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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Ingelstorps kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Löderups försam-
ling. Fältarbetet utfördes under vintern-våren 2015 
med påföljande rapportskrivning under våren 2015. 
Inventering samt rapportskrivning har utförts av an-
tikvarie 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  Ingelstorps kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Ingelstorp 112:1 
Socken  Ingelstorp 
Kommun  Ystad 
Stift  Lund 
Landskap/Län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Löderups församling 
 
Kyrkogården består av tio kvarter samt en minneslund. Kyrkogården har totalt 503 
gravplatser. Av dessa är 298 återlämnade/återtagna gravplatser. Antalet kistgravplat-
ser är 480 och urngravplatser 23. I befintliga kvarter finns utrymmer för 25 urngravar 
och 40 kistgravar. Dessutom finns ytterligare mark att tillgå, utöver att återta redan 
återlämnade gravar.  
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tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nu-
lägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastig-
heten Ingelstorps kyrkogård med omgivande yttre 
mur. 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. 

Andra verktyg och dokument  
Enligt kulturmiljöprogram för Skåne ingår Ingel-
storps 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 Ingelstorps kyrkogård med kvartersindelning. 
Bearbetad gravkarta upprättad av Sweco 2013. 

Ingelstorp ligger inom riksintresse för kulturmiljö (röd marke-
ring). I norr finns riksintresse för naturvård (grön markering) 
och längs kusten sammanfaller delvis de båda riksintressena.  

Utdrag ur Fornsök där blå områden markerar kända forn- eller 
kulturlämningar.  
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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 1806 års karta, är registrerad fornläm-
ning Ingelstorp 86:1 och skyddas enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap. Området omfattar kyr-
kogårdens södra del, motsvarande kvarter A-
F. Inom den historiska bytomten är alla in-
grepp i mark utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen.  

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) 
Ingelstorps 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 Ingelstorps 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 Ingelstorps 
kyrkogård finns i Löderups kyrkoarkiv. Dessa härrör 
främst från 1900-talet. Vid förfrågan på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) levererades material från 
1970-80-talet rörande förändringar av gravplatser 
samt anläggandet av minneslunden  

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.  

Ingelstorps socken och kyrka 
Ingelstorps socken ingår sedan år 2002 i Löderups 
församling tillsammans med Löderup, Hörup, Valle-
berga och Glemminge. Socknen ingick tidigare i 
Ingelstads härad. Äldsta skriftliga belägg härrör från 
år 1320 då Ingelstorp skrevs Ingelstrup. Förutom 
kyrkbyn omfattar socknen byn Hammar. Gården 
Hedvigsdal är en så kallad plattgård, som förr till-
hörde Tosterups gods.  

Längs kusten löper en hög sandås, de så kallade 
Hammars backar. Innanför denna finns ett brett 
bälte med sankare mossmark som odlades upp un-
der senare delen av 1800-talet. Området kring kyrk-
byn utgörs av ett tämligen flackt slättlandskap. I norr 
finns en liten åsrygg som utgör en västlig utlöpare 
till Hörupsåsen.  

Området är mycket rikt på fornlämningar av 
olika slag vilket visar att trakten till stora delar varit 

bebodd sedan stenåldern. Gravhögar från bronsål-
dern är de mest framträdande. Dessa är koncentre-
rade till höjdsträckningen söder om Hedvigsdals 
gård, men förekommer även spridda i området. De 
flesta lämningarna är emellertid inte lika synliga, utan 
ligger dolda under mark såsom exempelvis spåren av 
ett stort antal stenåldersboplatser.  

I kyrkbyn Ingelstorp finns ett stort antal äldre så 
kallade hantverkarhus, varav flertalet samlade utmed 
den gamla bygatan.  

På platsen för Ingelstorps nuvarande kyrka låg ti-
digare en medeltida, romansk kyrka daterad till 
1100-talets senare del. Under senmedeltid tillkom ett 
västtorn och vapenhus i söder, senare även en ut-
byggnad mot norr. Den medeltida kyrkan revs och 
ersattes av en ny kyrka i nygotisk stil år 1873 efter 
ritningar av arkitekt Albert Törnquist.   

Delar av den medeltida kyrkans sydportal och flera 
stenskulpturer som anses härröra från Carl Stenmäs-
tare finns bevarade på Lunds historiska museum. 
Den nuvarande kyrkan utgörs av ett långhus med 
absid i öster och smalt torn i väster. Bevarad från 
den medeltida kyrkan finns en dopfunt av sandsten, 
daterad till 1200-tal. Troligen härrör den från den så 
kallade Vitabygruppen med karakteristiska akantus- 
och palmettliknande rankor.  

I norra delen av Ingelstorps by, på gränsen till 
Glemminge drogs järnvägen Ystad-Gärsnäs på 
1890-talet. Odlingen av sockerbetor hade då tagit 
fart, vilket antagligen påskyndade järnvägsbygget. 
Ingelstorps by hamnade då mellan stationerna 
Glemmingebro i väster och Hedvigsdal i öster. Den 
sistnämnda stationen anlades åt Hedvigsdals gård. 
Järnvägen lades ner på 1970-talet.  

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

 
Ingelstorps nya kyrka, okänt år.  
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Kyrkogårdens äldsta historia 
Den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården 
utgjordes av ett mycket trångt, närmast kvadratiskt 
område runt kyrkan. Detta område kan ses på den 
äldsta kartan över Ingelstorps by, en geometrisk 
avmätning upprättad år 1703. Här syns kyrkan med 
torn i väster schablonmässigt utritad i den norra 
delen av Ingelstorps by. Byn består då av ett fyrtiotal 
tätt liggande gårdar i en långsmal klunga i östvästlig 
riktning i anslutning till landsvägen. Den dåvarande 
utbredningen av bebyggelsen överensstämmer till 
stora delar med dagens.  

Landsvägen passerar längs östra och norra sidan 
av kyrkogården. Kyrkogården är kringgärdad, trolig-
en av en mur, med huvudingång mitt för kyrkans 
västra ingång. Markeringar längs norra och södra 
sidan av den troliga muren kan eventuellt vara öpp-
ningar.  

Som en följd av enskiftet som påbörjas år 1806, 
sker en betydande utglesning av kyrkbyns bebyg-
gelse. De flesta av gårdarna flyttas ut till tidigare 
obebyggda marker. Många gränser och vägsträck-
ningar rätas. Sedan 1703 års karta ser en viss utvidg-
ning av kyrkogården ut att ha skett mot öster. Ut-
bredningen motsvaras av de inre delarna av kvarte-
ren A, B, E och F, närmast nuvarande kyrka. Kyrko-
gårdens huvudingång är fortfarande i väster med en 
sekundär öppning i söder.  

