odla lärk i landet då utbudet av importerat virke är förmånligare. 
Den vanligaste lärken vi importerar är den sibiriska lärken i form 
av sågad vara från Ryssland. 

 

4. Diskussion och slutsatser 
 
Denna studie har gjorts med hjälp av en enkätundersökning till 
fem olika grupper anknutna till marknaden med lärk i Sverige. De 
olika grupperna bestod av skogsägare, Svenska skogsplantor, 
sågverk/trämanufakturer och olika kända kedjor inom 
byggvaruhandeln. Litteratur och webbsidor har studerats för att få 
en så klar bild som möjligt om marknaden för lärk i Sverige. 
Information och fakta kring de studerade lärkarterna har hämtats 
från arbeten genomförda på bland annat SLU och från Internet. 
De rapporter som har studerats har oftast haft produktionen ur 
skogsodlingsperspektivet i fokus men däremot inte 
avsättningsmöjligheterna för rundvirke eller marknaden för 
lärkträprodukter i olika former. Det resultat som denna studie 
sökte var alltså inte primärt om själva skogsproduktionen av lärk 
utan framför allt om det finns någon marknad för det virket som 
avverkas varje år i Sverige. 
 
Avverkning av lärk sker i en mycket liten skala i nuläget jämfört 
med tall och gran av förståeliga skäl då befintlig odlingsareal av 
lärk är marginel i förhållande till våra traditionella trädslag. 
Denna situation förändras inte nämnvärt ens på sikt trots att 
stormen Gudrun 2005 blåste ned extrema arealer skog och då 
planterade många skogsägare hybridlärk för att beskoga marken 
relativt fort på stormluckor i sina marker. På sikt bedöms därför 
utbudet av lärk öka något. Även genomförda jämförelsekalkyler 
indikerar att det kan finns förutsättningar för lönsamhet vid odling 
av lärk gott och väl i paritet med gran, vilket ytterligare med tiden 
torde kunna medföra ökade incitament för lärkodling och på sikt 
tilltagande utbud av lärkråvara ur skogarna – inom ramen för i 
bästa fall 30 år. 
 
Det stora problemet som finns med avsättning av lärkråvara hos 
skogsägaren i dag - trots ett generellt lågt utbud - är att det inte 
finns många sågverk som tar emot rundvirke av lärk. Ett annat 
problem av kanske strategisk karaktär med lärken är att 
skogsägaren i dag inte får så bra betalt för sitt avverkade 
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lärkvirke, vilket bidrar till att många inte väljer att plantera lärk 
eftersom den framtida avkastningen är väldigt oviss.  
 
De få sågverk som däremot sågar lärk har svårt att få tag på 
lärkråvara av önskad kvalité och kvantitet och måste ev. importera 
för att klara sig. Tydligen möter det inhemska utbudet av 
lärkråvara inte den inhemska efterfrågan hos förädlande sågverk. 
En anledning torde vara att utbudet och efterfrågan är p.g.a. små 
volymer så utspridd över landet, vilket försvårar och fördyrar 
affärerna. 
 
Vad gäller manufakturindustrin tycks den agera i mångt och 
mycket utifrån importerad råvara, främst sågad lärk från 
Ryssland, och är därmed oberoende och mindre intresserad av det 
inhemska utbudet av sågat och rundvirke av lärk för sin fortsatta 
förädling. Dock borde ökat inhemskt utbud kunna utgöra ett 
intressant alternativ för dessa i framtiden. 
 
En grundproblematik för ökning av lärkråvara från skogarna på 
sikt är också naturligtvis förknippad med hur massa- och 
papperindustrin förhåller sig till lärk och förmår bemästra dess 
cellulosa och papperstekniska egenskaper. I dag syns detta i lägre 
prissättning av massaved av lärk jämfört med gran. Eftersom 
massaved trots allt bidrar i betydande grad tillsammans med 
timmer till rotnettot har prissättningen en avgörande betydelse för 
skogsägarens utkomst nu och framöver. Som det framkom i 
enkätsvaren tycks större skogsbolag inte vilja ev. av strategiska 
skäl främja lärkodling i landet, vilket bidrar till ointresse för att 
informera om trädslagets möjligheter. 
 
