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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Ullstorp kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Tomelil-
labygdens församling. Fältarbetet utfördes under vå-
ren 2015 med påföljande rapportskrivning. Invente-
ring samt rapportskrivning har utförts av byggnadsan-
tikvarie Emelie Petersson, samt biolog Tony Svens-
son.  
I denna vård och underhållsplan ingår förutom 

huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll och den 
andra innehåller ett urval av kulturhistoriskt värde-
fulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårdsplan 
vilken är en delfördjupning av vård- och underhålls-
planen. Denna presenteras i ett fristående dokument. 

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 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturminneslagen är syftet med vård- och under-
hållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogår-
dens kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 
grund för kyrkogårdsförvaltningens planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-

dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen 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. 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Ullstorp kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Ullstorp 137:1 
Socken  Ullstorp 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens församling 
Areal  8234 m2 
 
Ullstorps kyrkogård ligger högt i landskapet med bybebyggelsen väster om. Själva 
kyrkogården har en långsträckt form utlagd i öst – västlig riktning. Den är utvidgad åt 
öster i .två omgångar. Störts yta upptas av mark för kistbegravningar medan min-
neslund och askgravplats har anlagt i kyrkogårdens östligaste del. 
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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 hos församlingen samt annan tillgänglig litte-
ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Ullstorp 
kyrkogård med omgivande yttre kyrkogårdsmur och 
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 vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella 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. Medverkande från försam-
lingens och förtroendevaldas sida har varit kyrko-
herde Susanna Adner, fastighets- och kyrkogårdsan-
svarig Bengt Jakobsson samt kyrkorådets ordförande 
Anne-Maj Råberg.  
 

  Högst upp; uppmätningsritning över Ullstorps kyrkogård från 1955. Nedan till vänster en kartbild hämtad ur Fornminnes-
registret som visar det fornlämningsområde som till stor del berör kyrkogårdsmark. Till höger ses Skånekartan med To-
melilla kommun med centralorten markerad. 
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-
gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-
minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked 
om vad som behöver tillståndsprövas. En-
skilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Området för den historiska bytomten, utifrån 
1806 års karta, är registrerad fornlämning 
Ullstorp 25:1 och ska skyddas enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap. Området omfattar kyr-
kogården undantaget den yttre östra delen, 
se kartbild på föregående sida. Inom den 
äldre bytomten är alla ingrepp i mark utöver 

den normala gravgrävningen tillståndsplik-
tiga då de kan beröra under mark dolda 
fornlämningar. Eventuella fynd av fornläm-
ningar måste rapporteras till länsstyrelsen.  
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En bygg-
nad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt får inte förvanskas och ska 
underhållas så att de särskilda värdena be-
varas. Ändring och flyttning av en kulturhi-
storiskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt 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. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden så att dessa 
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-
bebyggt område eller av områdesbestäm-
melser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag be-
varas. Byggnader är då märkta med ett q 
eller k i planen. Även träd och andra land-

skapselement kan vara skyddade.  
 
Miljöbalken (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken. Riksintresse 
finns för att skydda och värna om att Sveri-
ges mark, vatten och fysiska miljö används 
på ett långsiktligt och hållbart sätt. Områ-
den av riksintresse för kulturmiljö- eller na-
turvård ska skyddas mot åtgärder som på-
tagligt kan skada natur- eller kulturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan vara nödvändig för att klargöra hur pla-
nerade åtgärder påverkar natur- eller kul-
turmiljön i området.  
 
Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 kap 
11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. På kyrkogårdar är det oftast  
alléer som omfattas av det generella bio-
topskyddet. 
 
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 
levande 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 Ullstorp by kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till omgivningarna 
följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets sök-
tjänst Historiska kartor.  
Vid förfrågan på Antikvarisk-topografiska arki-

vet, ATA, fanns inget om kyrkogården. I försam-
lingens eget arkiv finns ritningar, lantmäterihand-
lingar, fotografier och skrivna handlingar.  
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.  
 

Ullstorp socken och kyrka 
Ullstorp socken har medeltida ursprung. Äldsta 
skriftliga belägg för Ullstorp härrör från år 1435 då 
det skrivs Vlstorph. Socknen räknas till odlingsbygd 
där markerna är svagt kuperade. 
 

 
 

Ullstorp socken ingår sedan år 2002 i Tomelillabyg-
dens församling tillsammans med Benestad, Ram-
såsa, Tomelilla och Tryde. Ullstorp var moderför-
samling i pastoratet Ullstorp och Bollerup fram till 
1941 och därefter annexförsamling fram till 2002.  
Kyrkbyn har medeltida ursprung men platsens 

bebyggelsehistoria är betydligt äldre, vilket traktens 
fornlämningar vittnar om i form av bland annat 
flatmarksgravar från järnåldern.  
Den medeltida kyrkan i Ullstorp uppfördes un-

der 1100-talet med långhus, lägre och smalare kor 
samt halvrund absid. Tornet i väster byggdes under 
senmedeltiden. Mellan åren 1896-97 gjordes en ge-
nomgripande ombyggnad av kyrkan. I samband med 
dessa arbeten upptäcktes kalkmålningar från 1400-
talet utförda av Vittskövlemästaren. Efter genom-
förd ombyggnad vilken bland annat innebar att kor 
och absid revs, återstod långhusväggar samt nedre 
delen av tornet av den medeltida kyrkan. I dess ställe 
uppfördes ett tresidigt korparti tillsammans med en 
ny trappgavelformad övre del av tornet. 