Den militära skånska rekognosceringskartan från 
1810-talet ger en översiktlig bild av landskapet kring 
Ingelstorp. Resultatet av enskiftet syns tydligt då ett 
knappt tiotal gårdar ligger kvar medan antalet gate-
hus är desto fler. En del fanns sedan tidigare medan 
andra uppfördes på de utflyttade gårdarnas tomter. 
Kyrkogården ser ut att varav omgiven av träd, lik-

som kring flera av gårdarna. Särskilt prästgården 
väster om kyrkan har ansenliga planteringar. Träden 
fungerade nog som skydd i det öppna och förhål-
landevis trädfattiga landskapet. Tuvebäcken som 
idag är rätad och delvis kulverterad, slingrar sig ge-
nom landskapet strax söder om byn.  

Ett odaterat foto, dock taget före rivningen år 
1873, över Ingelstorps medeltida kyrka visar att kyr-
kan utgörs av långhus, kor och absid med ett trapp-
gavelförsett torn i väster. Kyrkogården är omgärdad 
av en vitputsad mur med en smal öppning i söder. 
Kyrkogården är betydligt trängre än idag.  

Traktens befolkningsökning i kombination med 
bygget av en ny kyrka bidrar antagligen till att beho-
vet av en utvidgad och mer strukturerad kyrkogård 
tar fart. År 1874 görs en avsöndring från Ingelstorps 
hemman Nr 6 för en utvidgning av kyrkogården. 
Den gamla kyrkogården uppmäts till 21 kappland 
och den planerade utvidgningen omfattar 13,1 kapp-
land. Ägaren till gård nr 6, Erik Åkesson, uttrycker 
sitt missnöje över förrättningen och motsätter sig 
anbudet om två tusen kronor i ersättning. Trots pro-
testerna genomförs utvidgningen som planerat.  
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Utvidgning år 1874. 

Geometrisk avmätning år 1703. Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet. 

Enskifte år 1806 
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Kyrkogården under 1900-talet 
År 1910 upprättas ett förslag till utvidgning av Ingel-
storps kyrkogård. Förslaget innebar en utvidgning 
både norrut och österut.  

Vid en lantmäteriförrättning år 1912 görs en av-
söndring för en utvidgning av kyrkogården. Avsönd-
ringen görs från hemman nr 6 och omfattar ett om-
råde norr om kyrkogården samt en remsa längs östra 
sidan. Enligt en plan upprättad samma år flyttas den 
östra kyrkogårdsmuren några meter österut och 
byggs till med nya mursträckor norrut och i nord-
väst. Den gamla, norra muren rivs. I det utvidgade 
området i norr är gravplatserna utlagda i en regel-
bunden struktur med nordsydliga rader avgränsade 
av gångar. Längs den östra remsan finns gravplatser 
på ömse sidor om den nordsydliga gången.  

En ekonomibyggnad planeras på grusplanen i 
nordväst. År 1911 görs ett första ritningsförslag till 
ekonomibyggnad, signerad H Nilsson. Detta inne-
håller häststall, redskapsbod, utrymme för brands-
pruta, likvagn ved och kol samt avträden för herrar 
och damer. Fasaden ser ut att vara träpanel med 
fiskbensmönstrade portar. Uppenbarligen genom-
fördes inte förslaget utan ett nytt förslag upprättas 
fem år senare, år 1916. Det framgår dock inte vem 
som gjort ritningen. Byggnaden innehåller samma 
typ av utrymmen som det förra förslaget, men ord-
nade på ett annat vis. Fasaden är putsad med fisk-
bensmönstrade portar. Sannolikt var det denna som 
sedermera upprättades. Ett flygfoto från 1940-talet 
visar en enkel byggnad med liknande form, som är 
placerad på samma plats som nuvarande ekonomi- 
och bårhus vilken är uppförd år 1992. 

 
En planteringsplan upprättas år 1913 för den utvid-
gade delen längst i norr. Det är länsträdgårdsmästare 
Ekenstam som ligger bakom förslaget. Träden är 
enligt planen oregelbundet placerade i huvudsak 
längs kanterna med spridda, mindre buskage av spi-
rea, syrén m fl. I nordost och nordväst föreslås barr-
träd med ett parti av bl a björk och rönn däremellan. 
En blodbok, en ädelgran och en hängbjörk har 
emellertid solitära, framträdande placeringar i det 
öppna centrala området.  

Ett foto från år 1926 visar en av de äldre grav-
vårdarna strax norr om kyrkan. Denna finns fortfa-
rande kvar. Intill skymtar gravplatser med kullar av 
murgröna och bakom syns en gravplats med tuja 
eller cypress planterat i varje hörn. Denna gravplats 
finns fortfarande kvar, men det vintergröna inslaget 
är idag högväxt.  

Ett annat, odaterat foto, troligen från första hälf-
ten av 1900-talet visar kvarter B med friväxande 
lindar i förgrunden, dock med många stamskott. Ett 
stort antal relativt höga gravvårdar står ganska tätt 
och både häckar, stenramar och järnstaket skymtar.  

Häradskartan från 1930-talet visar att kyrkogår-
den då omfattade hela det nuvarande området. 
Huruvida i vilken omfattning det var ianspråktaget 
framgår däremot inte.  

Flygfoton, troligen från 1940-talet visar en träd-
inramad kyrkogård som ansluter till prästgårdens 
lummiga trädgård i nordväst.. Trädraden längs den 
östligaste sidan ser större ut jämfört med övriga mer 
eller mindre likåldriga. Blodboken vid den södra 
ingången är vidkronig och iögonfallande. Flertalet av 
gravplatserna närmast kyrkan är grusade och om-
gärdade med häck eller stenram. Vissa, spridda grav- 

 
platser i kvarter B ser gräsinsådda ut. Den östra de-
len av kvarter E är ianspråktaget till gravsättning. 
Det nordligaste området utgörs än så länge av gräs-
matta.  

I mitten av 1950-talet byts huvudingångens trap-
por i granit ut mot plattor av öländsk kalksten lagda i 
betong. Ett trappräcke av metallrör monteras vid 
samma tillfälle. Då kalkstensplattorna en kort tid 
därefter uppvisar skador och inte visar sig vara 
frostbeständiga, byts de ut mot granit.  

På grund av bristande medel ansöker församling-
en år 1979 om tillstånd för att förenkla gravplatser 
inom den gamla kyrkogården närmast kyrkan. Åt-
gärderna omfattar borttagning av ramar och häckar 
samt insådd av gräs. Länsstyrelsen ställer krav att 
vissa utvalda gravplatser bevaras i sin befintliga 
form.  

År 1986 ansöker församlingen om godkännande 
av förslag till minneslund. Minneslunden föreslås 
anläggas inom ett kvadratiskt område kantad av en 
häck av avenbok. I områdets mitt finns en befintlig 
bok som omges av gräs och en cirkelrund grusgång.  
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Gravvård på Ingelstorps kyrkogård, år 1926. Flygbild över Ingelstorp, troligen 1950-talet.  Avsöndring, år 1912. 

