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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Valleberga kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Löderups försam-
ling. Fältarbetet utfördes under hösten 2014 med 
påföljande rapportskrivning under vintern 2015. In-
ventering samt rapportskrivning har utförts av antik-
varierna Cissela Olsson och biolog Tony Svensson.  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 
kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 
kapitlet samt gällande direktiv från Lund stift och 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund  
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- 
och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 

Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyr-
kogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för kyrkogårdsförvaltningens plane-
ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 
kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 
underhållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 
 

Utformandet av vård- och underhållsplanen har också 
gjorts i enlighet med gällande direktiv från Lunds stift 
och Länsstyrelsen angående planens omfattning och 
innehåll.  

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet vid kyrkogårdsförvaltningen samt annan  

 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Valleberga kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Valleberga 198:1 
Socken  Valleberga 
Kommun  Ystad 
Stift  Lund 
Landskap/Län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Löderups församling 
 
Kyrkogården består av fyra kvarter samt en minneslund och en urnlund. Kyrkogården 
har totalt 478 gravplatser. Av dessa är 257 återlämnade och i flera fall borttagna. An-
talet aktiva gravar utgör idag 221 stycken. I urnlunden finns idag 8 gravar samt ett 
antal urnkammare utspridda i de olika kvarteren, totalt finns omkring 20 rena urngra-
var. Antalet gravskötslar uppgår i dagsläget till 98. I övrigt finns i princip bara återläm-
nad gravmark att tillgå. 
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tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nu-
lägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastig-
heten Valleberga kyrkogård med omgivande yttre 
staket. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-
ella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra verktyg och dokument  
Enligt kulturmiljöprogram för Skåne ingår Valle-
berga kyrkogård i området Ingelstorp-Valleberga- 
Löderup-Hagestad, som enligt länsstyrelsen bedöms 
vara en särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne Kul-
turmiljöprogrammet är till hjälp för planerare då det 
visar på vilka värden som ska bevaras, vårdas och 
utvecklas. 

För kyrkogården finns en trädvårdsplan upprät-
tad av SveArb Trädservice år 2012. Denna vård- och 
underhållplan tar upp synpunkter kring trädbestån-
dets natur- och kulturvärden som bör vägas in vid 
genomförande av trädvårdsplanens åtgärder. 

Som underlag för inventeringen av kyrkogården 
har gravkarta upprättad av Sweco år 2013 använts.  

 
 

Plan över Valleberga kyrkogård med markerade kvarter. 
Bearbetad gravkarta upprättad av Sweco 2013. 

Utdrag ur Fornsök där blå områden markerar 
kända forn- eller kulturlämningar.  

Valleberga kyrkogård ligger inom riksintresse för kulturmiljö (röd marke-
ring). I norr gränsar Hörupsåsen som är riksintresse för naturvård (grön 
markering) och i söder längs kusten sammanfaller delvis riksintresse för 
naturvård och kulturmiljö.  
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Lagskydd och regelverk för kultur- och 
naturmiljö 
 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
    För att få genomföra väsentliga föränd-
ringar som kan påverka det kulturhistoriska 
värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. 
Tillstånd krävs t.ex. för utvidgning, uppfö-
rande eller ändring av byggnader, murar, por-
taler eller andra fasta anordningar samt större 
förändring av plantering, trädbestånd och 
beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger be-
sked om vad som behöver tillståndsprövas. 
Enskilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
    Området för den historiska bytomten, uti-
från 1705 och 1812 års kartor, är registrerad 
fornlämning Valleberga 142:1 och skyddas 
enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Området om-
fattar kyrkogården i hela sin utsträckning. 
Inom den äldre bytomten är alla ingrepp i 
mark utöver den normala gravgrävningen 
tillståndspliktiga då de kan beröra under mark 
dolda fornlämningar. Eventuella fynd av forn-
lämningar måste rapporteras till länsstyrel-
sen.  

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
Miljöbalken (1998:808) 
Valleberga kyrkogård ingår som en del av 
Riksintresse för kulturmiljö M174, Ingelstorp-
Valleberga-Löderup-Hagestad. Riksintressen 
regleras genom miljöbalken. Riksintresse 

finns för att skydda och värna om att Sveri-
ges mark, vatten och fysiska miljö används 
på ett långsiktigt och hållbart sätt. Områden 
som är utsedda som riksintresse för kultur-
miljövården ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada kulturmiljön. En miljö-
konsekvensbeskrivning, MKB, kan vara nöd-
vändig för att klargöra hur planerade åtgärder 
påverkar kulturmiljön i området.  
   Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 
eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 
omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett 
övrigt öppet landskap. I Beskrivning och väg-
ledning om biotopen allé i bilaga 1 till för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg.  
   I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Valleberga by kan kyrko-
gårdens utbredning och förhållande till omgivning-
arna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets 
söktjänst Historiska kartor.  

Ett fåtal ritningar och planer över Valleberga 
kyrkogård finns i Löderups kyrkoarkiv. Dessa härrör 
främst från 1900-talet. Vid förfrågan på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) fanns inget material som 
rör själva kyrkogården, däremot handlingar och rit-
ningar som rör ombyggnaden av kyrkan.   

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via Folklivsarki-
vet i Lund och Regionmuseets arkiv.  

Valleberga socken och kyrka 
Valleberga socken ingår sedan år 2002 i Löderups 
församling tillsammans med Löderup, Hörup, 
Glemminge och Ingelstorp. Äldsta skriftliga belägg 
härrör från år 1167 då Valleberga skrevs Walleberge. 
Socknen omfattar förutom kyrkbyn, Fröslövs by och 
fiskeläget Kåseberga med anor sedan medeltiden. 
Socknen ingick tidigare i Ingelstads härad.  

Området är mycket rikt på fornlämningar av 
olika slag vilket visar att människor bott i trakten 
sedan stenåldern. Särskilt väl synliga i landskapet är 
gravhögarna från bronsåldern som ligger i ett stråk 
längs en höjdsträckning söder om kyrkbyn. Längs 
Kåsebergaåsen som avgränsar mot havet ligger Ales 
stenar, Sveriges största och mest kända skeppssätt-
ning. De flesta lämningarna är emellertid inte lika 
synliga, utan ligger dolda under mark såsom exem-
pelvis spåren av ett stort antal stenåldersboplatser.  

Valleberga kyrka uppfördes under 1100-talet som en 
rundkyrka, den hittills enda kända i det dåvarande 
danska Skåne. Den omfattade då en rotunda med 
rakt kor och halvrund absid i öster. Strax söder om 
kyrkan finns en fristående kastal som är daterad till 
senmedeltid. Troligen uppfördes tornet i försvars-
syfte, vilket dess slutna form antyder. Ingång finns i 
norr till bottenvåningen som numera är inrymd till 
museum efter ritningar av arkitekt Eiler Graebe. I 
kastalen förvaras även en ej fullbordad runsten. Den 
är korsprydd och har ett inskriptionsband, men sak-
nar runor. Den stod tidigare på kyrkogården, men 
flyttades på 1930-talet in i kastalen.  

I samband med en ombyggnad och utvidgning 
på 1790-talet revs delar av kyrkans rotunda och en 
omfattande ombyggnad genomfördes. Tre korsar-
mar mot norr, söder och väster tillfogades kyrko-
byggnaden.  

Under åren 1908-1910 revs 1700-talets korskyrka 
och istället gjordes en utvidgning västerut under 
ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. 