Föregående sida: Utsnitt ur enskifteskarta från 1802-03. 

Ovan ses fotografier ur Riksantikvarieämbetets samlingar 
vilka visar Ullstorps kyrka före, under och efter restaurering-
en som gjordes 1896-97. 

På nästa sida: Ett odaterat fotografi ur Riksantikvarieämbe-
tets samlingar 
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Ovan ett utsnitt ur enskifteskartan från 1802-03 vilken visar hur byns bebyg-
gelse omsluter kyrkomiljön samt fördelade sig på ömse sidor om vägen fram till 
kyrkan. Gårdar markerade med rött låg kvar även efter skiftet, utflyttningen 
medgav rum för ny bebyggelse att växa upp. Utmed vägen fram till kyrka upp-
fördes bland annat den nya skolbyggnaden.  

Flygfotografiet ovan till höger är taget 1935 och visar kyrkogården som vid 
denna tid omfattar marken där gård nr 12 tidigare låg, se blå markering på kar-
tan ovan. Då köpebrevet för marken undertecknades 1897 beboddes gården av 
Karna Larsdotter, vilken skulle få bo kvar till sin död. Kyrkogården har därefter 
utvidgats ytterligare en gång åt öster under slutet av 1940-talet. 

Nedan till höger ses ett fotografi av kyrkan och i förgrunden exempel på mer 
påkostade gravplatser med kringgärdningar i sten och järn. Odaterat fotografi 
ur Riksantikvarieämbetets samlingar. 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kartan över Ullstorp by som visar kyrkan 
med kyrkogård är enskifteskartan från år 1802-03. 
Ullstorp kyrka ligger då omgiven av gårdar. Bybe-
byggelsen sträcker sig vidare västerut längsmed 
vägen fram till kyrkan samt dagens Rosendalsvägen.  
Den ursprungliga kyrkogården utgjordes av ett 

ganska trångt område allra närmast den gamla kyr-
kan. Enligt 1802-03 års karta vilken kan ses på före-
gående sida, omfattar den dåvarande kyrkogården ett 
närapå kvadratiskt område som innefattar kvarter A 
– D. Prästgården ligger intill klockaregården strax 
väster om kyrkan, nummer 7 respektive 8 på kartan 
ovan. Kyrkogården är enligt kartan omgärdad på alla 
fyra sidor, troligen av en mur, men inga ingångar är 
markerade. Utifrån vägsystemet kan man dock sluta 
sig till att kyrkans huvudentré är vänd mot väster.  
Genom att enskiftesreformen genomförs ändrar 

byn skepnad. Flera av Ulltorps gårdar flyttar från 
den gamla bykärnan ut i landskapet på tidigare obe-
byggda marker. Kyrkan och en handfull gårdar ligger 
kvar i en utglesad by. Både prästgården och klock-
aregården tillhör de gårdar som flyttar ut ifrån byn.  
Sedan enskifteskartan upprättades har Ullstorps 

kyrkogård utvidgats i två omgångar. I en första etapp 
skedde utvidgningen på mar tillhörig gård nummer 
12, som låg öster om kyrkan. Gården flyttas inte ut i 
och med enskiftet och det är första när denna för-
svinner som en utvidgning kan ha skett. År 1897 
undertecknas ett köpebrev genom vilket ½ tunnland 
mark tillhörande gård nr 12 säljs till Ullstorps för-
samling för utvidgning av kyrkogården. Enligt kon-
traktet finns det en byggnad på platsen som bebos 
av ”jungfrun Karna Larsdotter” och som villkor 
ställs att byggnaden ska finnas kvar så länge Karna 
lever. Själva anläggandet av den inköpta marken bör  

 
ha gjorts under 1900-talets början. Vid en jämförelse 
med den häradsekonomiska kartan från 1926-34, 
ovan, ses att en utvidgning åt öster har skett vid 
denna tid. Någon planritning eller karta som mer 
exakt kan datera när dessa arbeten gjordes har inte 
kunnat hittas. Ett flygfotografi från 1935, kan ses på 
föregående sida, visar en uppvuxen och väl etablerad 
grönska på den östra senast tillkomna ytan vilket 
talar för att många år har hunnit förflyta sedan själva 
anläggandet.  
På flygfotografiet från 1935 syns en trädkrans 

kring hela kyrkogården av relativt jämnstora träd Av 
arkivhandlingar framgår att åtminstone 11 stycken av 
dessa var lindar. År 1962 togs dessa träd ned på ett 
parti från grindarna och öster ut längs den norra 
sidan. Ytterligare träd har härefter tagits ned även 
utmed den södra sidan.  

