
Gråal
Lat: Alnus incana, Finl: Harmaaleppä, Eng: Gray alder

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!

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The gray alder came to Sweden along with 
the spruce via Finland about 5000 years 
ago and this was about 3000 years after 

the black alder had already immigrated 
from Denmark. The alders are very good at 

grooming on new fields. This is because they live in 
symbiosis with nitrogen-fixing bacteria and fungi. 

Being in symbiosis means helping each other; 
Both the tree and the bactieria prosper if they 

live together. 

The bacteria and fungus lives protected 
by the root buds of the trees and helps the 

tree by removing nitrogen from the air and 
transforming it into manure that the tree 

needs to grow. The leaves that the alders 
loose in the autumn contain a lot of nutri-

tion and fertilize the soil beneath them so that 
other plants can thrive. The alder root was widely 

used by craftsmen in the 17th and 19th centuries 
for their fine patterns as furniture faneer, especially in 

the Stockholm region.

Gråalen kom till Sverige tillsammans med granen via 
Finland för ca 5000 år sedan. Detta var 3000 år efter att 
Klibbalen redan invandrat från Danmark 
Alla alar är väldigt bra på att gro på ny 
mark. Det beror på att de lever i sym-
bios med kvävefixerande bakte-
rier och svampar. Att de lever 
i symbios betyder att de hjälper 
varandra; både trädet och bakterierna-
mår bättre om de får leva tillsammans. 

Bakterierna och svamparna lever i skydd av 
trädens rotknölar och hjälper trädet genom 
att ta kväve från luften och omvandla det 
till gödsel som trädet behöver för att växa. 
De löv som alarna fäller på hösten innehål-
ler mycket näring och gödslar marken under dem så 
att andra växter kan frodas. Alroten användes flitigt av 
hantverkare på 17- och 1800 talet för sitt fina mönster 
som möbelfanér, särskilt i mälardalen.