 Ingelstorps kyrka från söder, okänt år.  Plan för utvidgning, år 1912. Häradskartan, 1930-talet. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan och kyrkogården är centralt belägna vid 
landsvägen som binder ihop kustens kyrkbyar med 
varandra.  

Landskapet kring Ingelstorps by är ganska flackt 
med spridda gårdar i ett rationellt brukat odlings-
landskap. Österut kan vida vyer upplevas i landskap-
et, och Hörupsåsens förlängning kan anas i nordost. 
Valleberga kyrka med sitt karakteristiska kyrktorn 
framträder i sydost. Ingelstorps by med lummiga 
trädgårdar angränsar i väster. Det rätade och delvis 
kulverterade vattendraget Tuvebäcken passerar söder 
om kyrkogården och byn. Längre söderut ansluter 
Hammars backar som visuellt avgränsar mot havet.  

 

Kyrkogården 
Kyrkogården har en långsträckt nordsydlig fyrkantig 
form med kyrkan i dess södra och äldsta del. Kyrko-
gårdens västra del sluttar kraftigt västerut. Kyrko-
gården kan grovt delas in i en gammal och en ny del. 
Den gamla delen omfattar kvarteren A-F och utgörs 
av ett närmast kvadratiskt område orienterat runt 
kyrkan. Här är gravplatserna utlagda i nord-sydliga 
rader. Delvis står de oregelbundet och ganska glest 
placerade. Stora ytor är gräsinsådda.  

Den nya kyrkogården omfattar den norra delen. 
Den består av en sydlig del som innefattar kvarteren 
G, H och J, vilka utgörs av regelbundet utlagda gra-
var i nord-sydliga rader mellan grusgångar. Den 
norra delen omfattar en minneslund kring en central 
blodbok i dess nordöstra hörn och ett mindre grav-
kvarter intill. I övrigt är detta område gräsbevuxet 
och ännu inte ianspråktaget.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkogården avgränsas av en mur av fogad na-
tursten med överliggande sluttande hällar. En träd-
krans av hamlade lindar finns längs västra, södra och 
östra sidorna. I norr saknas trädkrans men ramas in 
av de högväxta träden prästgårdens f  d park.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silhuetten av Vallebergas kyrktorn skymtar i sydost.  

Ingelstorps by 

Plan över Ingelstorps kyrkogård med markerade kvar-
ter. Bearbetad gravkarta upprättad av Sweco 2013. 
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Mur 
Kyrkogården omges av en naturstensmur uppförd 
av tuktad eller huggen fältsten. Insidan av muren är 
vitkalkad längs dess äldsta del. Murens utsida har 
synliga stenar med breda vitkalkade fogar. Muren är 
täckt med överliggande sluttande hällar av gjuten 
cement. De äldsta sträckorna av muren är antagligen 
den västra och södra delen närmast kyrkan. Den 
östra sidan flyttades troligen i samband med utvidg-
ningen på 1910-talet. Trots att muren är av olika 
ålder är utformningen likartad och uppfattas visuellt 
som en helhet. Två ingångar finns längs västra sidan, 
varav den ena är huvudingång mot kyrkan och den 
norra leder in till kyrkogårdens nya del. I söder finns 
en ingång rakt upp mot kyrkans södra entré. En 
mindre öppning finns även i det nordvästra hörnet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grindar 
Det finns två grindförsedda entréer längs kyrkogår-
dens västra sida. Huvudingången till kyrkan och 
kyrkogården ligger rakt väster om kyrkan. I öpp-
ningen finns en dubbelgrind av gjutjärn i nygotiska 
former. Denna är fäst i raka fyrkantiga vitputsade 
stenstolpar med svart pyramidformad avtäckning. 
Stolparna är spritputsade med slätputsade kanter.  

Entrén från parkeringen till den nya delen av 
kyrkogården har ett liknande grindparti som huvud-
ingången. Denna har en svart, smäcker dubbelgrind 
av järnsmide. Denna är bågformad med ribbor de-
korerade med franska liljor. Grindarna är fäst i vit-
putsade stolpar likt huvudingången.  

Den södra huvudingången från landsvägen sak-
nar grindar. Här står enbart de båda putsade stolpar-
na kvar. Dessa stolpar har en mer bearbetad profile-
ring under de pyramidformade avtäckningarna.  

Öppningen i det nordvästra hörnet saknar grind.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Utsidan av kyrkogårdens västra mur.  Kyrkogårdens västra mur.  Grind vid huvudentrén till kyrkan.  

Grind vid den norra entrén, in mot nya delen av kyrko-
gården.  
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Gångar och strukturer 
Kyrkogården har en symmetrisk struktur där breda, 
raka grusade huvudgångar delar in kyrkogården i tre 
större områden som i sin tur är indelade i kvarter. 
Dessa huvudgångar kantas av alléer av hamlade lin-
dar längs ena eller båda sidor. Innanför kyrkogårds-
muren löper en grusgång runt hela kyrkogården.  

Den gamla delen i söder, närmast kyrkan, är i det 
närmaste symmetriskt indelad av grusgångar i fyra 
kvarter.  

Inom kvarteren G och H finns smala nordsydliga 
grusgångar mellan varannan gravplatsrad.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trappa 
Kyrkogårdens enda trappa leder från huvudingången 
till kyrkan. Trappan har en flack uppbyggnad i avsat-
ser, belagd med sjöstensplattor. Längs södra sidan 
finns enkla svarta räcken av trä och metall. Enligt de 
ursprungliga ritningarna från år 1954 belades trap-
pan med röd kalksten, som efter kort tid ersattes 
med granit på grund av problem med frostspräng-
ning.  
 

Belysning 
Belysningen är främst koncentrerad till kyrkogårdens 
gamla del. Två lyktor av svart smide flankerar trap-
pan upp till kyrkan. I övrigt utgörs belysningen i 
huvudsak av belysning av kyrkans fasad.  

Bårhus och ekonomibyggnad har fasadbelysning 
mot öster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
Vid kyrkogårdens västra ingång från parkeringen 
finns en servicestation med tillgång till vatten, sop-
tunnor och redskap. En äldre brunn med pump 
finns här. Stationen ramas in av en låg klippt häck av 
liguster.  

En enkel servicestation med vatten och redskap 
finns även i nordöstra hörnet av kvarter E. Invid den 
södra entrén finns en vattenkran.  

En större kompost finns på grusplanen norr om 
bårhus- och ekonomibyggnad.  
 

Parkeringsplatser 
Parkering för besökare finns på grusplanen direkt 
väster om kyrkogården.  

  

 

De raka huvudgångarna kantas av alléer av hamlade 
lindar.  