 
1946 utökades kyrkogården igen genom avstyck-

ning och sammanläggning av mark i öster. Följande 
år framställs ett ritningsförslag över den nytillkomna 
delen av kyrkogården. Även ritningar föreställande 
ny mur med grindparti samt ekonomibyggnad åter-
finns i församlingsarkivet. 
1983 tas ett ändringsförslag fram för den senast 

utvidgade delen. Enligt handlingen är de fyra västlig-
aste gravraderna belagda och försedda med rygg-
häckar. Övriga ytor är inte ianspråktagna. Enligt 
förslaget bibehålls den västliga delen medan föränd-
ringar genomförs på den östra. Här anordnas en 
minneslund vilken med tiden även har kompletterats 
med en askgravplats. 
  

Häradsekonomiska kartan från 1926-34. 
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Överst ses en uppmätning av Ullstorps kyrkogård från 1955 vilken ytmässigt motsvarar dagens utsträckning. Till utse-
ende och innehåll skiljer sig bilden ovan avseende den östra senast tillfogade delen. Ritningsförslaget till denna är 
framställt 1947, och kan ses på den kolorerade bilden längst till vänster. I och med att begravningsskicket förändrades 
uppstod nya behov vilket avspeglas i ändringsförslaget från 1983. Det ses rakt ovan och omfattar en minneslund samt 
plats för urngravar, idag benämnt kvarter I. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Ullstorp kyrka är högt belägen på en kulle och är väl 
synlig från landsvägen som går förbi i väster. Byvä-
gen som leder fram till kyrkan förgrenar sig på var 
sida om kyrkogårdens huvudentré i väster. Ett öp-
pet, svagt böljande odlingslandskap med spridda 
gårdar och dungar omger byn och kyrkan. Åt söder 
sluttar marken och en bit därifrån passerar Örupsån 
genom Ullstorpsdalen som är ett riksintresse för 
naturvård.  

 
Bybebyggelsen ligger väster om Ullstorps kyrka 
längs med byvägen, delad av Rosendalsvägen som 
går in mot Tomelilla.  
Ullstorps kyrkogård har blivit utvidgad i två om-

gångar och består idag av en långsmal anläggning i 
öst – västlig utsträckning. Den äldsta delen ligger i 
väster och är anlagd kring den medeltida kyrkan.  
Nivåskillnaden mellan byvägen och kyrkogården 

är påtaglig framför allt i väster där besökaren möts 
av ett anslående grindparti och bakom detta kyrkan

 
på sin höjd. Bymiljön är småskalig och sammantaget 
ger bebyggelsen, vägnätet och kyrkomiljön ett ålder-
domligt intryck. I höjd med kyrkan upphör bebyg-
gelsen och därbakom är det omgivande landskapet 
synligt.  
  

Ullstorps kyrka med huvudentrén i väster genom ett stort och högt grindparti. Till vänster ses ett fotografi från 1945, ur 
Folklivsarkivets samlingar.   
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Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården omsluts längs med den norra och 
södra sidan av en mur. Den börjar invid huvuden-
trén i väster i form av en stödmur som norröver 
övergår i en cirka 1,5 meter hög mur. Längs den 
norra sidan är muren putsad på ett parti som sträck-
er dig från västentrén fram till i höjd med kyrkans 
kor. Härefter övergår den i en fogad mur med syn-
liga naturstenar. En bild på denna del av muren kan 
ses ovan. Insidan av den norra muren är längs hela 
sin sträckning putsad. 

Södra sidan av kyrkogårdsmuren skiljer sig åt genom 
att den i sin helhet utgörs av en fogad naturstens-
mur. Närmast huvudentrén är stenarna bearbetade 
till en jämn rektangulär, bilden längst upp till vänster. 
Stenarnas utseende ändras i anslutning till grindpar-
tiet längst i sydost och de får nu en större och natur-
ligare form. Insidan av detta parti av muren utgörs 
av kullersten vilket kan ses på bild i anslutning till 
kvartersbeskrivningarna på sidan 26. Samtliga murar 
täcks av skivor av sten. Den yttre östra delen av kyr-
kogården omsluts av en avenbokshäck.  

Bilden visar en del av träraden utmed den södra sidan 
tillsammans med murpartiet utanför.   

På de två övre bilderna ses murarnas skilda utseende utmed den södra sidan av kyrkogården. Nedan till vänster den norra kyrko-
gårdsmurens skilda utseende med putsad, följt av fogad naturstensmur. Längst till höger ses häcken tillsammans med trädkransen 
som omsluter den östra delen av kyrkogården.  
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Grindar 
Det finns fem grindförsedda ingångar till Ullstorp 
kyrkogård, en längst i väster som leder fram till kyr-
kans huvudentré, en liten öppning i den södra delen 
av muren, ungefär i höjd med tornet, två placerade 
mittför varandra ungefär mittpå kyrkogården samt 
en i sydost i anslutning till den senast utvidgade östra 
delen. Framför huvudentrén till kyrkan finns en 
dubbelgrind av järnsmide med vågmönstrad dekor. 
Grinden är fäst i höga vitputsade grindstolpar av-
täckta med flack pyramidformad plåttäckning. hu-
vudgrinden flankeras av enkelgrindar, även denna 
med vågmönstrad dekor, fästa i putsade och vitav-
färgade grindstolpar.  
Den lilla grindförsedda sidoentrén i höjd med 

tornet kan ses på fotografiet på följande sida. Grin-
den avviker från övriga avseende dekor i form av 
liljor. Grinden sitter fäst i smäckra järnstolpar.  
De två grindpartierna mitt på kyrkogården sitter 

fästa i grindstolpar av samma material som omgi-
vande mur. Stolparna täcks av kalkstensskivor. I 

 
dessa sitter dubbelgrindar fästa. Dessa är prydda 
med vågmönstrad dekor likt huvudgrindarna.  
Grindarna till den senast utvidgade östra delen 

sitter fästa i släthuggna granitpelare med fyrkantigt 
tvärsnitt. Pelarna har ett pyramidformat avslut upp-
till. Utseendet på grindarna kan ses på följande sida. 