Idag består kyrkan av den medeltida rundkyrkan 
med kor och absid, samt 1900-talets förlängning 
med långhus, vapenhus och torn. Taket är täckt med 
skifferplattor.  

En dopfunt av sandsten, huggen av Magister Ma-
jestatis eller Trydemästaren finns bevarad i kyrkan. 
Den är troligen tillverkad under 1100-talets senare 
del. Altarskåpet härrör från 1500-talet och prediksto-
len från 1600-talet.  

På gränsen mellan byarna Valleberga och Fröslöv 
drogs järnvägen Ystad-Gärsnäs på 1890-talet. Od-
lingen av sockerbetor hade då tagit fart, vilket antag-
ligen påskyndade järnvägsbygget. Hedvigsdals stat-
ion anlades åt Hedvigsdals gård sydväst om Valle-
berga by. Häromkring växte ett litet samhälle upp 
under början av 1900-talet med bl a skola, bostäder 
och verksamheter såsom mejeri och spannmålshan-
del. Järnvägen lades ner på 1970-talet.  

Den lilla orten Peppinge, söder om kyrkbyn har 
ursprung som en samling arbetarbostäder till an-
ställda på Hedvigsdals gård.  

 

Motstående sida: utdrag ur Gerhard Buhrmans karta över 
Skåne, år 1684.  

  
Valleberga kyrka från nordost, under ombyggnad år 1908. Närbild av dopfunten. 
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Kyrkogårdens äldsta historia 
Den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården 
utgjordes av ett trångt, långsmalt nordsydligt område 
allra närmast kyrkan, antagligen motsvarande den 
östra delen av nuvarande kyrkogården. Utsträck-
ningen kan ses på den äldsta kända kartan över Val-
leberga by, upprättad år 1704.  Här syns kyrkan 
schablonmässigt utritad med ett fristående torn som 
står i höjd med kyrkogårdens södra gräns. Mellan 
kyrkogården och landsvägen ligger ett gatehus, vars 
placering motsvarar kyrkogårdens i det sydöstra 
hörnet av nuvarande kvarter D. Två gatehus ligger 
även intill varandra strax utanför kyrkogårdens norra 
sida. Kyrkan låg i den västra delen av den lång-
sträckta byn som bestod av ett femtiotal gårdar på 
rad tätt längs norra sidan av den dåvarande landsvä-
gen mot Löderup. Vägsträckningen gick då längre 
norrut än idag.  

Den militära skånska rekognosceringskartan från 
1810-talet ger en översiktlig bild av landskapet kring 
Valleberga. Gårdarna ligger som ett pärlband längs 
med landsvägen. Tomterna ser ut att vara inramade 
av trädplanteringar. Även kyrkogården verkar vara 
omgiven av träd, sannolikt skyddande i det helt 
öppna och i övrigt trädlösa landskapet. Tuvebäcken 
som idag är rätad och kulverterad slingrar sig strax 
norr om byn genom landskapet.  

 
År 1818 genomförs enskifte av Valleberga by, vilket 
medför att majoriteten av gårdarna flyttas från den 
täta radbyn ut till tidigare obebyggda marker. Vid 
skiftet rätas även många gränser och vägsträckningar. 
Bland annat rätas landsvägen till sin nuvarande 
sträckning. Den hade tidigare haft en nordligare 
sträckning med en buktande form förbi kyrkan. 
Kyrkogårdens utsträckning är vid den här tiden i 
stort sett densamma som i början av 1700-talet, men 
de tidigare gatehusen intill finns inte längre kvar.  
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Generalstabskartan, 1860-talet. Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet. 

Enskifte år 1813. 

Geometrisk avmätning år 1704. 
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Kyrkogården under 1900-talet 
En omfattande utvidgning av kyrkogården sker i 
slutet av 1800-talet. Kyrkogården utvidgas mot väs-
ter och blir ungefär dubbelt så stor som den ur-
sprungliga. Här görs också plats för den kommande 
utbyggda kyrkobyggnaden. Ett foto från år 1902 
visar den nyanlagda kyrkogården, motsvarande nu-
varande kvarteren A och C. En rak grusad mittgång 
kantad av en låg klippt häck delar det gräsbevuxna 
området i två delar. Ett fåtal gravar finns i den södra 
delen, nuvarande kvarter C men endast en syns i 
södra delen av kvarter A. Den gamla kyrkogården 
kantas av en häck eller mur samt en trädkrans av 
likåldriga, friväxande träd. Troligen tillkom det nuva-
rande järnstaketet i samband med att kyrkogården 
utvidgades.  

I början av 1900-talet är den gamla kyrkogården 
relativt ostrukturerad utan ett tydligt gångsystem. 
Flera gravplatser omgärdas av höga klippta häckar 
eller järnstaket. Däremellan är gräset högt och bus-
karna smått vildvuxna. Kullar av murgröna finns på 
flera gravplatser.  

År 1907 upprättar Mats Hörlén en karta över 
Valleberga kyrkogård. Kartan upprättas strax innan 
ombyggnaden av kyrkan. Noteringar på gravplatser-
na visar att större delen av kyrkogårdens östra hälft 
är ianspråktagen för begravningar. Denna del mots-
varar den äldre delen av kyrkogården. Gravplatserna 
är utlagda i nordsydliga rader inom fyra kvarter om-
givna av grusade huvudgångar. Dessa är kantade av 
gröna linjer som möjligen tyder på häckar. Den 
västra delen ser relativt nyanlagd ut. Endast den 
västra delen av kvarter C är ianspråktaget med gravar 
inom ett regelbundet rutnät av smala gångar. Endast 
en gravplats finns i kvarter A, i övrigt finns plane-

rade rader med gravplatser i det nordöstra hörnet, 
motsvarande nuvarande urnlunden. Personalbygg-
naden finns markerad i det nordöstra hörnet. Kyr-
kogården är omgärdad av ett stängsel, troligen 
järnstaketet. Ingångar finns i norr, öster, sydost och 
söder. Den östra entrén ligger inte som idag i höjd 
med kyrkan, utan har en sydligare placering.  

Foton från tillbyggnaden av kyrkan under åren 
1908-10 visar att träden i trädkransen nu är hamlade. 
Området närmast kyrkan är täckt av stenmassor från 
bygget.  

Under 1930-talet karakteriseras den gamla kyrko-
gården av smala grusgångar och gravplatser omgär-
dade av stenramar, järnstaket eller låga och smala 
häckar, troligen av buxbom. Högväxta städsegröna 
buskar är framträdande.  

 
 

 

 

 

Ovan syns Valleberga kyrka från söder, nedan kastalen. 
Båda fotografierna är tagna år 1904. 
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 Kyrkan från söder under ombyggnad, år 1908. Häradskartan, 1930-talet. 

Karta över Valleberga kyrkogård, upprättad år 1907. 

Flygbild över Valleberga kyrka och kyrkogård, 
troligen 1950-talet.  

Vallberga kyrka från öster, år 1937. 

Vy mot öster, år 1902. 

Valleberga kyrka från norr, år 1904-06. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan och kyrkogården är centralt belägna vid väg-
korsningen längs landsvägen mellan Ingelstorp och 
Hagestad. Landskapet kring Valleberga by är ganska 
flackt med spridda gårdar i ett rationellt brukat od-
lingslandskap. Vida vyer kan upplevas i landskapet. 
Längre söderut mot kusten blir gårdarna mindre och 
markerna mindre bördiga. Kåsebergaåsen höjer sig 
och avgränsar visuellt mot havet.  