En flack trappa förbinder huvudingången med kyrkan.  

Servicestation vid ingången från parkeringen.  
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Bårhus och ekonomibyggnad  
Utanför kyrkogårdens nordvästra hörn finns ett 
mindre bårhus som i den norra delen även rymmer 
en ekonomidel. Byggnaden uppfördes år 1992 med 
vitputsad fasad och sadeltak täckt av betongpannor. 
En pardörr målad i en rödbrun kulör, finns mitt på 
den södra gaveln in till bårhuset. Gavelfasaden är 
krönt av ett svart kors.  

Längs östra fasadens norra del finns en större 
port, liksom ingång till personalutrymmen och toa-
lett för besökande. Dörrar och portar har en ljust 
brun kulör. På den västra sidan finns ett par gjut-
järnsfönster, varav det ena med spetsig form.  

  
Byggnaden uppfördes år 1992.  Ekonomibyggnaden mot sydväst.  



 

Ingelstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 och alléernas 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 svam-
par. 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 i trädkransen kring kyrkogården har 
endast en svagt utvecklad epifytflora som bara täcker 
en mindre del av stammen. På stammarnas nedre tre 
metrar växer omkring 5-10 arter av lavar och mos- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sor. Den dubbelsidiga allé som löper längs östra 
sidan har liknande svag epifytflora. 

Två hamlade lindalléer sträcker sig i väst-östlig 
riktning norr om kyrkan och är i samma ålder som 
trädkransen. Flera av träden har en väl utvecklad 
epifytflora, även om artantalet inte är särskilt stort.  
En art, gulkantad dagglav, dominerar ofta stort och 
täcker en stor del av stammen. Den tidigare rödlis-
tade alléskruvmossa förekommer på en del av stam-
baserna, liksom trubbskruvmossa och kornskruv-
mossa. Den rödlistade grynig dagglavVU, i hotkate-
gorin sårbar, växer med ett fåtal bålar på flera av 
lindarna.  

En solitär äldre hängask norr om kyrkan har lik-
nande epifytflora med både alléskruvmossa och 
grynig dagglavVU. På de båda jättebokarna, dels 
boken söder om kyrkan, dels blodboken i min-
neslunden, växer också grynig dagglavVU. 

De flesta trädväxande epifyter som förekommer 
på Ingelstorp kyrkogård är allmänna i liknande mil- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alléskruvmossa är en trädväxande art som gynnas av 
damning från krattade grusgångar i kulturmiljöer.  

Grynig dagglav är en rödlistad art i hotkategorin sårbar. 
Arten växer främst på ädellövträd i kulturmiljöer.  

Håligheter är vanligt förekommande i hamlade trädkronor. Allé av toppkapad lind som sedan regelbundet hamlats. 
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jöer. Arter som förekommer är bl.a. gulkantad 
dagglav, skrynkellav, hjälmrosettlav, finlav, Marchandi-
obasidium aurantiacum och Illosporiopsis christiansenii 
(lavparasiter på de två föregående lavarterna), kran-
slav, ljuslav, vägglav, mjölig brosklav, liten skivlav, 
blågrå mjöllav, rosettbrosklav, lövträdskantlav, Vou-
auxiella lichenicola (lavparasit på föregående art), allav, 
mjölkantlav och hårhättemossa.  

Kyrkogårdens murar, gravstenar och kantstenar 
kring gravplatser blir ofta växtplatser för en rad 
mossor och lavar som trivs på det magra substratet. 
På kantstenar och gravstenar växer bl.a. murtuss, 
hårgrimmia och rödskaftad hättemossa. På muren 
kring kyrkogården växer murlav som gynnas av kal-
ken i puts, men här växer också vägglav och all-
männa skorplavar.  

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 Ingelstorp. 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 gråsparv, blåmes, talgoxe och kaja 
på kyrkogården. En större råkkoloni finns i ett 
skogsbestånd strax utanför kyrkogårdens norra 
gräns, vilket medför att råkorna även uppehåller sig 
på kyrkogården. Även under årets kalla månader 
används kyrkogården av traktens övervintrande fåg-
lar 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  

  

 

 

På stenramar utvecklas med tiden en mosaik av epifyter. 
Rödskaftad hättemossa och hårgrimmia är vanligt före-
kommande arter på stensubstrat. 

I trädkronorna norr om kyrkogården finns en råkkoloni. 

Vintergäck är en av de arter som blommar tidigast om 
våren. Den förekommer både i planteringar och som 
friväxande. 
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kärleksört, ljung och hortensia, som innehåller nek-
tar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. I 
gräsytorna finns också en del örter som tusensköna, 
brunört, hönsarv, våtarv, sparv-/mjuknäva, svalört, 
violer och vitklöver som lockar insekter i blomnings-
tid. Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter. 

På gravplatser inom hela kyrkogården förekom-
mer formklippta låga vintergröna buskar såsom ex-
empelvis idegran och cypress. Oftast är de parvis 
planterade på gravplatserna. Ett par äldre högväxta 
tujor står också väster om kyrkan. Den vintergröna 
strukturen omfattar även spridda buxbomsingärdade 
gravplatser, främst norr om kyrkan. Täta, klippta 
häckar av idegran ramar in minneslunden och utgör 
rygghäckar i kvarter L. Formklippt idegran är plante-
rad längs den norra spetsen av kyrkogårdsmuren 
tillsammans med olika sorters friväxande buskar 
såsom forsythia, spirea, mahonia och måbär.  

Förekommande perenner på gravplatserna är ex-
empelvis olika sorters rosor, murgröna, kärleksört, 
hortensia och ljung. I planteringar växer främst ro-
sor, lökväxter och vintergäck. 

 

 

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. 



 

22 | Ingelstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter A och B 
Kvarter A och B omfattar kyrkogårdens södra del. 
Kvarter A sluttar svagt mot sydväst medan kvarter B 
är mer flackt. De norra, inre delarna ingick i den 
äldsta kända utsträckningen av kyrkogården. Kvarte-
ren är gräsinsådda och avgränsas på samtliga sidor 
av grusade huvudgångar. Kyrkogårdsmur och träd-
krans av hamlade lindar ramar in i väster och söder. 
Längs östra sidan finns en rad med hamlade lindar 
innanför en grusad gång. En vidkronig bok i söder 
är ett framträdande grönt inslag. Kyrkobyggnaden 
bildar fond i norr. 

Gravplatserna varierar i storlek och är något ore-
gelbundet utlagda i nord-sydliga rader. De glest stå-
ende vårdarna är vända rygg mot rygg i östlig eller 
västlig riktning, mot gångar som numera är gräsin-
sådda. I kvarter A har en dryg fjärdedel av gravplat-
serna grusade ytor och bevarad omgärdning, varav 
stenram är vanligast. Två av kyrkogårdens tre 
järnstaket finns i detta kvarter. I kvarter B har en 
mindre andel, en knapp sjättedel av gravplatserna, 
grusade ytor och omgärdande stenramar. Varken 
häckar eller järnstaket förekommer här. I övrigt sak-
nar kvarterens gravplatser omgärdning och är in-
sådda med gräs.  