Gångsystem 
Kyrkogården har ett system av grusade huvudgångar 
som löper genom anläggningen i öst-västlig riktning 
med utlöpare till grindpartierna. Inom kvarteren 
finns smala nordsydliga grusgångar mellan raderna 
av gravplatser.  
Inom minneslund och askgravplats finns en 

grusbelagd gång. I övrigt är marken gräsbevuxen.  

Belysning 
Längs gången fram till kyrkans västentré står svart-
målade lyktstolpar med globformade lykthus. Belys-
ning finns även i anslutning till parkeringen söder 
om kyrkogården. 

Servicestationer 
På kyrkogården finns en större servicestation med 
tillgång till soptunnor, vatten och redskap innanför 
den sydöstra entrén. Ytterligare två stycken med 
tillgång till vatten och redskap finns i anslutning till 
kvarter B samt E.  
En nedsänkt, gjuten så kallad kompostbassäng 

finns i anslutning till den större servicestationen.  

Parkeringsplatser 
En grusbelagd parkering för besökare finns på ut-
med den södra sidan av kyrkogården.  

Byggnader 

Ekonomibyggnad 
I anslutning till parkeringsplatsen söder om kyrkan 
ligger en ekonomibyggnad. Byggnaden har en grund 
i tuktad, fogad natursten och stomme i tegel. På den 
norra fasaden sitter två portar samt en dörr, samtliga 
målade i brun kulör. En kalkstenshäll står även rest 
mot fasaden. På den västra gaveln sitter två svartmå

Från vänster ses grinden i den södra muren på gamla 
delen av kyrkogården, följt av ett av grindpartierna 
mittpå kyrkogården och längst till höger grindarna i den 
östra delen.   
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lade järnfönster, ytterligare två järnfönster sitter på 
den södra sidan. Sadeltaket täcks av pannplåt, av-
vattning i galvaniserad plåt, stuprör med skarpa 
vinklar. 

Träd 
Huvuddelen av träden på Ullstorp kyrkogård är 
planterade som trädkrans runt kyrkogården. Undan-
taget är en handfull träd i minneslund och askgrav-
plats som har friare placeringar eller är planerade 
som solitärträd.  
Trädkransen som består av lind har tidigare om-

slutit hela kyrkogården, men de längst i väster har 
tagits ned och idag tar trädplanteringen sin utgångs-
punkt i höjd med kvarter E och F:s början. 
Tre unga naverlönnar kantar gången mot min-

neslund och askgravplats. En solitär hängalm har 
dött då den drabbats av almsjuka. Centralt i min-

neslunden står en ung bok. I planteringen längs kyr-
kogårdens östra sida står ett par gullregnsträd. 

Häckar 
Låga klippta häckar av buxbom omgärdar en stor 
andel av gravplatserna på den äldsta delen av kyrko-
gården.  
I den östra delen av kyrkogården finns rygghäck-

ar av avenbok. Kvarterskringgärdande häckar av 
avenbok finns också på denna nyare del.  

Planteringar 
Allmänna planteringar finns i den östra delen av 
kyrkogården. Öster om kvarter G finns en gräsyta 
tillsammans med två buskage med cypresser. Utmed 
den östra kortsidan av kyrkogården finns en plante-
ring med bland annat spirea, gullregn, syren och 
schersmin. 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Besökarens intryck av kyrkogården liksom dess växt- 
och djurliv påverkas av omgivningarna som till stor 
del utgörs av åker och betesmark. Odlingslandskap-
ets fåglar, insekter, växter och andra organismer 
spiller över på kyrkogården. Kyrkogårdens träd, 
häckar, planteringar och gräsmattor utgör tillsam-
mans en variationsrik biotop som skapar livsut-
rymme för många organismer. Trädbeståndet är 
kanske den del på kyrkogården som har störst bety-
delse för djurlivet.  
Det finns idag sammanlagt 29 träd på kyrkogår-

den i Ullstorp. De flesta träden ingår i kransen av 
medelålders och äldre lind som omgärdar de östra 
två tredjedelarna av kyrkogården. Några yngre soli-
tära och gruppstående träd står i minneslunden.  
De 7 lindar som står på den äldre delen av kyr-

kogården är betydligt äldre och grövre än övriga 
lindar. Dessa träd är även hamlade vid något tillfälle, 