Denna undersökning var baserad på ett urval av respondenter och 
jobbade sig fram till ett intressant utfall som i möjligaste mån ger 
en bild av verkligheten de involverade företagen lever i. Det som 
jag skulle ha gjort annorlunda var att enkätundersökningen kunde 
ha varit mer omfattande. Trots att en hel del företag kontaktades 
och till en början visade intresse för arbetet var det många som 
senare avböjde sin medverkan – oftast troligen p.g.a. tidsbrist. 
Dessas medverkan hade kunnat utöka mitt analysunderlag i 
slutändan och därmed generera en ännu klarare bild av hur 
åsikterna och uppfattningarna i branschen om lärk som ett trädslag 
för skogsodling och förädling ser ut. Men det som har tagits fram 
är relevant anser jag då denna studie har varit väldigt specifik och 
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inte så utsvävande. Valet av metod i denna studie har varit 
ändamålsenligt, men enkätstudien kunde ha varit mer omfattande. 
 
Det finns många vägar till att fortsätta studera vidare på lärken. 
Trädslaget är fortfarande ganska nytt i vårt skogsbruk så vad som 
behövs är att ta fram/utveckla lättförståeliga skötselmetoder, 
boniteringstabeller, tabell för virkesförråd, etc., när det med tiden 
uppstår större utbud av lärkråvara på marknaden.  Många 
lärkbestånd är på väg och de måste det göras något åt i snar 
framtid.  

Slutligen har rapporten tagit fram och belyst olika aktörers syn på 
lärkens förutsättningar vid skogsodling och förädling, genom 
enkätintervjuer i de olika förädlingsleden. Det anses att det inte 
finns tillräckligt mycket information om trädslaget för 
skogsbrukare och att den inte har nått skogsägarna. En mindre 
virkesmarknad finns men den är bitvis tämligen lokal. Mycket av 
sågat virke för inhemsk förädling och försäljning importeras från 
Ryssland. Trädslaget har både bra och dåliga egenskaper – som 
alla trädslag – ur skogsodlings-, förädlings- och 
användningssynpunkt. Slutprodukterna av lärk i dag är kanske 
mest kända och kännetecknas av att de inte behöver impregneras 
och klarar utomhusbruk alldeles utmärkt i olika applikationer. Det 
finns dock många ytterligare användningsområden för lärkvirke i 
konstruktioner, invändiga liksom utvändiga, ännu mindre kända 
för den breda allmänheten, vilket torde kunna skapa större 
efterfrågan av lärkprodukter och incitament även för 
skogsodlaren. 
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Bilaga 1 
 
Enkät till en byggvaruhandel om lärk: 
Hej, här är nu enkäten som är uppbyggd av ett antal fleralternativs 
frågor och ett antal frågor där svaren är lite mer utförliga, där ni 
får svara på frågan med egna ord. På frågorna med alternativ 
svarar ni på det alternativ som passar er verksamhet bäst och 
skulle det inte finnas något alternativ som passar just er så välj 
alternativet ”Eget svar” och förklara mer. 
Tack för ert bidrag till mitt examensarbete och skulle det finnas 
frågor så hör av er till mig på 0706224824. 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
Bakgrundsfrågor: 

1. I vilken yrkesmässig roll svarar du på enkäten, t.ex. 
försäljningsansvarig, inköpsansvarig, VD? 
 
Svar: 
 
 
 

2. Kan du beskriva företaget lite efter er omsättning, storlek, 
inriktning osv? 
 
Svar: 
 

 
 
3. Tillhör ni någon koncern eller kedja? 

 
Svar: 

 
 
Frågor: 

1. Mitt examensarbete handlar om trädslaget lärk som har en 
del egenskaper som kan vara väldigt fördelaktiga i vissa 
produkter och jag undrar om ni har lärk i ert sortiment 
bland era produkter? Ifall ”JA”, så specificera vilka typer 
av produkter samt ungefärlig efterfrågevolym per år. Och 
vidare varför tror ni dessa efterfrågas av kunden?  
 