Nära kyrkan finns några av de äldsta gravvårdar-
na som utgörs av stående eller nedlagda kalkstens-
vårdar, varav ett par med läslig inskription. Från 
1860-70-talen härrör ett tiotal vårdar i naturroman-
tisk eller nygotisk stil. Dessa är i regel utförda i flera 
olika material, t ex infällda textplattor av marmor 
eller dekoration av biskviporslin. Gravvården över 
en nämndeman har en infälld bikupa av porslin. 
Från senare delen av 1800-talet är högresta vårdar av 
huggen svart granit den vanligaste typen. Från tidigt 

1900-tal finns ett fåtal vårdar med slingrande dekor i 
jugendstil, huggna i ljusgrå granit. Bland 1900-talets 
vårdar dominerar den låga, rektangulära typen i grå 
eller svart granit. Gravvården över kantorn och 
handarbetslärarinnan är rest på 1950-talet, men är i 
formen inspirerad av ålderdomliga kalkstensvårdar. 
De yngsta vårdarna, från 1970-talet och senare, ut-
görs i regel av liggande, mindre hällar.  

By- eller gårdsnamn är vanligt förekommande i 
inskriptionen. Bland titlarna är hustrun, i regel i 
kombination med lantbrukaren vanligast förekom-
mande. Bland inskriptionerna förekommer de kvinn-
liga yrkestitlarna hemmansägarinnan, hushållerskan 
och handarbetslärarinnan.  

Flertalet av gravplatserna saknar plantering då 
rabatterna i regel är igensådda. Endast enstaka rosor, 
kärleksört, hortensia och murgröna förekommer.  

 
 
Karaktärsdrag för kvarter A och B: 
• Öppna, sammanhängande grässådda ytor 
• Spridda högresta vårdar av varierande slag 
• Ålderdomliga vårdar närmast kyrkan 
• Framträdande solitär bok 
• Sparsam växtlighet 
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Kvarter A och B är visuellt framträdande längs vägen. Gravvårdar av olika ålder och utformning står glest placerade i gräsmattans nordsydliga rader.  
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Kvarter C och D 
Kvarter C och D omfattar en rad med gravplatser 
som sträcker sig utmed kyrkogårdens östra sida. 
Gränsen mellan C och D är inte synlig. Kyrko-
gårdsmuren tillsammans med trädkransens hamlade 
lindar ramar in i öster. Den grusade huvudgången 
avgränsar i väster.  

Gravplatserna är relativt stora, varav flertalet är 
familjegravar med flera generationers vårdar. Vår-
darna är vända mot väster. Samtliga gravplatser är 
omgärdade av stenramar med ytskikt av singel eller 
grus. På några av gravplatserna i de centrala delarna, 
ungefär i höjd med kyrkan, är återlämnade gravvår-
dar uppställda som ett lapidarium.  

De äldsta vårdarna härrör från 1910-talet. Dessa 
är ofta högresta, huggna i svart diabas. Ett par ex-
empel finns på så kallade bautastenar. En handfull 
vårdar är högresta av ljusgrå granit med huggen 
växtornamentik. En av dessa har huggen dekor i 
form av en trädstam, samtidigt som den står alldeles 
invid en av trädkransens lindar. I övrigt dominerar 
låga, rektangulära eller liggande vårdar från senare 
delen av 1900-talet.  

Åtta olika titlar förekommer, varav lantbrukare 
och hustrun är de vanligaste. Åbo, åbosonen och 
hemmansägaren är andra titlar med anknytning till 
jordbruket. Bland de mer ovanliga hör amerikana-
ren.  

Knappt hälften av gravplatserna saknar plante-
ringar. Ett mindre antal har vintergrön, formklippt 
växtlighet i form av idegran, tuja eller buxbom. Ro-
sor, hortensia och aubretia är exempel på fleråriga 
växter.  

 
 

 
Karaktärsdrag för kvarter C och D: 
• Större gravplatser exponerade mot huvudgång.  
• Grusade ytor och omgärdning av stenram.  
• Trädkrans av hamlade lindar ramar in tillsam-

mans med kyrkogårdsmur. 
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I kvarter C och D ligger större familjegravar på rad, med grusade ytor omgärdade av stenramar. 
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Kvarter E och F 
Kvarter E och F är belägna direkt norr om kyrkan. 
De inre södra delarna av kvarteren ingick troligen i 
den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården. De 
gräsinsådda kvarteren omges av grusade huvud-
gångar. Hamlade lindar är regelbundet planterade 
längs norra och östra kanterna. I väster finns kyrko-
gårdsmuren med trädkrans av hamlade lindar innan-
för. En åldrande hängask med karakteristisk form är 
framträdande i den norra delen av kvarter F.  

Gravplatserna varierar i storlek och är oregel-
bundet utlagda i nordsydliga rader. De kvarvarande, 
glest stående vårdarna är vända mot öster eller väs-
ter. Majoriteten av gravplatserna är insådda med gräs 
och saknar omgärdning. En dryg tredjedel av kvarte-
rens gravplatser har grusade ytor. I kvarter E är 
dessa omgärdade av stenramar, medan det i kvarter 
F förekommer både stenram och buxbomshäck. Här 
finns även en av kyrkogårdens tre gravplatser med 
järnstaket. Gravplatsen ligger nära hängasken och 
har ett staket av gjutjärn. 

I kvarter E finns två ålderdomliga kalkstensvår-
dar, varav den ena som är rest år 1803 har läsbar 
inskription. En annan ålderdomlig vård finns i kvar-
terets sydöstra hörn. Den är utformad som ett pos-
tament med infällda textplattor krönt av en pelare. 
Vården finns dokumenterad på ett fotografi från år 
1926. Frodigt gräs omger och murgrönakulla och 
tujor skymtar intill. Eventuellt är vården hitflyttad, 
eftersom kyrkogårdsmuren och väg kan anas i bak-
grunden.  

Majoriteten av gravvårdarna härrör från perioden 
1890-1920. En representant av de äldre högresta 
vårdarna av svart granit är rest år 1904 över pigan 
Anna Håkansson Bom på Ingelstorp No 6. Grav-

vårdstypen är mycket vanlig i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet, men har i detta fall en mer 
ovanlig inskription. Från samma tid hör troligen den 
odaterade vården av gjutjärn som är rest över Lars 
Johan Nordström och Jeanna Elisabeth Malmström. 
Av de yngre vårdarna är låga, rektangulära stenar av 
grå eller svart granit vanliga.  