På bilden längst till vänster ses ekonomibyggnaden som ligger söder om kyrkan i anslutning till parkeringsplatsen. De följande två bilderna visar exempel på växtlivet som finns på kyrkogården. 
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men har därefter fått växa fritt under lång tid. Flera 
har stamhål och i minst ett fall även ansamling av så 
kallad 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 kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin-
ner utvecklas.  
Inga rödlistade arter kunde hittas på Ullstorp 

kyrkogård. Rödlistade arter utses av expertkommit-
téer på Artdatabanken och utgörs främst av hotade 
och nära hotade arter. Signalarten guldlockmossa 
växer bitvis rikligt på kyrkogårdens södra mur, 
främst på insidan. Signalarter utses av Skogsstyrelsen 
och är arter som är indikatorer på miljöer där man 
kan förvänta sig att finna rödlistade arter. Den tidi-
gare rödlistade mossan alléskruvmossa noterades 
från många av lindarnas stambaser, där den gynnas 
av mineralrikt damm från grusgångarna och kanske 
även från omgivande åkrar. På trädstammarna växer 
en mosaik av epifyter. De äldsta lindarna har, på sina 
tre nedre metrar, omkring 20 arter av lavar, mossor 
och svampar. De flesta arter som förekommer på 
Ullstorp kyrkogård är allmänna i liknande miljöer. 
Några av de små svampar, Marchandiobasidium auran-
tiacum och Illosporiopsis christiansenii, som lever parasi-
tiskt på lavar är dock sällan registrerade. En annan 
sällan rapporterad art som förekommer på Ullstorp 
kyrkogård är lindskinn, som är en svampart som 
lever på barken av lind, främst på döende eller döda 
grenar. 
Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 

rad mossor och lavar som trivs på det magra sub-
stratet. På muren till Ullstorps kyrkogård växer lavar 
som matt orangelav och murlav som gynnas av kal-

ken i murbruket, men också mindre krävande arter 
som vägglav och sprickkantlav. Här finns även mos-
sorna guldlockmossa, murtuss och hårgrimmia. 
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. Några av de äldre 
träden på kyrkogården har stamhåligheter. Det är 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Ullstorp. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrk-
torn och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det 
finns eller kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt 
när det gäller förändringar i trädbeståndet.  
Flera fågelarter häckar på kyrkogården under 

sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåg-
lar och duvor som brukar hitta lämpliga platser för 
sina nästen i trädkronor eller buskar. Under årets 
kalla månader används kyrkogården av traktens 
övervintrande fåglar. Gärdsmyg, koltrast, blåmes, 
talgoxe, nötväcka, kaja och ormvråk är några av de 
arter som under denna tid använder kyrkogården för 
födosök, vila och skydd. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
blomflugor, fjärilar och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel och ljung som innehåller nektar 
och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. I gräsy-
torna finns också en del örter som gråfibbla, svart-
kämpar, tusensköna, sparv-/mjuknäva, rölleka, vit-
klöver, hönsarv och våtarv som lockar insekter i 
blomningstid. Gul fetknopp växer främst i gruset på 
återlämnade gravplatser, men även i gräsmattan 
längs grusgångar. Förutom det gröna intresserar 
vindskyddade ytor och den lagrade värmen i grav-
vårdarnas och grusgångarnas stenmaterial många 
insekter.

Signalarten guldlockmossa växer på kyrkogårdens mur. 

Vintergäck växer gärna i skydd av häckar och är en av de 
växter som blommar tidigt under våren. 
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De två övre bilderna visar kvarter A sett från väster respektive från 
öster. På bilden längst ned till vänster skymtar gårdsbebyggelsen 
som ligger i anslutning till kyrkogården. De två bilderna nedan visar 
kvarter B med grusgångar och kringgärdade gravplatser.  



 

Ullstorp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 21 

Kvartersbeskrivning 

Kvarter A 
Kvarteret avgränsas norrut av en stödmur. Den lig-
ger nästan i jämnhöjd med kvarteret. Åt söder finns 
kyrkan respektive mittgången till den.  
Den västra (nedre) delen av kvarteret ligger i en 

slänt och sluttar kraftig västerut mot ingången. Hela 
slänten är gräsbevuxen. Tre gravhällar (kalksten?) 
ligger i slänten, men ingen av dem har läslig text. 
Vårdarna står i nordsydliga rader, nästintill alla är 
vända mot väster förutom två vårdar i den övre de-
len.  
Den övre delen av kvarteret ligger på plan mark 

och utgörs av endast tre vårdar. Denna del överens-
stämmer mer med resten av kyrkogårdens karaktär 
och formgivning, med kringgärdade gravplatser och 
smala grusgångar. Vårdarna är främst äldre och av 
mycket varierande typ, både med och utan kring-
gärdning. Det rör sig om en marmorvård, kalkstens-
hällar, högresta diabasvårdar, kraftfulla granitvårdar 
och kors. Kringgärdningarna består av buxboms-
häckar, stenramar, järnstaket. En gravplats är helt 
täckt med murgröna och en är inhägnad av en hög 
häck av idegran. Många titlar, varav flera är av äldre 
karaktär. Sparsamt med perenner och säsongsväxter.