Svar: 

 



 

31 

Stefan Carlberg 

 
 

2. Är det svårt/lätt att få tag på produkter av lärk för 
försäljning? Motivera varför? 
 
Svar: 
 

 
 
 

3. Vad är det för inköpskanaler ni använder, t.ex. inköp från 
inhemska sågverk, trämanufaktur (snickerier), import eller 
annat (specificera t.ex. genom att  ange andel från 
respektive leverantör? 
 
Svar: 
 
 

 
 
4. En produkt som är populär bland kunder är trall virke till 

uteplatser med mera och då är det vanligt att man köper 
impregnerat virke ut av tall/furu. Men lärken behöver inte 
impregneras då den har egenskaper till att inte dra åt sig 
röta och andra sjukdomar och lämpar sig väll åt trall. Tror 
du/ni att det kunde vara en produkt idé som skulle gå hem 
på -marknaden hos era kunder även i ännu större 
omfattning än i dag genom t.ex. ökad marknadsföring om 
dess miljövänliga profil? 
 
A. Ja 
B. Nej 
C. Eget svar (förklara) 
Svar: 

 
 

5. Om man ser på hela branschen inom byggandet, (A) är det 
vanligt att man använder lärk när man bygger t.ex. 
uteplatser, möbler, inredningar, husstommar och 
beklädnad (panel, etc.) med mera eller är det ett trädslag 
som det är tyst om och som inte har tagit en given plats på 
marknaden ännu, och (B) inom vilka användningsområden 



 

32 

Stefan Carlberg 

används lärkvirke mest (ange t.ex. andel inom resp. 
område) och vilka utvecklingsmöjligheter kan ni se i 
lärkvirkesutnyttjandet?  
 
Svar: 

 
 
 

6. Ange vilka produkter som efterfrågas av era kunder 
(specificera produkter kundkategori samt ange t.ex. dessas 
andel av försäljningen) ?  
 
Svar: 
 

7. Om vi blickar framåt, tror du att lärken kommer att vara 
vanligare i framtiden som produkt i en byggvaruhandel? 
Motivera 
 
Svar: 
 

 
8. Vill ni vara anonyma i mitt arbete? 

 
A. Ja 
B. Nej du kan använda vårat företagsnamn 
Svar: 

 
Ett stort tack för att ni tog er tid att svara på min enkät och bidra 
till mitt arbete och skicka tillbaka dokumentet till: 
sc222ej@student.lnu.se  
 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
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Bilaga 2 

 
Enkät till Skogsstyrelsen om lärk: 
Hej, här är nu enkäten som är uppbyggd av ett antal fleralternativs 
frågor och ett antal frågor där svaren är lite mer utförliga, där ni 
får svara på frågan med egna ord. På frågorna med alternativ 
svarar ni på det alternativ som passar er verksamhet bäst och 
skulle det inte finnas något alternativ som passar just er så välj 
alternativet ”Eget svar” och förklara mer. 
Tack för ert bidrag till mitt examensarbete och skulle det finnas 
frågor så hör av er till mig på 0706224824. 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
Bakgrundsfrågor: 

1. Är du man eller kvinna som svarar på enkäten? 
 