Den gamla skolbyggnaden ligger på andra sidan 
vägen, öster om kyrkogården. En av gårdarna från 
Valleberga radby ligger kvar i nordväst. Lummiga 
trädgårdar omger bebyggelsen. Vattendraget Tuve-
bäcken passerar norr om kyrkogården och byn.  

 
 

Kyrkogården 
Kyrkogården har en närmast kvadratisk utbredning 
runt den dominerande kyrkobyggnaden och kasta-
len. Kyrkogården kan grovt delas in i fyra kvarter i 
vart och ett av hörnen. En urnlund och en min-
neslund ingår som integrerade delar i de båda norra 
kvarteren. Kvarteren avgränsas av grusade huvud-
gångar och ytan närmast kyrkan är också grusad.  

Förutom en sträcka längs den norra sidan omges 
kyrkogården av ett järnstaket. Innanför staketet i 
väster samt större delen av den norra sidan, finns en 
klippt häck av liguster. Häcken är hög och klippt i en 
toppig, smal form. En trädkrans av hamlade lindar 
finns utmed östra och södra sidorna. Längs västra 
sidan består trädkransen av relativt unga oxlar. Samt-
liga träd är placerade omkring en meter innanför 
järnstaketet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vy mot odlingslandskapet i söder.  

Valleberga kyrkogård med kvartersindelning.  
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Kyrkogårdens begränsning 

Järnstaket 
Kyrkogården är omgiven av ett relativt kraftigt staket 
av gjutjärn. Endast en kortare sträcka längs norra 
sidan saknar staket. Järnstaketet har upptill ett ge-
nombrutet mönster av spetsbågar och lansetter som 
anknyter till nygotiska former. Det är monterat mel-
lan järnstolpar på en låg mur av huggna stenblock. 
Snedställda stag är regelbundet fästa för stabiliteten. 
Troligen härrör staketet från början av 1900-talet då 
kyrkogården utvidgades.  

Häckar 
Längs kyrkogårdens västra och norra sidor finns en 
klippt häck av liguster parallellt innanför järnstaketet. 
Från det nordvästra hörnet och en bit österut saknas 
dock häckplantering. Även urnlunden och min-
neslunden är inramade av samma typ av liguster-
häck. Häckarna är relativt höga och är klippta i en 
smal, toppig form.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grindar 
Den mest framträdande entrén till kyrkan och kyr-
kogården ligger rakt söder om kyrkan, tätt intill 
landsvägen. Här finns en dubbelgrind av gjutjärn 
fästa i huggna, stenstolpar med spetsig form.  

Den östra ingången är belägen rakt öster om 
kyrkan, alldeles intill vägen mot Fröslöv. Här finns 
en dubbelgrind av gjutjärn fästa i huggna stenstolpar 
med spetsig form.  

Den ingång som idag antagligen används mest 
finns i det nordöstra hörnet i anslutning till parke-
ringen. I öppningen finns en dubbelgrind av 
järnsmide, bestående av raka, stående glesa ribbor 
som upptill sammanfogas i ett buktande avslut. 
Grinden är fäst i huggna stenstolpar.  

I de båda södra hörnen finns mindre öppningar 
med enkelgrindar En mindre öppning utan grind 
finns rakt väster om kyrkan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ligusterhäck och järnstaket i väster.  

Grind i den nordöstra ingången.  

Järnstaket längs södra sidan. 

Grind längs kyrkogårdens östra sida.  
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Gångar och strukturer 
Kyrkogården har en symmetrisk struktur med breda 
grusade huvudgångar som avgränsar de fyra kvarte-
ren kring den centralt liggande kyrkobyggnaden. 
Kyrkogårdens norra, västra och södra del ramas in 
av en bred grusad gång som löper innanför järnsta-
ketet. I varierande grad finns inom kvarteren smala 
nordsydliga grusgångar mellan gravplatserna, främst 
inom kvarter B, C och D. Vissa sträckor är helt eller 
delvis igensådda med gräs.  

Längs minneslundens östra sida finns en gång av 
sjöstensplattor. Samma typ av plattor är även lagda 
utanför ekonomibyggnadens västra fasad.  

Belysning 
Belysningen är koncentrerad till området närmast 
kyrkobyggnaden. Fem ljuslyktor är placerade runt 
kyrkan. En lykta finns i den norra delen av min-
neslunden. Lyktorna har enkel utformning med 
svartmålad stolpe.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
På kyrkogården finns två servicestationer med till-
gång till vatten, soptunnor och redskap. Den ena 
finns strax innanför den nordöstra ingången i an-
slutning till en kompostbehållare av gjuten betong. 
Den andra servicestationen finns i det nordvästra 
hörnet av kvarter D. Stationerna har enkel utform-
ning utan någon inramning.  

Parkeringsplatser 
En mindre besöksparkering finns på grusplanen 
direkt norr om kyrkogården.  

Byggnader 

Personal- och ekonomibyggnad  
I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en mindre 
personal- och ekonomibyggnad. Byggnaden är upp-
förd av tegel med vitputsad fasad. Sadeltaket är täckt 
av tegel. Ingången till personalutrymmen, liksom 
toalett för besökande finns längs den västra fasaden. 
En port finns på den norra gaveln. Dörrar och por-
tar är målade i en brun kulör.   

 

 

  

Belysning vid kyrkan.  

Innanför järnstaketet löper en bred grusgång.  Krattor av olika slag finns att tillgå.  Ekonomibyggnad i nordöstra hörnet.  
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Träd 
Det finns idag sammanlagt 50 träd på kyrkogården i 
Valleberga. Enligt trädvårdsplanen upprättad år 2012 
av SveArb Trädservice fanns totalt 44 träd, varav 42 
återfanns i trädkransen kring kyrkogården. Av dessa 
utgjorde 33 äldre, hamlade lindar längs södra och 
östra sidan. Längs den södra sidan inom de gräs-
sådda delarna i kvarter D saknas träd. Samtliga lindar 
verkar vara likåldriga och är sannolikt planterade vid 
samma tillfälle för omkring 130 år sedan.  

Den västra sidans trädkrans består av nio relativt 
nyplanterade oxlar. Samtliga träd i trädkransen är 
indragna en bit från järnstaketet och är planterade 
innanför den omgivande grusgången.  

I minneslunden finns en klotlönn och en pelarek, 
med var sina karakteristiska former.  

Sedan trädvårdsplanen upprättades har det till-
kommit sex oxlar som planterats som utspridda soli-
tärer över kyrkogårdens västra del i kvarter A, C och 
U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteringar 
På gravplatser inom hela kyrkogården, men främst 
inom kvarteren C och D är högväxta vintergröna 
buskar såsom exempelvis idegran, blåen och tuja ett 
framträdande inslag. Oftast är de parvis planterade 
på gravplatserna, varav ungefär hälften är form-
klippta. Den vintergröna strukturen omfattar även 
spridda buxbomsingärdade gravplatser som före-
kommer i samtliga kvarter. Några gravplatser har 
infattningshäckar av buxbom kring rabatter.  

Många av de äldre gravplatserna saknar rabatt-
planteringar. Förekommande perenner är exempelvis 
olika sorters rosor, murgröna, hortensia, ljung, balk-
ansippa, lavendel, julros, samt de vårblommande 
snödroppe, krokus och vintergäck. Sedumväxten gul 
fetknopp ses ibland spridd på gravplatser täckta av 
grus.

