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 Lavskrike  
   furuskogens sjarmtroll 

(Referanse til side 83 i e-boka og side 60 i papirboka)   

Perisoreus infaustus 

I kapittel 11 i  ”JONAS og skogens gåte” drar Jonas og Nico 

sammen med forfatter Tom på sledetur til den samiske 

barnegraven.  

Mens de sitter i sleden og hører Tom fortelle, kommer det en liten fugl smygende og setter seg på 

en gammel, krokete gren. Den er tillitsfull og kan komme helt innpå deg med sine lydløse vinger, 

og kanskje spise av hånden din om du har med deg noen brødsmuler. Det er ikke uvanlig å treffe 

på to-tre lavskriker sammen. Lavskriken er en av de mange artene som trives i gammel skog. 

Lavskrika er ikke den som skriker høyest, men den har fått navnet sitt fordi den trives i gamle, 

lavkledte barskoger. Den lager generelt lite lyd. Det er sjelden å høre den synge, men når den 

først åpner nebbet, kan den lage mange forskjellige lyder. Lavskriva er nysgjerrig og glad i 

mennesker. Med den rustrøde fargen på vingene og stjerten er den lett å kjenne igjen. Strupen er 

gjerne grå og nebbet svart.  

Lavskrika legger egg fra slutten av mars til begynnelsen av mai. Begge foreldrene er med å samle 

pinner, kvister, lav, bark og isolerer med skjegglav, fjær og dun. Å bygge reiret tar mellom 11 og 

26 dager og bygges gjerne tett på en trestamme av furu, gran, lerk eller bjørk. Fuglemammaen 

holder seg nær reiret i 20 døgn til eggene klekker. Ungene blir i reiret i 3 uker, før de flyr av gårde. 

Men de holder seg i nærheten av reiret en måneds tid etterpå og får mat av foreldrene sine.  

 

http://www.biopix.com/siberian-jay-perisoreus-infaustus_photo-73089.aspx


Lavskrika er altetende og spiser bær, frø, insekter, larver, biller og 

sommerfugler. Den kan også spise smågnagere, fuglunger, sopp 

eller hva den finner. På høsten, når den første snøen faller, 

begynner Lavskrika og samle mat. Den hamstrer mat i gamle, hule 

trær og berger seg på den måten gjennom vinteren. Blir det en kald 

vinter, kan Lavskrika senke kroppstemperaturen for å spare energi.  

 

Lavskrika kalles en standfugl, det betyr at den er tro mot gammelskogsområdet sitt, og blir der 

hele året, hele livet. Lavskrika, eller Raudskjora, som de sier på Savalen i Nord-Østerdalen, blir 

også fuglen omtalt som skogarbeiderns beste venn. Det er mye skog i området og de som jobbet 

som tømmerhoggere i gamle dager koste seg i selskap med denne vakre fuglen. Lavskrika finnes i 

skogtraktene på Østlandet, og nordover til Trøndelag og Nord-Norge. Vi finner den også i Sverige, 

Finnland og østover i Russland.  

I Norge er andre navn på arten blant annet raudskrike, tellkjuksa og lavkjosa. Noen steder kaller 

de det en ulykkesfugl, man trodde at fuglen hadde med seg uflaks. Det latinske navnet på 

Lavskrika er Perisoreus Infaustus. Det er latin og betyr ”en ulykkesbringende pratmaker”.  På Tysk 

heter fuglen ”Ungglücksheher” som betyr ulykkesskrike. Men i dag vet vi bedre. I dag er det flaks å 

møte en Lavskrike i skogen, fordi den er så vakker der den flyr sakte inn for landing, og  forsvinner 

like stille som den kom. 
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