GRAN

FA KTA O M T R Æ R

Grana er et eviggrønt nåletre som kan bli 40-50 meter høyt og mer
enn 500 år gammelt. Granskogen er hjemmet til mange ulike planteog dyrearter som har tilpasset seg livet der.
• De mørkegrønne nålene er ﬁrkantete,
stive og spisse. Grannålene er kortere
enn furunålene og blir ca. 10 mm lange.
• Grana er sambu som betyr at både
hannblomster og hunnblomster sitter på
samme tre.
• Pollen fra hannblomstene kan spres
mange mil og bestøver hunnblomstene.
• Hunnblomstene blir til kongler som sitter
i toppen av trærne, og hannblomstene
sitter lenger ned. Frøene utvikles inni
konglene og har en liten vinge slik at
de kan spres langt med vinden når de
slippes.
• Få andre planter kan vokse så skyggefullt.

UTBREDELSE

Grana vokser i store deler
av Norge, og vi har både
vill og dyrket gran. Det ﬁ
nnes også mange ulike
typer gran. Grana trives
aller best i næringsrik og
dyp jord.

Nam, nam, både fugler, mus
og vi ekorn elsker kongler!
Sånn ser det ut når vi ekorn
har spist grankongler!

GRANSKUDD

om
De lysegrønne granskuddene som kommer
rett
våren er fulle av vitaminer og kan spises
fra treet, syltes eller brukes til sirup og saft.

BRUKSOMRÅDE

Grana er det treslaget
som har størst økonom
isk betydning i
Norge. Av grana kan vi
lage papir og papirmas
se. Materialer
fra gran kan brukes til
å bygge hus, kle vegg
er og til å lage
møbler. Kvistfri gran ka
n også brukes til musikk
instrumenter.

JULETRE

tar inn
vanlige juletreet, og når du
Gran er fremdeles det mest
ekter
eholde opptil 20.000 små ins
et juletre i stua kan det inn
lass
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Plakatene er utviklet av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med støtte av Gjensidigestiftelsen. Les mer om friluftsrådet på friluftsraad.no.

