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Dikotypgranen vid Gammelsätervallen 

 
En e-post kom redaktionen tillhanda och återges här: 
 
Hej! 
Vi har en märklig gran vid vår sportstuga i Idre. Enligt mer kunniga är 
det en sk dikotypgran. Den är vid, tät och frodig till ca två meters höjd, 
och betydligt tätare än de vanliga granarna i området (ca 750 m ö h). 
Efter två meter smalnar den av och grenarna följer stammen tätt och 
"smalt". Även denna del av granen ser frodigare ut än de andra granarna. 

Vi har blivit rekommenderade att rapportera denna gran till er, 
eftersom det tydligen bara finns ett fåtal liknande i landet. 
Mvh 
 
Eva Hådding 
  



14 

Man kan ju fundera om det verkligen är en genetisk typ, sannolikare är 
väl att det i denna fjällnära fäbod är inverkan av antingen getbete eller 
snöbrott som har orsakat växtsättet. Enligt Eva finns det dock inget som 
idag antyder att det ska ha funnits en sådan skada. 

Dalafloran nämner inte något om denna form, trots att ett antal vari-
anter av gran med annorlunda växtsätt omnämns. Vid googling dyker 
några få träffar upp som främst handlar om ett par skyddade granindi-
vider av denna typ. Ur Wikipedia kan följande saxas: 
 
Dicotypgran, eller dikotypgran, är en sällsynt och märklig typ av gran, 
med ett avvikande växtsätt. I Sverige finns ett femtiotal kända granar av 
den här typen, bland annat den fridlysta dicotypgranen i Nolbyn i 
Skellefteå kommun.  

I Nolbyn just norr om Lövånger finns ett exemplar av dicotypgran. Hos 
denna gran är både grenar och barr kortare på den övre delen av granen 
än på den undre som om två träd skulle ha vuxit ihop. Granen växer alltså 
som en smalare stock upptill, med en vidare kjol längst nere vid marken. 
Granen är skyddad som naturminne och fridlyst sedan 1971 

 
Wikipedia tycks ha Skellefteå kommuns hemsida som främsta källa till 
beskrivningen! Kanske är någon av Trollius´läsare bekant med gran-
formen och var den eventuellt finns beskriven? 
 

Lennart 
  