 

Kvarter B 
Bebyggelsen utanför kyrkogården ligger nära kvarte-
ret och stödmurens avtäckning ligger i höjd med 
kvarterets markyta vilket gör att den inte avgränsar 
visuellt.  
Den västra (nedre) delen av kvarteret ligger i en 

slänt och sluttar kraftig västerut mot ingången.  Hela 
slänten är gräsbevuxen. Längst västerut står ett 
mycket gammalt kors vars text är oläslig. Bortsett 
från tre liggande gravshällar (kalksten?) är resten av 
slänten tom.  
Den övre delen av kvarteret präglas av flera stora 

gravplatser/vårdar vilka åtskiljs genom mycket smala 
grusgångar. Vårdarna står i nordsydliga rader, ända 
mot öster respektive väster. Det finns en del tomma 
gravplatser inom kvarteret. Buxbomshäckar omger 
samtliga gravplatser i den övre delen av kvarteret. 
Vid vissa partier är buxbomshäcken liten, vissen eller 
saknas.  
Många av vårdarna har titlar och variationen är 

stor. Det finns många högresta vårdar/obelisker i 
diabas inom kvarteret. Den äldsta stående gravvår-
den är en kalkstensvård över rusthållaren (mårten 
larsson) från 1835. Flera av gravplatserna har vinter-
gröna växter, ofta formklippta och i stora format, 

både tujor, idegran. Några av gravplatserna är dessu-
tom helt övertäcka av tuja. Sparsamt med perenner 
och säsongsväxter. 
 

Karaktärsdrag för kvarter A och B 
• Västra delen sluttar och är grästäckt. Båda inne-

håller äldre liggande gravhällar. 
• Övre delen består av varierande typer av gravvår-

dar. Omgärdade, stora och varierande mått. Denna 
del ansluter till resten av kyrkogårdens utseende.  

• Stort inslag av vintergröna växter, kraftiga häckar 
och buskar, delvis formklippta. 

Kvarter A Kvarter B 
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Bilderna visar kvarter C – D och den enhetliga gestaltning som kvarteren har.  
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Kvarter C 
Kvarter C ligger närmast kyrkan och har en äldre 
karaktär med varierande gravplatser/rader och smala 
grusgångar. Kvarteret avgränsas av en mittgång åt 
söder och en stenmur åt norr.  
Vårdarna står i nordsydliga rader (undantag av 

två). Nästan alla är omgärdade av buxbomshäckar, 
men det finns även ett fåtal med stenram eller 
järnstaket. Buxbomshäckarna är i dåligt skick på 
vissa ställen. 
Vårdarna har mycket varierande ålder, utseende, 

titlar, stil och storlek. Det äldsta är en stående kalk-
stensvård från 1864 över rusthållaren John Håkans-
son. Det finns flera tomma gravplatser inom kvarte-
ret. Flera stora formklippta tujor, ofta parvis plante-
rade, är ett framträdande inslag. Sparsamt med pe-
renner och säsongsväxter.

Kvarter D 
Kvarteret ligger direkt sydost om kyrkan och sluttar 
något åt söder. Gravplatserna är utlagda med en 
variation i storlek och bredd på gravplatser och ra-
der. Mellan dessa löper smala grusgångar vilka plöts-
ligt gör uppehåll pga. stor gravplats. Kvarteret av-
gränsas av en mittgång åt norr och låg stödmur åt 
söder. Murens krön ligger i nivå med kvarteret. I det 
sydöstra hörnet av kvarteret står en stor lind.  
Gravplatserna är av varierande storlek, många är 

stora. Samtliga vårdar är kringgärdade, främst av 
buxbomshäckar, men stenram och järnstaket före-
kommer även. Det finns flera tomma och återläm-
nade gravplatser. Stor variation av vårdar och titlar, 
många av ålderdomlig karaktär. Mycket klassicistiska 
motiv som pelare, oljelampor etc. många vårdar i 
diabas. Flera av gravplatserna har vintergröna växter, 
ofta i stora format, särskilt tuja. Dessa förekommer 
både friväxande och formklippt. Sparsamt med pe-
renner och säsongsväxter.

Karaktärsdrag för kvarter C och D 
• Smala och ojämna grusgångar.  
• Kringgärdningar av framförallt buxbom, men både 

järnstaket och stenramar förekommer.  
• Kvarter D har fler friväxande, stora vintergröna 

växter. I kvarter C är det mer formklippt.  
• Båda har stor variation av vårdar, men många är 

äldre.  
  

Kvarter C Kvarter D 
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Bilderna visar kvarter E – F och den enhetliga gestaltning som kvarteren har.  
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Kvarter E och F 
Dessa två kvarter utgör den västra halvan av den 
första utvidgningen av kyrkogården. De gränsar till 
omgivande kvarter med smala grusgångar och delas 
åt av den breda mittgången som löper i öst-västlig 
riktning. Kvarterens yttre gräns utgörs av kyrko-
gårdsmuren. Genom båda kvarteren skär en bred 
nord-sydlig tvärgång vilken förbinder två av kyrko-
gårdens fem grindentréer med varandra. 
Kvarteren är utlagda på en plan yta med gravplat-