Kyrkogårdens gröna kulturarv 
 
Det gröna kulturarvet, det vill säga träd, häckar, buskar, 
rabatter och andra planteringar, är en betydelsefull del av 
kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta gäller inte minst 
träden som skapar rum och bidrar till kyrkogårdens speciella 
karaktär. De är en del av bygdens historia och är ofta de 
äldsta trädexemplaren i omgivningen vilket gör dem till 
representanter för kontinuiteten av träd i området.  

Kyrkogårdsmiljön i sin helhet lockar dessutom till sig vilda 
arter och fungerar som en fristad för växter och djur. I takt 
med att människan har förändrat det omgivande landskapet 
har kyrkogårdarnas betydelse för det vilda ökat. Kyrkogår-
dens egenskap som en stabil plats med grönska närvarande 
under lång tid har med andra ord en stor betydelse för både 
den biologiska mångfalden och kyrkogården som kultur-
miljö. 

Generellt sett är det brist på gamla grova lövträd i det nu-
tida landskapet. Eftersom de fungerar som en livsmiljö för 
andra arter, ibland även sällsynta och fridlysta, är det avgö-
rande att de får finnas så länge som möjligt. Det har resul-
terat i att kyrkogårdar räknas som en prioriterad trädmiljö i 
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd. De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som 
har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket gamla träd 
som är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 
ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Många av 
de särskilt skyddsvärda träden finns på landets kyrkogårdar 
och begravningsplatser. Träd som har registrerats som 
särskilt skyddsvärda av Länsstyrelsen, i en första invente-
ring med start 2004, finns inrapporterade i Trädportalen på 
Internet. 

  
En av lindarna i trädkransen.  Planterad ros på gravplats.  
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-
teringar och gräsmattor till en omväxlande biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. 

Många av trädkransens lindar har stamhål som 
en följd av beskärningar. Stamhål är något som är 
vanligt hos äldre hamlade träd. Flera träd har även 
ihålig stam med ansamling av mulm, som är en 
kompostliknande massa av organiskt material som 
bryts ner av olika insekter och svampar. Mulm är en 
bristvara i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar 
så länge att värdefulla kvaliteter som till exempel 
grov stam och håligheter hinner utvecklas.  

Lindarna har, trots sin höga ålder, endast en svagt 
utvecklad epifytflora, d v s lavar och mossor. På 
stammarnas nedre tre nedre metrar växer omkring 5-
10 arter av lavar och mossor. De flesta epifyter som 
förekommer på Valleberga kyrkogård är allmänna i 
liknande miljöer. Arter som förekommer är bl.a. 
alléskruvmossa, kornskruvmossa, skruvbryum, 
hårgrimmia, cypressfläta, kranslav, liten skivlav, 
hjälmrosettlav, finlav, lövträdskantlav, ljuslav och 
vägglav. De fyra förstnämnda arterna gynnas av mi-
neralrikt damm från grusgångar och omgivande 
åkrar. 

Kyrkogårdens murar, gravstenar och kantstenar 
kring gravplatser blir ofta växtplatser för en rad 
mossor och lavar som trivs på det magra substratet. 
På stenmaterialet växer bl.a. vägglav, hårgrimmia och 
ägglav. På kyrkans fönsterbågar växer murlav som 
gynnas av kalken från puts. 

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 
som viloplatser under sommaren. Många av de äldre 

träden på kyrkogården har stamhåligheter. Det är 
högst troligt att fladdermöss finns i anslutning till 
kyrkan i Valleberga. De dagvilar eller övervintrar 
gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra 
hänsyn där det finns eller kan förväntas finnas flad-
dermöss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet.  

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 
tidig vår noterades koltrast, talgoxe, kaja och 
tamduva på kyrkogården. Även under årets kalla 
månader används kyrkogården av traktens övervint-
rande fåglar för födosök, vila och skydd.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Med lite tålamod 
kan man upptäcka många insekter. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, ljung, lavendel och hortensia, som inne-
håller nektar och pollen, besöks flitigt av olika små-
kryp. I gräsytorna finns också en del örter som röl-
leka, vitklöver, svartkämpar, hönsarv, prästkrage och 
sommarvicker som lockar insekter i blomningstid. 
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter.  

 

 

 

 
Ägglav på grindstolpe.  

Skruvbryum på lindbas. 

Gul fetknopp i singel på gravplats.  



 

20 | Valleberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter A 
Kvarter A omfattar kyrkogårdens nordvästra hörn 
och tillkom i samband med utvidgningen i början av 
1900-talet. Utmed västra sidan finns en klippt häck 
av liguster innanför ett gjutjärnsstaket. Innanför 
häcken finns en trädrad med relativt nyplanterade 
oxlar. En del av den norra sidan saknar avgränsning, 
men längre österut tar en klippt ligusterhäck vid. I 
kvarterets nordöstra hörn finns urnlunden som ra-
mas in av höga ligusterhäckar. Kvarteret omges av 
grusgångar i öster och söder och kyrkan bildar fond 
i sydost.  

Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader, 
delvis med smala grusgångar mellan. Flertalet av 
gravplatserna finns i kvarterets södra del, varav en 
stor andel är grusade och omgärdade av stenramar. 
Kvarterets norra del är insått med gräs och gravplat-
serna ligger glest. Längs norra sidan finns en rad 
uppställda flyttade gravvårdar. Av de kvarvarande 
gravplatserna, som främst återfinns i söder, utgörs 
en stor andel av grusade gravplatser omgärdade av 
stenramar.  

Låga, rektangulära vårdar från 1930-90-talen är 
den vanligaste gravvårdstypen. Enstaka högresta 
vårdar förekommer.  

Bland titlarna förekommer många hantverksyr-
ken såsom exempelvis slaktaren, snickaremästaren, 
skräddaren och skomakaren. Titeln sjömannen ank-
nyter till det kustnära läget. Slöjdlärarinnan är en av 
få kvinnliga yrkestitlar på kyrkogårdens vårdar.  

 
Karaktärsdrag för kvarter A: 

• Öppna, till stor del grässådda ytor i norr  
• Grusade ytor i söder 
• Inramande ligusterhäckar 
• Låga vårdar från 1900-talet  
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I norra delen av kvarteret dominerar öppna gräsytor med glest stående gravvårdar, medan en stor andel av gravplatserna i söder är grusade med omgärdning av stenram. 
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Kvarter B 
Kvarter B omfattar området nordost om kyrkan och 
sluttar svagt mot norr. Kvarteret avgränsas av kyrkan 
i söder. Ett gjutjärnsstaket tillsammans med en träd-
krans av hamlade lindar ramar in mot landsvägen i 
öster. I det nordöstra hörnet ligger kyrkogårdens 
ekonomibyggnad med toalett och förvaring. Invid 
finns den grindförsedda nordostliga entrén till kyr-
kogården. En hög klippt häck av liguster ramar in i 
norr parallellt med ett bakomvarande gjutjärnsstaket. 
Samma typ av ligusterhäck återkommer i väster, där 
den omger den intilliggande minneslunden.  

Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader med 
inslag av smala gångar mellan. Storleken på gravplat-
serna varierar. Majoriteten av gravplatserna är gru-
sade och drygt hälften är omgärdade med stenramar. 
Ett tiotal gravplatser har inramande klippta bux-
bomshäckar och en gravplats har staket av 
järnsmide. På gravplatser där omgärdningen tagits 
bort finns ofta den grusade ytan kvar. Den östligaste 
delen är emellertid insådd med gräs.  

