
Tema for Pro Silvas program 2023: Lærk i naturnær skovdrift 
Bestyrelsen i Pro Silva har valgt, at temaet for 2023 er lærk i det naturnære 
driftssystem.  

Der vil blive afholdt en forårsekskursion i Jylland og formodentlig en ekskursion på 
Fyn i september i forbindelse med det årlige bestyrelsesmøde, begge med 
ekskursionspunkter der dækker årets tema. 

Herudover er det planen at forsøge at afholde en ekskursion til 
Nordfrankrig/Belgien. Det vil nok blive en 4-dages tur, men mere konkret om det 
først i det nye år. 

Baggrunden for årets tema er, at der i de seneste 40-50 år har været plantet rigtig 
meget lærk i de danske skove – men vel at bemærke fortrinsvis hybridlærk – både 
i renbestand, i indblanding, som hjælpetræart og i de såkaldte power-kulturer. 
Men hvordan passer lærk ind i det naturnære driftssystem? 

Spørgsmål, som vil blive behandlet i årets tema: 

Uanset hvilken af de tre lærkearter, vi taler om, forynger de sig meget villigt og har 
en kraftig ungdomsvækst, som betyder, at lærkeselvforyngelsen ofte overvokser 
de andre arter i foryngelserne.  

For hybridlærkens vedkommende er der derudover spørgsmålet om udspaltningen 
i F2-generationen – er det et problem? 

Skal selvforyngelse af lærk tyndes for at sikre en god kvalitet og stabilitet? 
Snetrykskader er velkendt i lærkeselvforyngelser. 

Lærken klarer sig godt over for vildtet, hvilket er en stor fordel i en tid med stigende 
bestande af hjortevildt. 

Hybridlærkens ved er ikke særlig velanset, og træet sælges oftest som flis eller 
emballagetræ. Men ved vi nok om hybridlærkens vedteknologiske egenskaber?  

Er lærkearterne klimarobuste? Hybridlærken fik uventet alvorlige tørkeskader i 
tørken i 2018. Skal vi i stedet vælge europæisk lærk? Hvorledes skal den tyndes for 
at sikre høj stabilitet over for storm? Hvordan har lærkearterne det med forøget 
nedbør? 

Europæisk lærk får lærkekræft og er derfor fravalgt igennem en lang årrække, 
men er der nye erfaringer og viden om problemets størrelse? Er det et spørgsmål 
om proveniensvalg? 

Hvis lærk skal indblandes i skovrejsningskulturer anlagt med naturnær skovdrift for 
øje, hvilken af de tre arter skal det så være? Hvilke træarter skal den blandes med 
og i hvilket forhold og blandingsmønster? 



Der er nok af spørgsmål og nok flere end ovennævnte at få besvaret i løbet af 
2023. 

Vi modtager gerne kommentarer til temaet og rigtig gerne oplysninger om kulturer 
og bevoksninger, der kan give svar på spørgsmålene.  

Skulle du have noget spændende at vise frem i relation til temaet og lyst til at 
være ekskursionsvært, så sig endelig til – skriv på np@slsas.dk, eller ring 22360020. 

Med venlig hilsen 
Niels Peter Dalsgaard Jensen, formand Pro Silva. 
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