ser i nord-sydliga rader. De är till största delen inra-
made av låga häckar av buxbom, och med stenramar 
kring ett betydligt färre antal. Enbart två av gravplat-
serna saknar kringgärdning. Ytmaterialet på grav-
platserna är utan undantag singel. Gravplatserna 
varierar mycket i storlek. 
En relativt stor andel av gravplatserna saknar 

gravvård. Bland de gravvårdar som finns syns en 
variation i utformning. och ålder som spänner över 
hela 1900-talet. En högrest vård av ljusgrå granit har 
till exempel huggen trädimitation som är typisk för 
det tidiga 1900-talets jugendstil. Merparten av vår-
darna är betydligt enklare, flera med klassiska stildrag 
men den absoluta merparten har ett modernt snitt 
med bred och låg form och en enkel dekor. 
Vintergröna buskar, vissa formklippta, finns på 

ett femtontal gravplatser. De är ofta parvis plante-
rade på ömse sidor om gravvårdarna. Generellt sett  

 
saknar många av gravplatserna överhuvudtaget plan-
tering. 
Titlarna har överlag en förhållandevis ålderdom-

lig prägel såsom maka, åbo och smedmästaren. 
Flickan och gossen tillhör de mer ovanliga.  
 

Karaktärsdrag för kvarter E och F: 
• Grusade gångar. 
• Regelbunden struktur uppbyggd av grusade grav-

platser omgärdade av buxbom eller stenram.  
• Vintergröna planteringar. 
• Yttre gräns av trädkransens lindar. 

 
  

Kvarter E Kvarter F 
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Kvarter G och H 
Dessa två kvarter utgör den östra halvan av kyrko-
gårdens första utvidgning. De avgränsas av smala 
grusgångar och delas åt av den bredare mittgången 
som löper i öst-västlig riktning. Kvarterens yttre 
gräns utgörs av kyrkogårdsmuren. Öster om kvarter 
H bildar en avenbokshäck gräns in mot den intillig-
gande senaste utvidgningen. Motsvarande yta öster 
om kvarter G är gräsbevuxen med två planteringar 
av tujabuskage.  
Kvarteren är utlagda på en plan yta med gravplat-

ser i nord-sydliga rader. De är till största delen inra-
made av låga häckar av buxbom, och med stenramar 
kring ett betydligt färre antal. Härutöver finns en 
gravplats med järnstaket och ett par med gjutna 
kringgärdningar. En handfull av gravplatserna sak-
nar kringgärdning helt vilket skapar större samman-
hängande ytor av singel, företrädesvis i kvarter H. 
Ytmaterialet på gravplatserna är utan undantag 
singel. Gravplatserna varierar mycket i storlek. 
En relativt stor andel av gravplatserna saknar 

gravvård. Bland återstående gravvårdar har merpar-
ten ett modernt snitt med bred och låg form och en 
enkel dekor. Vintergröna buskar, vissa formklippta, 
finns på ett femtontal gravplatser. Dessa är ofta par-
vis planterade på ömse sidor av gravvår-

 
darna. Generellt sett saknar många av gravplatserna 
överhuvudtaget plantering. 
Titlarna har överlag en förhållandevis ålderdom-

lig prägel såsom systern och hemmansägare. Vägent-
reprenör tillhör de mer ovanliga.  
 
Karaktärsdrag för kvarter G och H: 

• Grusade gångar. 
• Regelbunden struktur uppbyggd av grusade grav-

platser omgärdade av buxbom eller stenram.  
• Vintergröna planteringar. 
• Yttre gräns av trädkransens lindar. 

 
Karaktärsdrag för kvarter I: 

• Gräsbevuxen yta kringgärdad av avenbokshäck. 

Kvarter I 
På alla sidor omslutet av avenbokshäckar. Marken 
inom kvarteret är helt gräsbevuxen. Se bild nedan. 
 

  

Kvarter I omgärdat av avenbokshäckar och gräsbevuxet.  

Kvarter G Kvarter H Kvarter I 
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Bilderna visar kvarter G - H och den enhetliga gestaltning som kvarteren har. 
Notera murens insida av kullersten på bilden längst upp till höger. 
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Kvarter K och L 
Kvarteren ligger på den senast utvidgade delen och 
skiljs åt genom en bred grusad mittgång. Kvarteren 
utgörs av fyra enkla rader med gravvårdar vardera 
omslutna av avenbokshäckar. Genom respektive 
kvarter löper en avenbokshäck vilken delar in kvarte-
ren i två gravgårdar vardera. 
Kvarteren är utlagda på en plan yta och gravplat-

serna i de två västliga gravgårdarna är indelade av 
stenramar. Ytmaterialet på gravplatserna är utan 
undantag singel. Gravplatserna är relativt enhetliga 
avseende storlek på ytan. Gravplatserna i de två öst-
liga gravgårdarna saknar kringgärdningar och ytan är 
grässådd. Gravvårdarna har planteringsytor framför. 
Gravvårdarna har ett modernt snitt med bred 

och låg form och en enkel dekor. De kommer främst 
från 1950-talet och framåt. Vintergröna buskar, vissa 
formklippta, finns på ett femtontal gravplatser. 
Dessa är ofta parvis planterade på ömse sidor om 
vissa av gravvårdarna.  
 