Trots en äldre struktur med inramande stenramar 
härrör en övervägande andel av gravvårdarna från 
1930-70-talen. Vårdarna är ofta låga och rektangu-
lära, huggna av grå, svart eller röd granit. Det finns 
endast ett fåtal högresta vårdar som härrör från se-
nare delen av 1800-talet eller början av 1900-talet.  

Ungefär en tredjedel av gravplatserna har vinter-
grön plantering av exempelvis tuja, idegran eller 
buxbom, ofta klippta som klot. Relativt många grav-
platser har planterade rosor av olika slag. Övriga 
förekommande perenner är exempelvis kinesisk 
kärleksört och julros.  

Även om lantbrukare och hustrun tillhör de trad-
itionella och vanligaste titlarna i kvarteret, finns titlar  

som speglar 1900-talets framväxande verksamheter, 
t ex småbrukare, maskinist och schaktmästare. Djur-
skötare och sockerbruksarbetaren berättar om jord-
brukets industrialisering.  
 
 
Karaktärsdrag för kvarter B 
• Ålderdomlig del av kyrkogården som starkt 

präglas av den säregna kyrkobyggnaden. 
• Inramande häckar, trädkrans, kyrko- och eko-

nomibyggnad 
• Grusade gravplatser omgärdade av stenramar 
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Kvarter B ingår i den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården och präglas av grusade gravplatser omgärdade av stenram eller häck.  
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Kvarter C 
Kvarter C omfattar det sydvästra hörnet av kyrko-
gården. I söder och väster omgärdar ett gjutjärnssta-
ket tillsammans med en trädkrans som i söder utgörs 
av äldre, hamlade lindar medan relativt unga träd av 
oxel finns längs västra sidan. Mot söder är vyerna 
vidsträckta ut mot det brukade odlingslandskapet. 
Grusgångar omger i norr och öster tillsammans med 
kyrkan i nordost.  

Gravplatserna är förhållandevis regelbundet ut-
lagda i nord-sydliga rader. Grusade ytor dominerar 
även om vissa ytor i de centrala delarna är igensådda 
med gräs. Stenram är den vanligaste omgärdningen. 

Högresta vårdar huggna av svart granit tillhör 
kvarteters äldsta vårdar vilka härrör från 1890-1920-
talet. Från samma tidsperiod finns även några så 
kallade bautastenar i nationalromantisk stil. I kvarte-
ret finns även exempel på höga vårdar huggna av 
ljusgrå granit i jugendstil från 1910-20-talen. Orna-
mentik med inspiration från växtriket, ofta assym-
metrisk, kännetecknar dessa. I den nordligaste delen 
av kvarteret finns ett exempel där den omgivande 
höga stenramen på ett typiskt sätt är inlemmad i 
gravplatsens helhetsutformning. Kvarter C är det 
kvarter som har det största inslaget av högresta vår-
dar.  

Många av de äldre gravplatserna saknar plante-
ring. Vintergröna buskar, både formklippta och fri-
växande, förekommer på ungefär hälften av grav-
platserna. Olika sorters rosor är också vanligt före-
kommande.  

Många av vårdarna har angiven by eller gårdstill-
hörighet. Titlarna lantbrukare och hustru står för en 
ojämförligt stor andel, hela två tredjedelar av samt-
liga förekommande titlar. Fiskaren och fiskhandlaren 

anknyter till en viktig näring i trakten. Rustuppsy-
ningsman, arbetaren och sjökaptenen är andra, mer 
ovanliga exempel. Den enda kvinnliga yrkestiteln är 
lärarinnan.  
 

 
Karaktärsdrag för kvarter C: 
• Kvarteret är visuellt framträdande med kyrko-

byggnaden i fonden och inramande trädkrans.  
• Grusade ytor med gravplatser omgärdade med 

stenram.  
• Högresta gravvårdar från sent 1800-tal och ti-

digt 1900-tal är framträdande.  
• Titlar liksom by- och gårdstillhörighet har en 

traditionell karaktär. 
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I kvarteret är högresta vårdar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal framträdande.  
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Kvarter D 
Kvarter D omfattar det sydöstra hörnet av kyrko-
gården som i söder och öster omges av gjutjärnssta-
ket och trädkrans av hamlade lindar. Kyrkobyggna-
den bildar fond i norr tillsammans med höga vinter-
gröna buskar som kantar grusgången. Den fri-
stående kastalen står i kvarterets nordöstra del och 
utgör ett framträdande inslag. En bred grusgång 
utgör gräns i väster.  

Kvarterets västra del domineras av grusade ytor 
medan dess östra del till stora delar är insådd med 
gräs. Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 
där en viss oregelbundenhet i storlek främst märks i 
den västra delen där vårdarna står ganska tätt. Flerta-
let av gravplatserna är omgärdade av stenramar och 
har grusade ytor. Smala grusgångar finns i viss mån 
mellan raderna. I de gräsinsådda delarna är det gle-
sare mellan vårdarna Här finns en traditionell vat-
tenpump.  

Gravvårdarna härrör i huvudsak från perioden 
1930-1970-talen och utgörs av låga, rektangulära 
vårdar av svart eller grå granit. Många gravplatser är 
familjegravar där yngre gravhällar har tillkommit 
under senare delen av 1900-talet eller början av 
2000-talet. Bland de äldsta vårdarna finns en hand-
full stående kalkstenshällar med delvis skönjbar text. 
Från tiden kring sekelskiftet 1900 finns ett femtontal 
höga vårdar av svart granit.  

Vintergrön växtlighet, ofta i form av parvisa 
formklippta klot eller kuber finns på ett stort antal 
gravplatser. (viktigt för den gröna strukturen till-
sammans med lindarna p g a stora grusade ytor) 

I detta kvarter finns flest antal olika titlar, 34 
stycken. Flera anknyter till släktrelationer såsom 
dottern, sonen eller syskonen medan andra har en 

traditionell prägel såsom hemmansägare, kvarnägare 
eller kyrkovärden. Betinspektören, konsulenten och 
lantmästaren anknyter till 1900-talets jordbruksnä-
ring. Som komplement till titlarna finns by- eller 
gårdsnamn angivet på omkring en fjärdedel av vår-
darna.  

 
 

Karaktärsdrag för kvarter D: 
• Kyrkobyggnaden tillsammans med kastalen 

utgör blickfång och bidrar till en ålderdomlig ka-
raktär.  

• Västra delen har grusade ytor med gravplatser 
omgärdade av stenramar.  

• Östra delen präglas av gräsytor och spridda 
gravplatser.  

• Höga vintergröna buskar, både formklippta och 
friväxande. 

• Förhållandevis stor andel traditionella vårdar 
med tillhörande titlar. 
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Kvarteret ligger i blickfånget inramat av kyrkobyggnad och kastal. Det vintergröna inslaget är framträdande.  
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Kvarter E och Minneslund 
Kvarter E och minneslunden hör strukturmässigt 
ihop med den västra delen av kvarter B. Området är 
långsmalt där den norra delen utgörs av en min-
neslund. Förutom avenbokshäcken som avgränsar 
längs norra sidan, omgärdas minneslunden av en 
hög klippt häck av liguster. Sjöstensplattor är lagda 
längs den norra gången och längs minneslundens 
östra sida. På minnesplatsen i det sydvästra hörnet är 
ett ankare placerat, en symbol med anknytning till 
traktens kustnära läge.  