Bland titlarna är olika hantverksyrken represente-
rade såsom skräddaren, kopparslagaren, muraren 
och bagaremästaren. Anknytningen till jordbruket 
framgår i titlarna lantbrukaren, åboen och husman-
nen. Fiskaren, en av få titlar som anknyter till kus-
tens näringar finns på en vård. Den moderna titeln 
bilreparatören finns på en vård som är rest redan år 
1934, vilket bör vara förhållandevis tidigt.  

Överlag är det sparsmakat med planteringar, 
många gravplatsrabatter är borttagna. Enstaka vin-
tergröna buskar förekommer, liksom ett fåtal peren-
ner såsom ros, hortensia och kärleksört.  

 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter E och F: 
• I huvudsak öppna, sammahängande grässådda 

ytor 
• Glest stående vårdar av varierande slag 
• Ålderdomliga vårdar närmast kyrkan 
• Framträdande solitär hängask 
• Sparsam växtlighet 
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Kvarter E och F ramas in av kyrkan och de hamlade lindarna. Hängaskens knotiga former är ett karakteristiskt inslag som blir alltmer sällsynt på kyrkogårdar.  
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Kvarter G och H 
Kvarteren G och H ligger i den centrala delen av 
kyrkogården som sluttar svagt mot väster. Kvarteren 
omges av breda, grusade huvudgångar tillsammans 
med jämnt placerade hamlade lindar. Den knappt 
omärkliga gränsen mellan de båda kvarteren utgörs 
av en något bredare grusgång. Gravplatserna är ut-
lagda i regelbundna, dubbla nordsydliga rader med 
raka grusade gångar mellan. Gravraderna avslutas 
med rosrabatter mot huvudgångarna. Den västra 
delen av kvarter G är ännu inte ianspråktagen utan 
utgörs av klippt gräsmatta. 

Gravplatserna har grusade ytor, omgärdade av 
stenram eller buxbomshäck. Ett fåtal gravplatser har 
mönsterkrattat grus. Buxbomshäckar finns mest i 
östra delen av kvarter H, i övrigt dominerar stenra-
mar.  

De äldsta vårdarna härrör från 1920-talet och 
finns i kvarter H. Av dessa är ett fåtal högresta vår-
dar av svart diabas. Övriga vårdar från utgörs nästan 
uteslutande låga, rektangulära stenar med likartat 
formspråk resta under perioden 1930-60-talet. Vår-
darna är något yngre i kvarter G där merparten hör-
rör från 1970-90-talet. Vårdar huggna av röd granit 
förekommer från 1950-talet och senare. Trots de 
förhållandevis sentida vårdarna finns förhållandevis 
många olika titlar, såväl mer ålderdomliga såsom 
hemmansägaren, smedmästaren och murmästaren. 
Titlar med rötterna i 1900-talet är exempelvis tele-
fonföreståndare, kommunalordföranden, handlan-
den och lagerbiträdet.  

Vintergrön växtlighet i form av såväl friväxande 
som formklippta buskar i kombination med grav-
platsernas buxbomshäckar är basen i en grön struk-
tur. Bland vintergrön växtlighet märks även vårljung, 

azalea, murgröna och benved. Olika sorters lökväx-
ter tillsammans med perenner såsom exempelvis ros 
och kärleksört är också vanligt förekommande.  

 
 
 
 

 
 
Karaktärsdrag för kvarter G och H 
• Nordsydliga gångar inom kvarteren 
• Enhetliga, låga gravvårdar dominerar 
• Grusade ytor 
• Buxbomshäckar omgärdar främst i östra delen 
• Stenramar omgärdar i västra delen 
• Vintergrön växtlighet 
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Gravplatserna i kvarter G och H präglas av en enhetlighet med grusade ytor och omgärdning av buxbom eller stenram. Planteringar av perenner, lökväxter och annueller bryter 
av mot de grusade ytorna.  
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Kvarter J 
Kvarter J omfattar en rad med ett tiotal gravplatser 
längs kyrkogårdens östra sida. Kyrkogårdsmuren 
tillsammans med trädkransens hamlade lindar ramar 
in i öster. Den grusade huvudgången avgränsar i 
väster. I norr tar gräsmatta och buskage vid.  

Gravplatserna har grusade ytor och är med ett 
undantag, en buxbomshäck, omgärdade av stenra-
mar. 
 
Karaktärsdrag för kvarter J 
• Större gravplatser exponerade mot huvudgång.  
• Grusade ytor och omgärdning av stenram.  
• Trädkrans av hamlade lindar ramar in tillsam-

mans med kyrkogårdsmur. 
 
 
 
 

Kvarter L 
Kvarter L finns i kyrkogårdens nordöstra spets. Det 
utgörs av två skilda delar; dels en rad ned fyra större 
gravplatser längs huvudgången, dels fyra dubbla 
rader med små urngravar i norr.  

De större gravplatserna är grusade och har om-
gärdande buxbomshäckar. Ett par gravplatser har 
vintergrönt inslag i form av högrest formklippt 
idegran och tuja.  

De mindre urngravarna är utlagda i gräsmatta i 
nordsydliga rader med klippta rygghäckar av idegran. 
Vårdarna har ett samtida formspråk där assymmet-
riska former och polerade ytor är kännetecknande. 
Röd granit är vanligt förekommande.  
 

Karaktärsdrag för kvarter L 
• Södra delen har större gravplatser exponerade 

mot huvudgång.  
• Grusade ytor och omgärdning 
• Formklippt vintergrön växtlighet 

 
• Norra delen har grässådda ytor 
• Samtida uttryck med mindre, likartade vårdar 
• Klippta rygghäckar av idegran 
 
 
 

Minneslund 
Minneslunden är anlagd kring den vidkroniga blod-
boken i norra delen av kyrkogården. En rak grus-
gång leder in mot minneslunden. Minneslundens 
kvadratiska yta ramas in av en tät klippt häck av 
idegran. Öppningar finns i norr och söder. Kring 
boken finns en rundel av gräs för gravsättning. I 
dess södra del finns en ljusbärare och en rabatt. Runt 
rundeln löper en grusgång. Rabatter med buskage av 
bl a forsythia, mahonia och rosor finns i hörnen.  

Utanför minneslunden tar enhetliga gräsytor vid 
med en centralt placerad, solitär yngre blodbok.  