Svar: 
 

2. Vilket åldersspann tillhör du? 
 
A. 20-30 år 
B. 40-50 år 
C. 60-70 år 
Svar: 
 

3. Hur lång tid har du jobbat på Skogsstyrelsen? 
 
 
 
 
Frågor: 

1. Hur ser ni på odling av lärk, både sibirisk och hybridlärk, i 
Sverige på Skogsstyrelsen? 
 
Svar: 
 

 
 

2. Anses lärken vara ett utländskt eller ett inhemskt trädslag 
och vilka regler gäller för lärken i dagsläget? 
 
Svar: 
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3. Jag har en känsla av att lärken är ett väldigt underskattat 
trädslag som har bra egenskaper till att nå en god 
produktion och utseende i vårt svenska landskap, hur ser 
ni på det? 
 
Svar: 

 
 
 
 

4. Denna undersökning har riktat sig till fem olika 
målgrupper där ingår ni och olika sågverk som sågar lärk, 
skogsägare, Svenska skogsplantor och en byggvaruhandel. 
För att se om det finns någon marknad för lärk i dagens 
läge eller om det är en fråga för framtiden. Vad tror ni om 
denna fråga? 
 
Svar: 
 

 
 
 

5. Tror ni att det kommer att finnas skötselsystem och mallar 
för bonitering för lärk i framtiden? 
 
Svar: 

 
 
 
 

6. Efter de olika stormarna sedan 2005 och framåt så har det 
planterats en hel del lärk som börjar bli mogen för att röjas 
samt kanske till och med gallras och lärken är en 
blandning mellan granen och tallen skulle man kunna säga 
då utseendet är som en gran men veden är som en tall och 
när det har växt på rätt mark kan volym produktionen vara 
bättre än båda de andra trädslagen. På vilket sätt ska man 
upplysa denna fråga undrar jag, så att de svenska 
skogsägarna förstår att lärken kan vara ett alternativ till 
granen och tallen? 
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Svar: 
 

7. Jobbar ni på Skogsstyrelsen något med att främja 
lärkodlingen i nuläget? 
 
Svar: 
 
 

 
 

8. Om man vill sälja virke av lärk idag, hur fungerar det och 
hur betalar sig lärken i dagens läge? Samt vilka 
distributionskanaler finns det för skogsägaren? 
 
Svar: 
 
 

9. Vill ni vara anonym i mitt arbete eller kan erat 
företagsnamn synas i rapporten? 
 
Svar: 

 
 
 
 
Ett stort tack för att ni tog er tid att svara på min enkät och bidra 
till mitt arbete och skicka tillbaka dokumentet till: 
sc222ej@student.lnu.se  
 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
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Bilaga 3 

 
Enkät till skogsägare om lärk: 
Hej, här är nu enkäten som är uppbyggd av ett antal fleralternativs 
frågor och ett antal frågor där svaren är lite mer utförliga, där ni 
får svara på frågan med egna ord. På frågorna med alternativ 
svarar ni på det alternativ som passar er verksamhet bäst och 
skulle det inte finnas något alternativ som passar just er så välj 
alternativet ”Eget svar” och förklara mer. 
Tack för ert bidrag till mitt examensarbete och skulle det finnas 
frågor så hör av er till mig på 0706224824. 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
Bakgrundsfrågor: 

1. Är du kvinna eller man? 
 
Svar: 
 

2. Vilket åldersspann tillhör du? 
 
D. 20-30 år 
E. 40-50 år 
F. 60-70 år 
Svar: 
 

3. Vart är din fastighet belägen? 
 
A. Södra Sverige 
B. Mellersta Sverige 
C. Norra Sverige 
 
Svar: 

 
 
Frågor: 

1. Har du någon lärk på din fastighet och vilken/vilka arter, 
sibirisk eller hybridlärk, samt vilken andel av 
virkesförrådet och arealen utgörs av lärk? 
 
Svar: 
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2. Om du har eller inte har någon lärk på din fastighet sedan 
tidigare, skulle du då vilja plantera lärk i dag? Motivera 
Svar: 

 
 
 
 

3. På bra marker kan lärken producera större volym 
gagnvirke än vad granen respektive tallen gör och ändå så 
blir inte detta trädslag uppmärksammat bland landets 
skogsägare. Vad anser du är orsaken? 
 