Kvarter E ligger direkt söder om minneslunden. 
Det är gräsbevuxet med en mindre grupp av grav-
vårdar utan omgärdning.   

 
 

Karaktärsdrag för kvarter E 
• Distinkt rumslig avgränsning genom höga 

klippta häckar av avenbok och liguster.  
• Klippta gräsytor 

 

Kvarter U 
Kvarter U tillhör strukturmässigt en del av kvarter 
A, i dess nordöstra hörn. Kvarteret är nästintill 
kvadratiskt och omgärdat av en hög klippt häck av 
liguster. Kvarteret består av klippta gräsytor och en 
rad mindre urngravar i en nord-sydlig rad.  

 
Karaktärsdrag för kvarter F: 
• Distinkt rumslig avgränsning genom höga häck-

ar av liguster.  
• Klippta gräsytor.  
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Häckar av liguster avgränsar de öppna gräsytorna. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Karaktärsdrag 
Valleberga kyrkogård har en traditionell utformning 
med fyra större kvarter som omger kyrkan. Den 
framträdande kastalen bidrar till en särpräglad miljö. 
Kyrkogårdens yttre avgränsning i form av järnstaket 
och trädkrans av hamlade lindar utgör tillsammans 
med grusade gångar typiska beståndsdelar med röt-
ter i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal. Utvidg-
ningen som gjordes i slutet av 1800-talet, är visuellt 
inte avläsbar i dagens kyrkogård.  

Gravplatsernas oregelbundenhet och storlek i 
den östra delen av kyrkogården, utgör en rest av en 
äldre gravstruktur som ännu kan skönjas. Inom 
samtliga kvarter finns inslag av bevarade smala grus-
gångar mellan raderna. En stor del av gravplatserna 
har grusade ytor och är omgärdade med stenramar.  
 
 

 

Äldre trädkrans 
av hamlade 
lindar 

Grässådda ytor 

Grusade 
gångar 

Omgärdande 
järnstaket 

Grusade, oregelbundet 
placerade gravplatser 
med stenramar 

Vintergrön 
växtlighet 

Ung träd-
krans av 
oxel 

Omgärdande 
järnstaket 

Inramande 
klippt häck 
av liguster 

Inramande 
klippt häck av 
liguster 

Grusade, oregelbundet 
placerade gravplatser 
med stenramar 

Grusade 
gångar 

Äldre träd-
krans av ham-
lade lindar 

Omgärdande 
järnstaket 

Högresta 
gravvårdar 

Framträ-
dande 
kastal 
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Kulturhistoriska värden 
Den äldsta delen av kyrkogården har kontinuitet på 
platsen sedan 1100-talet och har som traditionsbä-
rare ett symbolvärde. Många människor har ett förhål-
lande till kyrkan och dess närmiljö. Valleberga kyr-
kan och kyrkogård utgör en av flera kyrkomiljöer 
som ligger som ett pärlband längs med landsvägen.  

Kyrkogården har tillsammans med den vitput-
sade kyrkan och kastalen ett miljöskapande värde där de 
ålderdomliga dragen är framträdande. Som helhet 
har kyrkogården en ålderdomlig karaktär med stort 
upplevelsevärde. De grusade ytorna och klippta bux-
bomshäckarna utgör sinnebilden av en skånsk lant-
kyrkogård.    

Kyrkogården rymmer stora social- och samhällshisto-
riska värden. Gårds- eller bytillhörighet anges ofta på 
de äldre vårdarna. Titlarna på kyrkogården berättar 
om vilka näringar som har präglat bygden under 
skilda perioder samtidigt som de belyser både hur 
klass- och könstillhörighet varit avgörande för inom 
vilka ramar personer har levt sina liv. Vallebergas 
historia som socken i en central jordbruksbygd fram-
träder mycket tydligt i det stora antal vårdar som har 
titeln lantbrukare, i regel tillsammans i kombination 
med hustru. Titlar som vittnar om ett förindustriellt 
samhälle är t.ex. smedmästaren, åboen och slaktaremäs-
taren. Titeln hustru är för övrigt den vanligast före-
kommande på såväl äldre som yngre vårdar. Denna 
stora anonyma grupp rymmer således en dold histo-
ria som bör uppmärksammas tydligare. Det finns 
däremot mycket få kvinnliga yrkestitlar varav slöjdlä-
rarinnan är ett exempel. Värt att även beakta i sam-
manhanget är kyrkogårdens osynliga historia; över 
de personer, oftast ur lägre samhällsskikt, vilka inte 

är framträder genom bevarade gravvårdar eller in-
skriptioner.   

Kyrkogården rymmer arkitekturhistoriska värden 
med tyngdpunkten i klassicismen, där räta huvudax-
lar utgör grundstrukturen Inom denna finns en ord-
nad struktur med gravplatser inramade av stenramar 
eller buxbomshäckar.  

Gravplatserna och vårdarna rymmer en stor vari-
ation vad gäller ålder, utformning, material och stor-
lek. Detta utgör ett pedagogiskt värde där jämförelser 
kan låta sig göras. Större delen av kyrkogårdens 
gravvårdar har inte så stora enskilda värden att de 
kan anses vara ovärderliga. Det är framförallt till-
sammans som gravvårdarna bidrar till kyrkogården 
som en värdefull kulturmiljö. Att mångfalden i grav-
vårdarna bevaras, både storslagna och anspråkslösa, 
för sina titlar likväl som för sin utformning är viktigt 
för att kyrkogården skall spegla en tidigare samhälls-
struktur. 

 
Det gröna inslaget är av stor betydelse för upplevelsen 
av kyrkogården.  
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Biologiska värden 
Valleberga kyrkogård utgör tillsammans med omgi-
vande hustomter en grön oas i åkerlandskapet och 
fungerar därmed som en välkommen tillflyktsort för 
många djur och växter. Kyrkogårdar har en närmast 
unik biotoptyp som drar till sig många organismer av 
olika slag. Blommorna på gravplatser och i plante-
ringar lockar till sig insekter. Fåglar söker föda, skydd 
eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och plantering-
ar. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer 
och sannolikt även på Valleberga kyrkogård. De har 
sina viloplatser i byggnader eller gamla hålträd. 
Samtliga fladdermusarter är fridlysta och är upp-
tagna i Artskyddsförordningen. 

Trädkransen av lind på kyrkogårdens östra och 
södra sida är gammal och biologiskt värdefull. 
Många av träden har stamhåligheter vilket starkt 
bidrar till värdet. Ofta syns hålen inte från marken då 
de är uppåtriktade, eftersom de i regel tillkommit i 
sågytor i den hamlade kronan. Träd nr 3, 7, 8, 12, 13 
(enligt trädvårdsplanens numrering) har tydliga stora 
hål, även synliga från marken. Lågt hamlade träd 
som dessa utgör sällan någon risk även om de är 
ihåliga, då de inte har något stort vindfång i den 
hamlade kronan och ingen lång hävarm i och med 
den korta stammen. De ihåliga trädens värde för 
många hotade insekter, liksom för fladdermöss, kan 
inte nog understrykas. 

