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Norfolk Gran 
(Auraucaria heterophylla) 

5 frø 

Værd at vide: 
Den majestætiske og lidt specielt udseende Auraucaria bliver i 
naturen op til 70 høj. Den stammer fra Nordfolk øerne. Idag 
vokser den i alle subtropiske og tropiske områder. Hos os er 
den interessant til køligere rum og som en meget attraktiv 
krukkeplante. 

De lysende lysegule nåle ser altid friske og sunde ud. Først i 
den 17. århundrede blev Norfolk Gran bragt til Europa og her 
udviklede den sig til en af de mest skattede stueplanter - 
derfor hedder den også på tysk Zimmertanne - oversat 
Stuegran. På engelsk heder den Norfolk Island Pine. I Danmark 
ses den benævnt Stuegran og som hos os Norfolk Gran. Dette 
på trods af, at den hverken er en pine (fyrretræ) eller en gran. 

Da man begyndte at få centralvarme i de Europæiske boliger 
blev stueluften for tør og planten forsvand igen. I de sydlige 
lande er den som prydplante slet ikke til at komme uden om. 
Det er et af de få nåletræer der kan dyrkes i boligen. 

Oprindelse: 
Denne meget gamle art stammer fra Nordfolk øerne og fra Australien. 

Formering: 
De lette frø fordeles ganske enkelt på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Jordoverfladen 
holdes jævnt fugtig via overbrusning med en forstøver. Ved en temperatur på mellem 18° og 22° C spirer 
frøene ret hurtigt. 

Placering / lys: 
Auraucaria elsker meget lys og kan efter det første år også tåle at stå på solrige placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Ved dyrkning af i potte eller krukke er en humusrig og godt drænende jord misk ideelt. Vand gennem 
sommermånederne megt og om vinteren lidt. Fra april til oktober skal den hver 3. til hver 4. uge tilføres 
universalgødning. Nordfolk Granen kan dyrkes i krukke i mange år. En ompotning hvet 3. år er 
anbefalelsesværdigt. 

Overvintring: 
Planten er ikke vinterhårdfør og må ikke udsættes for frost. Ved tør stueluft kan den af og til overbruses 
med afkalket vand ved hjælp af en forstøver. Dette vil også modvirke / reducere angreb af skadedyr. 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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