 
 
Karaktärsdrag för minneslund 
• Framträdande solitär blodbok  
• Öppna grässådda ytor 
• Omgärdande klippt häck av idegran är rums-

bildande 
 
 
 

 

 
Odaterad skiss inför anläggningen av minneslunden. I stora 
drag blev planen verklighet, förutom att häcken idag utgörs 
av idegran.  
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I den norra spetsen av kyrkogården ligger grusade, mer traditionella kvarter sida vid sida med planterade grönytor.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
För att kunna vårda kyrkotomten som kulturmiljö 
och ta tillvara dess kulturhistoriska värden måste vi 
känna till dessa värden och vilka uttryck de tar i den 
fysiska miljön. Det beskrivande kapitlet samt redo-
görelsen för kyrkogårdens historiska utveckling lig-
ger till grund för detta. Utifrån värdering-
en/karaktäriseringen kan man välja ambitionsnivå på 
bevarandet och föreslå åtgärder som bevarar och 
utvecklar de kulturhistoriska värdena.  
 

Karaktärsdrag 
Ingelstorps kyrkogård är uppdelad i tre tydligt avläs-
bara delar med skilda karaktärer; gamla kyrkogården 
närmast kyrkan samt nya kyrkogårdens norra och 
södra del. Den omgivande kyrkogårdsmuren bidrar 
dock till att kyrkogårdens delar visuellt upplevs som 
en helhet.  

Den gamla delen av kyrkogården är till stora de-
lar insådd med gräs. Utspridda, glest stående äldre 
gravvårdar är bevarade, men omgärdningar och 
planteringar är till stora delar borttagna. Avgräns-
ningen i form av mur och trädkrans tillsammans 
med grusade gångar är emellertid typiska bestånds-
delar med rötter i det sena 1800-talets kyrkogårdsi-
deal.  

Nya kyrkogårdens södra del har en enhetlig ka-
raktär där gravplatsernas grusade ytor, stenramar 
och buxbomshäckar bildar en helhet. Längst i norr 
är de öppna gräsytorna tillsammans med min-
neslundens rumsliga grönska ett uttryck för det sena 
1900-talet.  

 

               

Större familjegravar 
med grusade ytor, 
stenramar 

Framträdande 
solitär bok 

Gräsmatta med 
spridda, äldre vårdar 

Angränsande park-
miljö med högresta 
ädellövträd 

Buxbomshäckar 
och grusade ytor 

Stenramar och 
grusade ytor 

Omgärdande mur 
och trädkrans av 
hamlade lindar 

Omgärdande mur och 
trädkrans av hamlade 
lindar 

Rätvinkligt och 
grusat gångsy-
stem kantat av 
alléer av ham-
lade lindar. 

Sparsam 
växtlighet 

Inramande häck och 
framträdande solitär 
bok 

Öppna gräsytor 

Friväxande 
buskage 

Rygghäckar av 
klippt idegran 
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Kulturhistoriska värden 
Ingelstorps kyrkogård med sin kyrka har kontinuitet 
på platsen sedan 1100-talet och har som traditions-
bärare ett symbolvärde. Många människor har ett för-
hållande till kyrkan och dess närmiljö som ett sock-
encentrum med mycket lång kontinuitet. Ingelstorps 
kyrka och kyrkogård ingår även i ett större samman-
hang då den utgör en av flera kyrkomiljöer som lig-
ger som ett pärlband längs med landsvägen.  

Kyrkan och kyrkogården har ett miljöskapande 
värde, centralt placerad i kyrkbyn och väl synlig på 
långt avstånd. Den inramande trädkransen tillsam-
mans med kyrkogårdsmuren och de grusade gång-
arna utgör ålderdomliga komponenter som ramar in 
och förstärker upplevelsevärdet.  

Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 
Titlarna på kyrkogården berättar om vilka näringar 
som har präglat bygden under skilda perioder samti-
digt som de belyser både hur klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Ingelstorps historia som socken i en 
central jordbruksbygd framträder mycket tydligt i det 
stora antal vårdar som bär titeln lantbrukare, i regel i 
kombination med hustru. Gårds- eller bytillhörighet 
anges ofta på dessa vårdar. Titlar med anknytning till 
hantverk vittnar om ett förindustriellt samhälle, t ex 
tegelmästaren, malttorkaren, garvaren och skomakarmäs-
taren. Under slutet av 1800-talet ändras förutsätt-
ningarna något för kvinnor i och med att karriär-
möjligheter öppnade sig, främst för personer ur de 
övre samhällsskikten, men så småningom för allt 
fler. Titeln hustrun är den vanligaste, medan antalet 
kvinnliga yrkestitlar är mycket få, såsom exempelvis 
hemmansägarinnan, hushållerskan, handarbetslärarinnan 
och pigan.  

Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 
förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället i stort. Detta speglas på Ingelstorps 
kyrkogård till exempel i titlar såsom kommunalordfö-
randen, telefonföreståndaren och bilreparatören. Värt att 
även beakta i sammanhanget är kyrkogårdens dolda 
historia; över de personer, oftast ur lägre samhälls-
skikt, vilka inte är synliga genom bevarade gravvår-
dar eller inskriptioner.  

Att kunna se – och uppleva - hur kyrkogården 
utformats under olika epoker är arkitekturhistoriskt 
värdefullt. Detta är knutet till gestaltningen både på ett 
övergripande plan och i detalj. De finns represente-
rade i en välbevarad rätvinklig struktur utlagd i bör-
jan av 1900-talet efter en klassicerande mönsterbild. 
Bland vårdarna i de äldre kvarteren framträder en 
mångfald av former och material som speglar skif-
tande stilideal under senare delen av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Här finns även vårdar av muse-
al karaktär. I kvarteren G och H framträder istället 
en enhetlig struktur där de enskilda gravplatserna 
underordnar sig helheten där den viktigaste stom-
men är klippta buxbomshäckar eller stenramar.  

Gravplatsernas och vårdarnas variation vad gäller 
ålder, utformning, material och storlek 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 ovärder-
liga. Det är framförallt tillsammans som gravvårdar-
na bidrar till kyrkogården som en värdefull kultur-
miljö. Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, både 
storslagna och anspråkslösa, för sina titlar likväl som 
för sin utformning är viktigt för att kyrkogården 
skall spegla en tidigare samhällsstruktur. 

 
Vackert lavbevuxen gravvård från senare delen av 
1800-talet.  
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Biologiska värden 
Ingelstorp kyrkogård och by ligger i ett fullåker-
slandskap och fungerar därmed som en välkommen 
tillflyktsort för många djur och växter.  Norr om 
kyrkogården står en mindre ädellövskog med bl.a. 
alm, ek, lönn och bok, vilket förstärker områdets 
naturvärden. Kyrkogårdar har en närmast unik bio-
toptyp som drar till sig många organismer av olika 
slag. Blommorna på gravplatser och i planteringar 
lockar till sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller 
vila i kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. 
Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och 
sannolikt även på Ingelstorp kyrkogård. De har sina 
viloplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
fladdermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen. 

Både den äldre trädkransen och alléerna av lind 
på kyrkogården är biologiskt värdefulla, även om alla 
träd inte hyser sällsynta arter. 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 ham-
lade kronan. Lågt hamlade träd 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. 