Inga rödlistade arter eller signalarter kunde hittas 
på Valleberga kyrkogård. Rödlistade arter utses av en 
expertkommitté på Artdatabanken och utgörs 
främst av hotade och nära hotade arter. Signalarter 
är Skogsstyrelsens urval av arter som är indikatorer 
på miljöer där man kan förvänta sig att finna rödlis- 

 
 

tade arter. Däremot noterades den tidigare rödlistade 
mossan alléskruvmossa på några av lindarnas stam-
baser, där den gynnas av mineralrikt damm från 
grusgångarna och kanske även från omgivande åkrar. 

13 av de hamlade lindarna längs östra sidan av 
Valleberga kyrkogård är registrerade i Åtgärdspro-
grammet för skyddsvärda träd. Samtliga hamlade 
lindar längs östra och södra sidan uppnår sannolikt 
Naturvårdsverkets kriterier för att klassas som 
skyddsvärt, då de har en stamdiameter över 40 cm i 
brösthöjd och mer eller mindre har stamhål som 
börjat i den hamlade kronan. Träden har också en 
aktningsvärd ålder på omkring 130 år. De bör alla 
hanteras som skyddsvärda träd. 

Hela trädkransen av lind omfattas av det gene-
rella biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som 
en allé. Biotopskyddet kan också tänkas omfatta den 
västra raden av unga oxlar i trädkransen, då den på 
platsen har ersatt en äldre allé av lind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilt skyddsvärda träd 
 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärds-
program för särskilt skyddsvärda träd – Mål 
och åtgärder 2012–2016. De särskilt 
skyddsvärda träden omfattar jätteträd som 
har en stamdiameter på mer än 1 meter, 
mycket gamla träd som är äldre än 140/200 
år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 
med stamdiameter på mer än 40 cm.  
    Länsstyrelsen har inventerat många kyr-
kogårdar för att hitta de värdefullaste trä-
den. Träd som registrerats som särskilt 
skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen 
(tradportalen.se) på internet. 
 

 

En stor del av kyrkogårdens biologiska värden är knuten 
till de håliga lindarna.  
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Vård- och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 
formulerade med utgångspunkt av kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden Tillämpningen av vårdkraven 
måste ske med utgångspunkt från såväl värdebe-
skrivning samt kyrkogårdens beskrivning.  

Vårdkraven är översiktliga och syftar till att be-
vara kyrkogårdens övergripande värden. De delar 
som inte är utpekade är inte ointressanta utan har 
alla sitt unika betydelse i en större helhet. De beva-
randeområden som pekas ut är dock karaktäristiska 
och särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En 
del områden bevarar strukturer från gamla aktivite-
ter, äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

 
 
 
 
 

 
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-
häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 
åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 
Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 
ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-
sökan i dessa fall.  
 

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
kyrkogårdenens historik. Riktlinjer bör vara vård- 
och underhållplanens beskrivningar.  
 

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-
derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 
Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  
 
■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 

äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte 
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en 
större helhet.  

 
 

Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 
och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 
helhet.  

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  
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Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 
gravplatser.  
 
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  
� De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 
material, storlek och utsträckning.  

 

Områden med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-
dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma. 

� Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om och ska då markeras med en omarbetnings-
symbol.   
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-
åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-
malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-
ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-
hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-
giska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

� Ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvår-
dar presenterat i särskild bilaga.  
 
 

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

� Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med höga biologiska värden kan 
finnas på samtliga delar av kyrkogården. Vid be-
hov kan de behöva flyttas och föryngras på an-
nan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

� Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

 
 

Träd 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

Valleberga kyrkogårds trädkrans av gammal 
hamlad lind och ung oxel omfattas troligen av bio-
topskyddet i miljöbalken. I Rapporten Åtgärdsprogram 
för särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns de mål och åtgärder som särskilt gäller för 
Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

� Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 
och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  

� I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap.  

� Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

� Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 
Åtgärder som berör häckar kan utföras under 
större del av året, förutom under maj till juli 
som är fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  
 

Undvik att belägga grusgångar med asfalt, krossten 
eller annan hårdgörning. Det är vanligt att solitärbin 
och andra insekter anlägger bon i kyrkogårdens 
grusgångar och är något som pågått under mycket 
lång tid. 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna.  
 

Staket och grindar 
Järnstaketet runt kyrkogården är rostangripet. Det är 
därför i behov av allmän översyn samt rostskydds-
behandling och ommålning. Samtliga grindars funkt-
ionalitet ses över och åtgärdas vid behov.  
 
• Järnstaketet kring kyrkogården rostskyddsbe-

handlas och målas snarast.  
• Översyn av grindarna, justering vid behov.  
 

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av grus, men 
vissa sträckor har endast ett tunt lager grus med 
behov av omläggning.  
 
• Översyn och omläggning av grusgångarna. 

Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
grus bör vara naturfärgat och samma dimension 
och typ som befintligt.  

 

Gravplatser 
Gravplatsernas inramande häckar och stenramar 
med grusade ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag och 
helhetsintryck för kvarter B, C och D.  
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten att säkerställa 
kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen stick-
lingsförökning påbörjas. Gynnar och ta hänsyn 
till variationen bland buxbomssorterna och er-
sätt med samma sort.  

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 
om.  

 

Gravvårdar 
Flera gravvårdar är vittrade eller skadade. Inskript-
ionerna på de äldre gravvårdarna, speciellt de i mar-
mor och sandsten och tavlorna i marmor, är svåra 
att tyda idag. På många äldre gravvårdar har texten 
varit ifylld med vit, svart eller guldfärg men på de 
flesta stenar har den slitits ner vilket försvårar läs-
barheten. 

De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör 
få stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt 
bevaras eventuella samband, främst i form av de 
familjeförhållanden, som kan finnas med de omgi-
vande gravvårdarna. Det förekommer enstaka ned-
lagda eller lutande gravvårdar.  
 
• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

• Omdubbning och uppresning av nedlagda 
gravvårdar bör göras. För att mängden grav-

vårdar som är i behov av omdubbning ska bli 
hanterbar kan församlingen utföra detta efter 
en långsiktig plan där man budgeterar med att 
ett bestämt antal gravvårdar omdubbas varje år. 
De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-
ningsplatsens karaktär bör prioriteras.  

 

Planteringar 
Städsegrön växtlighet och gravplatsernas buxboms-
häckar bildar tillsammans med inslag av perenner 
och lökväxter en bas i kyrkogårdens gröna struktur.  

 
• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och stå kvar på gravplatserna även sedan 
de återlämnats.  

Trädvård 
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på platsen 
så länge som möjligt. De kostnader förvaltaren läg-
ger på regelbunden trädvård under ett träds livslängd 
förväntas vara lägre än kostnaden för omfattande 
akuta insatser och nyplantering med ett tätare inter-
vall. Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till siffror. 

Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgärder 
i trädvårdsplanen. Samtliga lindar på kyrkogården 
hamlas med 3-4 års intervall. Svenska kyrkans mål 
att arbeta med beskärning och stabilisering som me-
tod för att bevara särskilt skyddsvärda träd kan med 
fördel användas på träden vid Valleberga kyrkogård. 
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Trädkransens samtliga träd av gamla hamlade lindar 
och unga oxlar omfattas troligen av biotopskydd. 
Några av lindarna är registrerade som skyddsvärda i 
Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd. Än fler 
uppnår idag kriterierna för skyddsvärda träd, utan att 
ännu vara registrerade.  