Svar: 
 

 
 
 

4. Om du någon gång har avverkat lärk på din fastighet, (A) 
var det svårt/lätt att hitta en köpare för ditt virke, och (B) 
vem/vilka var köpare (t.ex. sågverk, snickeri, 
skogsägarförening, annan) ? 
 
Svar: 
 
 
 

5. Anser du att virket blev bra eller dåligt betalt och av vilken 
anledning? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
 

6. Skulle du vilja uppmana fler skogsägare att testa på att ha 
lärk på sin fastighet? Motivera 
 
Svar: 
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7. Hur ser framtiden ut för lärkodling i Sverige generellt 
anser du? 
 
Svar: 
 
 
 

8. Vill ni vara anonym i mitt arbete? 
 
Svar: 
 

 
Ett stort tack för att ni tog er tid att svara på min enkät och bidra 
till mitt arbete och skicka tillbaka dokumentet till: 
sc222ej@student.lnu.se  
 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
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Bilaga 4 
 
Enkät till Svenska skogsplantor om lärk: 
Hej, här är nu enkäten som är uppbyggd av ett antal fleralternativs 
frågor och ett antal frågor där svaren är lite mer utförliga, där ni 
får svara på frågan med egna ord. På frågorna med alternativ 
svarar ni på det alternativ som passar er verksamhet bäst och 
skulle det inte finnas något alternativ som passar just er så välj 
alternativet ”Eget svar” och förklara mer. 
Tack för ert bidrag till mitt examensarbete och skulle det finnas 
frågor så hör av er till mig på 0706224824. 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Vad är Svenska skogsplantor för företag, storlek på 
företaget, omsättning, osv? 
 
Svar: 
 

2. I vilken yrkesmässig roll svarar du på enkäten, t.ex. 
försäljningsansvarig, inköpsansvarig, VD? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 

3. Vilket åldersspann tillhör du? 
A. 20-30 år 
B. 40-50 år 
C. 60-70 år 
Svar: 

 
Frågor: 

1. I dagens skogsbruk i Sverige är det vanligast att man 
planterar gran eller tall på sin fastighet, men finns det 
någon efterfrågan på lärk av arterna sibirisk och 
hybridlärk? 
 
Svar: 
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2. Hur populär är lärken bland skogsägarna anser ni på 
Svenska skogsplantor? 
 
A. Hög popularitet 
B. Låg popularitet 
C. Eget svar 
Svar: 
 
 
 
 
 

3. Hur ligger lärken i pris/planta om man jämför med gran 
och tall? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
 

4. Vilka typer av plantor har ni i ert sortiment av sibirisk och 
hybridlärk, barrot, täckrot eller andra typer? 
 
Svar: 

 
 

 
5. Både gran och tall drar till sig olika typer av ohyra som 

insekter och vilt som betar sönder plantorna. Men idag går 
det att förhindra det genom olika typer av skydd och 
frågan är om man bör ha skydd på plantorna av lärk? 
 
Svar: 
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6. Ungefär hur många plantor av sibirisk och hybridlärk 
säljer ni om året? 
 
A. 100 000 plantor eller mer 
B. 300 000 plantor eller mer 
C. 500 000 plantor eller mer 
D. Eget svar (exakt antal vore tacksamt) 
Svar: 
 

 
7. Under 2000-talet har det varit ett antal stormar som har 

förstört många skogsägares skogar och i och med det så 
har det planterats lärk av både sibirisk och hybridlärk. Min 
fråga är hur ni på Svenska skogsplantor ser på framtiden 
när det gäller lärkodlingen? 
 
Svar: 
 

8. Varför tror ni att det finns vissa fördomar mot lärk hos 
skogsägare, när den faktiskt kan växa bättre en gran och 
tall på rätt marker och boniteter? 
 