Den rödlistade arten grynig dagglavVU växer på 
flera allélindar, på båda jättebokarna och på häng-
asken. Rödlistade arter utses av en expertkommitté 
på Artdatabanken och utgörs främst av hotade och 
nära hotade arter. Den tidigare rödlistade mossan 
alléskruvmossa noterades från några av lindarnas 
stambaser liksom på hängasken, där den gynnas av 

mineralrikt damm från grusgångarna och kanske 
även från omgivande åkrar.  

Inga signalarter kunde hittas på Ingelstorp kyr-
kogård. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter 
som är indikatorer på miljöer där man kan förvänta 
sig att finna rödlistade arter. 

Av kyrkogårdens lindar är sex stycken, längs den 
nordligaste lindallén i väst-östlig riktning, registre-
rade i Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd, 
baserat på att de är hamlade. De två jättebokarna är 
registrerade som skyddsvärda träd på grund av de 
har en stamdiameter över 1 meter.  Träd nr 3, 19, 27, 
28, 31, 41 och 69 (enligt trädvårdsplanens numre-
ring) av de hamlade lindarna uppnår Naturvårdsver-
kets kriterier för att klassas som skyddsvärda, då de 
vid tidpunkten för trädvårdsplanens upprättande 
hade stamhål i kombination med en stamdiameter 
över 40 cm i brösthöjd.  

Hela trädkransen av lind omfattas av det gene-
rella biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som 
en allé. Lindalléerna omfattas också av biotopskyd-
det. 
 
 
 

 
 

 
Stamhål i lind som kan vara lämplig överdagningsplats 
för fladdermöss. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Ingelstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 37 

 

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 hänvisas 
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.  

Ingelstorp kyrkogårds alléer och trädkrans av 
gammal hamlad lind omfattas troligen av biotop-
skyddet 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 kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 
kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 
dock vara observant på eventuella häckande fåg-
lar 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, men sommarmånaderna maj, 
juni och juli bör undvikas. 

� 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 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utvecklakyrkogårdens 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.  
 

Mur 
Muren runt kyrkogården har i varierande grad syn-
liga skador i form av sprickor och nedfallen puts 
längs hela sträckningen. Flera av de täckande ce-
mentplattorna vittrar och är trasiga.  

Det uppstår ofta en oro när träd som står plante-
rade invid murar blir äldre och dess stammar och 
rötter närmar sig murverket. Både träd och mur har 
höga värden och man bör sträva efter att behålla de 
båda elementen sida vid sida.  

 
• Ett åtgärdsprogram för restaurering av muren 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig. När restau-
rering blir aktuell bör detta göras med tradition-
ella metoder och material.  
 

Grindar 
Järngrindarna är i förhållandevis gott skick, men en 
allmän översyn bör göras. Rostskyddsbehandling 
och ommålning kan behövas. Grindarnas funktion-
alitet ses över och åtgärdas vid behov.  
 
• Översyn av grindarna, justering vid behov.  
• Eventuellt rostskyddsbehandling och ommål-

ning. 

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av grus, och är 
i stort sett i bra skick.  
 
• 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 häckar och stenramar med grusade 
ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag och helhetsin-
trycket för kvarter C, D, G, H och J.  
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

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

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 
om.  

• 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.  

 

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.  

I nordöstra hörnet står återlämnade gravvårdar 
lutande mot muren.  
 
• 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.   

• Flytta eller ta bort de återlämnade gravvårdarna 
i nordöstra hörnet till en bättre uppställnings-
plats.  

  

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. De äldsta bokarna sä-
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kerhetsbeskärs vid behov. Hängasken behålls så 
länge som möjligt. Svenska kyrkans mål att arbeta 
med beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd kan med fördel an-
vändas på träden vid Ingelstorp kyrkogård. 

Trädkransens träd och alléernas träd omfattas 
troligen av biotopskydd. Några av träden är registre-
rade 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 
Ingelstorp 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 Ingelstorp 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 tillgång finns till skogsområdet norr om 
kyrkogården kan det vara en lämplig plats för att på 
sikt påbörja en mindre vedsamling med trädstammar 
och döda grenar, då det redan ligger en del ved i 
området.  

Se till att regelbundet hålla borta vattenskott från 
nedre delen av lindarnas stammar, både av estetiska 
skäl och biologiska, eftersom de epifyter som växer 
på träden är anpassade till solexponerat läge och 
därför inte tål kraftig beskuggning. 

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. 

Norr om kyrkogården häckar råkor i en koloni i 
trädkronorna. Råkkolonier är en karaktäristisk del av 
sydskånsk slättbygd och bör tillåtas vara kvar. 

För att även i rabatter gynna fjärilar och andra nek-
tar- 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. 

Kyrkogårdsmur Kontinuerlig tillsyn och 
kontroll, besiktigas 
vartannat år. Vid skador 
tillkallas teknisk sakkun-
nig. Oönskad vegetation 
som fröskott från träd 
och buskar tas kontinu-
erligt bort för hand. 

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.   
Borttagning av vattskott 
på lindarna. Se träd-
vårdsplan 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. 

Idegranshäck Beskärs i april-maj 
och/eller i september. 
Höstgödslas i augusti 
(fosfor och kalium, t ex 
aska). 

 
 
 
  



 

Ingelstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 43 

Målsättning och utveckling 
Löderups församling har formulerat följande punk-
ter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete.  
 
Tillmötesgå samhällets olika begravningstren-
der, nya som gamla, genom att:  
- Det finns gott om utrymme till nya gravar, samt 

stora ytor av återlämnad gravmark. Liksom på 
flera andra av våra begravningsplatser så åter-
lämnas det betydligt fler gravar än vi nyupplåter.  
 

 
Bevara och utveckla kyrkogården som en grön 
kulturmiljö, bland annat genom att: 
- Bevara och underhålla kyrkogårdens trädkrans 

och omgivande murverk. Bevara det befintliga 
gångsystemet. Bevara kulturhistoriskt värdefulla 
gravar.  

- Kvarter G och H samt gravarna utmed östra 
muren bibehålls som singelgravar.  

- Successivt får återlämnade gravar runt kyrkan 
sås in med gräs och bilda en grön kyrkogårds-
park.  
 

 
Öka tillgängligheten på kyrkogården genom att:  
- Kyrkogården är förhållandevis tillgänglig och 

anpassad. Dock är kyrkogårdens topografiska 
förhållanden svåra att göra så mycket åt. Det går 
att köra in med bil och vända vid kyrkogårdens 
minneslund/urnlund. Utöver kyrkan så saknar 
kyrkogården trappor eller andra svårforcerade 
hinder. Dock är det på grund av träd, häckar 
och gravar svårt att manövrera en bil inne på 
stora delar av kyrkogården. 
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