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 Härkomst 
Gråal växer vilt i södra Sverige endast på ett fåtal lokaler. Norr om Vänern och Mälaren 

växer gråal allmänt över hela landet från kust till fjäll och är den av alarna i Sverige som 

har största utbredningen. Med undantag för de brittiska öarna växer gråal över hela 

Europa till Kaukasus. 

 

 Beskrivning 
Gråalen är en högvuxen trädart, särskilt om den växer i bestånd på fuktig och näringsrik 

mark. Gråalen har, liksom klibbalen, en dominerande huvudstam och ett stort antal 

svaga sidogrenar. Knopparna är strödda och sitter på korta miniskott. Ändknoppen är 

avlång och ganska stor, grågrön med violett anstrykning. Tvärsnittet är trekantigt. Även 

årsskottet är trekantigt medan äldre skott är runda. Skotten är kort gråfiltiga och hela 

växten ser lite dammig ut. 

 

Blomningen startar tidigt på våren. Hanhängena är längre och spetsigare än klibbalens 

och mindre färgstarka och går mer mot grågrönt. Strax intill hanblommorna sitter de 

små äggformade, kotteliknande, blekt rödvioletta honblommorna i en grenig, i princip 

oskaftad blomställning. Blomställningen växer efter pollinering ut till en tät samling med i 

huvudsak bruna kottar. Dessa sitter kvar mer än en säsong. De lättspridda ljusgroende 

fröna kommer fram ur kottarna under hela vinterhalvåret, vanligen med start i 

november. 

 

Bladen är gråludna, matt relativt ljust gröna, på undersidan ljusare grågrön, utan 

egentlig höstfärg och faller gröna till marken, relativt sent. Bladen är ovala och något 

spetsiga, 5-10 centimeter långa och 4-6 centimeter breda. De är mer regelbundet, fast 

betydligt grövre och mera tillspetsat tandade än klibbalens blad. 

 

Barken på gråalen är karakteristiskt grå och slät från ungdomen upp i hög ålder, varefter 

den endast spricker upp i få grunda sprickor. Denna karaktär är tillsammans med 

fruktställningen de viktigaste särskiljande dragen vid jämförelse med klibbal. 

 

 Ståndort/Användning 
Gråal kan växa på ett brett spektra av marktyper men utvecklas bäst på näringsrika och 

friska till fuktiga jordar. På sådan mark, i Arboretum Norr utanför Umeå, visar gråalen 

enligt mätningar en årlig tillväxt som inga andra inhemska arter kommer i närheten av, 

inte ens på goda boniteter i södra Sverige. 

 

Gråal har lägre krav på markförhållanden än klibbal och utvecklas därför bättre på 

torrare och magrare jordar. På sådan mark kan arten också utnyttja sin förmåga att 

skjuta rikligt med rotskott och invadera marken och successivt förbättra jordmånen med 

den lätt omsatta näringsrika lövförnan. Gråal har knölar på rötterna med kvävefixerande 

bakterier som kan binda luftkvävet och hjälpa till med kväveupptagningen. 

 

Arten lämpar sig bra för planteringar i landskapet i större delen av landet. Främst 

handlar det om vindskydd, dungar, hjälpplantering för ek och andra relativt 

långsamväxande trädarter samt blandskog. Gråal är också bra att plantera på 

erosionskänslig mark, eftersom den binder marken bra. 



I tätortssammanhang lämpar sig gråal främst till hjälpplantering för ek och andra relativt 

lång-samväxande trädarter samt i vindskyddsbälten och lekskogar. I tätorten är det 

förhållandevis låga prydnadsvärdet och benägenheten att skjuta rotskott hinder för mer 

omfattande användning. Al, björk och hassel bidrar starkt till vårens pollenallergi, vilket 

särskilt bör beaktas vid växtval på gårdsmiljöer och lekplatser. 

 

 Sortegenskaper 
E-typen är ett mycket starkväxande och lättodlat material med bra härdighet, jämfört 

med tidigare från Syd- och Mellaneuropa importerat gråalsmaterial. Materialet 

härstammar från reservatet Pannkakan utanför Deje i Värmland. Sedan mer än 10 år 

produceras allt frö från fröplantager i Uppsalatrakten. E-materialet rekommenderas för 

odling i zon 1-5. Längre norrut bör nordligare typer användas. 

 

Gråal förökas med frö, som sås på bäddar på friland. De odlas fram till ett- eller tvååriga 

plantor innan de säljs för att endera planteras ut i skogsplanteringar, naturlika 

planteringar eller andra extensiva planteringar. Träd framodlas endast i mindre antal. 

Däremot produceras ett betydligt större antal trädplantor och solitärer av flikbladig gråal, 

Alnus incana ´Laciniata´, som är ett träd med högre prydnadsvärde. 
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