Svar: 
 
 

9. Vill ni att erat företags namn finns med i min rapport eller 
vill ni vara anonyma? 

Svar: 
 
 
 
Ett stort tack för att ni tog er tid att svara på min enkät och bidra 
till mitt arbete och skicka tillbaka dokumentet till: 
sc222ej@student.lnu.se  
 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
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Bilaga 5 
 
Enkät till sågverk/trämanufaktur som sågar/förädlar lärk: 
Hej, här är nu enkäten som är uppbyggd av ett antal fleralternativs 
frågor och ett antal frågor där svaren är lite mer utförliga, där ni 
får svara på frågan med egna ord. På frågorna med alternativ 
svarar ni på det alternativ som passar er verksamhet bäst och 
skulle det inte finnas något alternativ som passar just er så välj 
alternativet ”Eget svar” och förklara mer. 
Tack för ert bidrag till mitt examensarbete och skulle det finnas 
frågor så hör av er till mig på 0706224824. 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
Bakgrundsfrågor: 

1. Kan du beskriva företaget lite efter er omsättning, storlek, 
inriktning, osv? 
 
Svar: 
 
 
 
 

2. I vilken yrkesmässig roll svara du på enkäten, t.ex. 
försäljningsansvarig, inköpsansvarig, VD? 
 
Svar: 

 
 
 

3. Till vilket åldersspann tillhör du? 
A. 20-30 år 
B. 40-50 år 
C. 60-70 år 
Svar: 

 
Frågor 

1. Hur ser tillgången på lärkråvara ut i Sverige generellt och 
specifikt för er verksamhet anser ni? 
 
Svar: 
 
 
 



 

43 

Stefan Carlberg 

 
 
 

2. Vilket av dessa alternativ passar er bäst när det gäller 
anskaffning av lärkråvara (timmer och/eller sågat och/eller 
i annan form?  
 
A. Odlar lärk i egen regi 
B. Köper lärk av privata skogsägare 
C. Köper lärk av skogsbolag som Södra, Holmen osv. 
D. Importerar virke av lärk från tex. Ryssland 
E. Eget svar 
Svar: 

 
 
 
 

3. Vilka arter av lärk är det ni sågar/förädlar? 
 
Svar: 
 
 
 
 

4. Varför den arten/arterna, samt vilka positiva/negativa 
egenskaper har den arten/arterna för er verksamhet? 
 
Svar: 
 
 

5. Finns det några problem/fördelar med att såga/förädla 
lärken rent praktiskt för er? 
 
Svar: 
 

 
 
 

6. Nu när lärken är sågad/förädlad till någon produkt, 
behöver man behandla lärken med något skydd för 
utomhusbruk likaså inomhusbruk? 
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Svar: 
 
 

7. Till vilka säljer ni era produkter? 
 
A. Byggvaruhandel 
B. Privata kunder 
C. I egen regi 
D. Eller i export 
E. Eget svar 
Svar: 

 
 

8. Till vilka produkter sågar/förädlar ni av lärk, 
konstruktionsvirke osv? 
 
Svar: 
 

9. Hur jämför sig lärk mot gran och furu i pris om man ska 
köpa det som er kund? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
 

10. Hur populär är lärken i Sverige anser ni som ett trädslag? 
 
A. Hög popularitet 
B. Låg popularitet 
C. Eget svar 
Svar: 

 
 

11. Hur tror ni skogsägarna ser på lärken? Motivera 
 
Svar: 
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12. Hur tror ni att marknaden för lärk ser ut i dagsläget samt i 
framtiden? Motivera 
 
Svar? 
 

13. Vill ert företag vara anonymt i mitt arbete? 
 
A. Ja 
B. Nej 
C. Eget svar 
Svar: 

 
Ett stort tack för att ni tog er tid att svara på min enkät och bidra 
till mitt arbete och skicka tillbaka dokumentet till: 
sc222ej@student.lnu.se  
 
Med vänlig hälsning Stefan Carlberg 
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