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Hårt  och hållfast
❥ Lärk är ett barrträd som till skillnad 
från gran och tall fäller sina barr varje år. 
Kärnvirke av lärk innehåller liksom teak 
naturliga oljor som gör virket väder- 
beständigt. Lärk har högre hållfasthet 
och hårdare virke än gran och tall. Efter-
som kärnveden är så kompakt behöver 
lärk inte impregneras, och är därför ett 
miljövänligt alternativ.

I Sverige är europeisk lärk Larix deci-
dua vanligast. Den växer i syd- och  
mellansverige. I norra Sverige finns sibi-
risk lärk Larix sibirica, som ger det hår-
daste virket eftersom det  växer så 
långsamt.

 – snyggt och hållbart
Lärk
Lärkträ har seglat upp och 
blivit ett populärt alternativ 
för altan, däck, trappor ell
er andra trädgårdsbyggen. 
Många faller för lärkens 
rödaktiga ton, och att träet 
är tåligt av naturen och  
inte behöver impregneras. 

Även om det har visat sig 
att lärk inte är riktigt lika 
beständigt som impregne
rad furu tycker många  
ändå att det är det bästa  
valet, just för att det är så 
miljövänligt. 

Text: ULRIKA PALMCRANTZ
Till vad använder man lärk?
❥ Lärkträ används framförallt till altaner, trädäck och husfasader. Det finns 
även utomhusmöbler i lärk, som kan fungera som ett alternativ till teak  
eftersom det är så väderbeständigt. 

Vad kostar det?
❥ Lärkträ kostar cirka 36 kr/lpm (löpmeter), 
28 x 120 mm. Tryckimpregnerad furu  
(metod man impregnerar virke med)  
kostar cirka 16 kr/lpm.

Naturligt beständigt
❥ Även om lärk är hårt och hållbart har 
man vid vetenskapliga jämförelser kom-
mit fram till att det inte håller riktigt lika 
länge som impregnerad furu, som är mer 
motståndskraftig än både kärnved av 
lärk och kärnved av furu. Däremot inne-
håller impregnerad furu miljöfarliga  
ämnen, vilket gör lärk med sin naturliga 
beständighet till ett bra alternativ, även 

om det är dyrare. Det kan 
löna sig att titta runt och 
jämföra priser – har man 
tur kan man få köpa lärkträ 
som har stått och blivit 
mörkt på någon brädgård 
till ett lite billigare pris. 

Klarar sig utan 
impregnering
❥ Lärk innehåller naturligt harts och oljor 
av olika slag, och behöver inte behandlas 
för att stå emot väta. Däremot kommer 
träet att få en ny patina med tiden om 
man inte behandlar det – det rödaktiga 
övergår efter något år till grått och kan 
sedan mörkna till nästan svart. Lärk har 
en lite fet yta och drar lätt till sig smuts. 
Bästa sättet att skydda mot smuts är 
att spola av träet med jämna mellanrum. 

Vill man ha kvar den färska lärkens 
rödaktiga ton bör man olja in träet. Det 
finns särskild olja för lärkträ i handeln, 
tjärolja går också bra. Men många tycker 
om den grå patinan och ser ingen anled-
ning att använda olja. Blir träet väldigt 
mörkt efter några år kan man ljusa upp 
det genom att skura med såpa.

Sobert 
stängsel.

Planteringsbänk  
i betong med sits 
i lärkträ, 5 250 kr, 
Löddeköpinge 
Plantskola. 

Skåp Låg lärk, 
32 000 kr, Brikolör.

Fällstol, 1 200 kr, 
Lärkspecialisten.

Friggebod, 
189 500 kr,  
Enkelrum.

Lärkträ behöver 
inte impregneras, 
vilket gör det  
extra miljövänligt.

En trappa i lärkträ 
får klättra längs 
klipporna.

Den rödaktiga färgen 
går efter något år  
över till grått och  
kan sedan mörkna  
till nästan svart. 
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