Det är vanligt med oro över gamla träd på kyr-
kogårdar, särskilt om de är ihåliga. Arborister med 
lång yrkeserfarenhet har dock konstaterat att träd 
som har ihåligheter är stormfasta i de flesta fall. Upp 
till 70 % av stammen kan vara murken eller försvun-
nen och trädet är ändå stabilt. Hamlade träd har 
mindre krona och därmed starkt begränsat vindfång, 
samt kortare stam än fritt växande träd, vilket med-
för att träden är betydligt säkrare. Så länge träden 
hålls under god uppsikt och regelbundna insatser 
görs, finns det ingen anledning att ha bråttom och 
att göra snabba åtgärder.  

Återplantera inte direkt i enstaka luckor efter ut-
gångna träd utan vänta tills det finns gott om plats så 
de nya träden får en så bra start som möjligt. I prak-
tiken innebär det att man väntar med återplantering 
tills en hel sträcka saknar träd eller tills det finns 
stora luckor på jämna avstånd. Vänta ut träden, det 
kan handla om 10–30 år eller mer, det gör inget om 
det finns luckor i allé och trädkrans. Det specifika 
upplevelsevärdet som skapas av träd i rad kan kvar-
stå länge, även om flera träd saknas. Samtidigt be-
hålls höga naturvärden och de befintliga arterna ges 
möjlighet till spridning så att de kan finnas kvar i 
Valleberga även i framtiden.  

 
 

Växt- och djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  

Det bästa sättet att behålla Valleberga kyrkogårds 
värde som en oas för djurlivet är att värna om de 
äldre träden så länge det är möjligt. När ett gammalt 
träd till sist måste tas bort är det av stort värde för 
insektslivet om man sparar delar av stammen och 
lägger den i en permanent vedkompost, en så kallad 
faunadepå. Depån fylls på med stockar ibland, men 
får annars ligga ostörd till gagn för skalbaggar och 
andra småkryp, gärna i solbelyst läge. Församlingen 
bör avsätta en lämplig plats för att på sikt påbörja en 
mindre vedsamling med trädstammar och döda gre-
nar. Om inte en faunadepå kan skapas på kyrkogår-
den på grund av platsbrist, bör man söka efter alter-
nativa platser som är belägna utanför kyrkogården, 
men i dess närhet.  

Många hålhäckande fåglar gynnas av att man sät-
ter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flugsnap-
pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som accep-
terar den konstgjorda boplatsen. Undvik att spika i 
träden, häng istället upp holken med plastklädd stål-
tråd kring en gren. 

Gräsmattan kring Valleberga kyrka är måttligt nä-
ringspåverkad och det bör gå bra att genom ut-
magring få in fler vilda blommande örter som ger 
kyrkogården större mångfald. Blommande gräsmat-
tor lockar fler insekter vilket lockar fler fåglar; livs-
miljön blir artrikare i flera nivåer. Utmagring sker 
genom att direkt bära bort allt gräsklipp och samti-
digt undvika att tillföra näring. Efter några år börjar 
man se större artrikedom. 

För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera gärna 
blommor som doftar och har klara färger. Bra blom-
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosen-
flockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, 
lavendel och rosenbuddleja. 
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Sedvanligt underhåll av kulturhistoriska 
värden 
Följande tabell listar de objekt som är viktiga för 
begravningsplatsens karaktär och kulturhistoriska 
värde. Ett sedvanligt, löpande underhåll är en förut-
sättning för att värdena ska bestå. Detta underhåll är 
i de flesta fall en självklar del av kyrkogårdsförvalt-
ningens dagliga arbete. Tabellen kan därför ses som 
en checklista av generell karaktär som kan komplett-
eras och fyllas på efter förvaltningens behov och 
önskemål. I bilagan Allmänna riktlinjer för vård och 
underhåll finns mer information om underhållsåtgär-
der.  
 
 

Generella riktlinjer 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
begravningsplatsens historik. Riktlinjer bör vara 
vård- och underhållsplanens beskrivningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt Aktivitet  

Grusgångar Miljövänlig ogräsbe-
kämpning, påfyllning av 
material, krattning. 

Järnstaket Besiktigas varje år. Vid 
tecken på rost målas 
staketet om enligt anvis-
ningar i bilagan All-
männa riktlinjer för vård 
och underhåll.  

Järngrindar Besiktigas varje år. Vid 
tecken på rost målas 
grindarna om enligt 
anvisningar i bilagan 
Allmänna riktlinjer för vård 
och underhåll. Rörliga 
delar smörjes vid behov.  

Gravvårdar Provtryckes vart 5:e år, 
enligt Centrala Grav-
vårdskommitténs riktlin-
jer. Vid samma tillfälle 
kontrolleras vår-
dar/hällar även för 
sprickbildning och/eller 
andra skador. 

Inventarier, t ex ljushål-
lare, bänkar 

Rengöres vid behov. 

Träd Årlig översyn av vitalitet.   
Se trädvårdsplan för 
åtgärder. 

Buxbomshäck Beskärs varje eller 
vartannat år i augusti-
september. Grundgöds-
las på våren (pelletterad 

hönsgödsel eller kom-
posterad kogödsel). 
Buxbomshäckar kring 
gravplatser kompletteras 
vid behov. För att öka 
möjligheten att säker-
ställa kyrkogårdens 
buxbomsbestånd bör 
egen sticklingsförökning 
påbörjas. 

Ligusterhäck Beskärs 1-2 ggr i juni-
september. Grundgöds-
las på våren (pelletterad 
hönsgödsel eller kom-
posterad kogödsel). 
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Målsättning och utveckling 
Löderups församling har formulerat följande punk-
ter för sitt målsättnings och utvecklingsarbete på 
Valleberga kyrkogård.  
 
 
1) Tillmötesgå samhällets olika begravnings-

trender, nya som gamla, genom att:  
- Valleberga kyrkogård har egentligen inte 

någon ”oanvänd” gravmark. Det finns gott 
om utrymme för nya urngravar i en urnlund 
som ligger på gammal återanvänd gravmark. 
Likaså finns en minneslund med stor kapa-
citet. Dock finns inte tillgång till nya kist-
gravar på ”ny mark”, utan man är i så fall 
hänvisad till att använda gammal återanvänd 
gravmark.  
 

2) Bevara och utveckla kyrkogården som en 
grön kulturmiljö, bland annat genom att: 
- Bevara och vid behov förbättra och förnya 

trädkransen runt kyrkogården. Bevara de 
huvudgångar som finns på kyrkogården. 
Underhålla staket och grindar, trappor etc. 
Bevara viktiga gravplatser.  

- Lyfta fram och vårda kulturhistoriskt intres-
santa växter samt ersätta dessa vid behov. 

- Bevara och förbättra parkkänslan på kyrko-
gården med en fin trädkrans och bevarade 
huvudgångar. Utnyttja återlämnade gravar 
till att även plantera in marktäckande pe-
renner, rosor samt mindre blommande träd 
inne på kyrkogården. 
 
 

3) Öka tillgängligheten på kyrkogården 
genom att:  
- Kyrkogården (och kyrkan) är i behov av 

en dräneringsöversyn. Efter kraftiga 
regn är ytor runt kyrkan väldigt mjuka. 
Gruset på flera av gångytorna är grovt 
och ibland löst och kan därför vara 
tungt att gå eller rulla i. Med en bättre 
dränering och ett finare grus i ytlagret 
som är bättre packat hade gjort tillgäng-
ligheten bättre. 

- Huvudentrén är i behov av en tillgäng-
lighetsanpassning. I övrigt utgör hela 
kyrkogården plan mark. 
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