 
Karaktärsdrag för kvarter K och L: 

• Indelning med avenbokshäckar 
• Två olika karaktärer; grusade gångar med grusade 

gravplatser omgärdade av buxbom eller stenram 
samt grästäckta med planteringsytor i anslutning till 
gravvårdarna.  

 

  

Högst upp exempel på grustäckt del av kvarter K och 
nedan gräsbevuxen del av kvarter L sett från norr.  

Kvarter K Kvarter L 
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Kvarter M och N 
Kvarteren kom aldrig att tillfullo utformas efter ge-
staltningsförslaget från 1947, vilket gravkartan ovan 
baseras på. Kvarter K, L och I kom till stånd medan 
den yttre östra delen kom att anläggas först senare. 
Ett ritningsförslag till en minneslund tas fram 1983 
och denna anläggs också. Minneslunden kan ses på 
bild nederst till höger. Minneslunden domineras av 
en gräsbevuxen yta tillsammans med en häckplante-
ring i form av en halvrundel. Härefter har en urn-
gravplats anordnats norr om minneslunden, se bil-
den i mitten. Till urngravplatsen leder en singelbe-
lagd gång fram till en bänk. Här finns möjlighet att 
tända ljus genom en ljusbärare i svart metall. 
Marken är gräsbevuxen inom hela området och 

den rätvinkliga utläggningen av gångar och kvarter 
som finns på övriga kyrkogården bryts här upp ge-
nom att den breda mittgången gör uppehåll vid en 
låg stenmur och förskjuts norröver. Häckar tillsam-
mans med träd och buskage bidrar till en rik 
grönska.  
  

Karaktärsdrag för kvarter M och N: 
• Grästäckta ytor.  
• Inslag av solitära träd och större allmänna plante-

ringar. 
 
  

På den översta bilden ses stenmuren som avgränsar 
minneslundens gräsmatta och utmed vilken gången fram 
till urngravplatsen löper. På mellersta bilden själva urn-
gravplatsen med utsmyckning och gravvårdar. På den 
nedre bilden ses en vy över minneslunden mot öster.   
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Ullstorps kyrka med kyrkogård har ett framträdande 
läge i landskapet. Den har i sina äldsta delar en kon-
tinuitet på platsen sedan 1100-talet. Många männi-
skor har ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö 
som ett sockencentrum med mycket lång kontinui-
tet. Platsen har härigenom ett traditionsvärde. Kyrkan 
som central punkt, inte bara i fysisk bemärkelse, utan 
med inflytande på samhället långt fram i tiden mani-
festeras på olika sätt, både ur social- och samhällshi-
storiska aspekter. Dess närvaro i människors liv och 
betydelsen för bylivet representeras i en central pla-
cering och rollen som nav i bymiljön invid vilken 
olika samhällsfunktioner lokaliserades som exempel-
vis skolbyggnaden. 
Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 

Titlarna på kyrkogården berättar om vilka näringar 
som har präglat bygden under skilda perioder samti-
digt som de belyser hur både klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Vad dessa vårdar manifesterar föru-
tom personen/familjen är också en ”tyst” historia i 
det som inte syns i skrift. Vårdar över personer ur de 
lägre samhällskikten som fått träkors som minnes-
märke över sig saknas av förklarliga skäl.  
Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 

förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Under mitten och slutet 
av 1800-talet ändras förutsättningarna något för 
kvinnor i och med att karriärmöjligheter öppnade 
sig, i början främst för personer ur de övre samhälls-
skikten, men längre fram för allt fler exempel på 
titlar. Ett samhälle i förändring, den successiva ut-
vecklingen från jordbruks- till arbetarsamhälle repre-

senteras av titlar som exempelvis fabrikör och avdel-
ningschef. 
Ullstorps kyrkogård är en kulturmiljö rik på upp-

levelsevärden. Dessa är starkt knutna till en ålderdomlig 
prägel kopplad till platsens läge på en höjd i land-
skapet, medeltidskyrkan och en bibehållen äldre 
struktur med grusgångar mellan rätvinkligt utlagnda 
gravplatser som kringgärdas av låga buxbomshäckar 
eller stenramar. Ett ytterligare bidrag till denna upp-
levelse bidrar trädkransen och de vintergröna grav-
platsplanteringarna. 
Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-

ningen av platsen. De finns representerade i en väl-
bevarad rätvinklig struktur utlagd efter en klassice-
rande mönsterbild, mest tydligt i kvarter E - H. 
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 form av äldre kalkstenshällar. I kvarteren 
K och L framträder istället en enhetlig struktur där 
de enskilda gravplatserna underordnar sig helheten 
där den viktigaste stommen är klippta avenboks-
häckar.  

Biologiska värden 
Ullstorp kyrkogård utgör tillsammans med Ullstorp 
by en utpost i åkerlandskapet och fungerar därmed 
som en välkommen tillflyktsort för många organ-
ismer. Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp 
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. Flad-
dermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och san-
nolikt även på Ullstorp kyrkogård. De har sina vi-

loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
fladdermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen. 
Lav- och mossfloran som är knuten till kyrko-

gårdens kalkhaltiga mur och partier på kyrkan, har 
måttligt värde. 
Beståndet av lind på den äldre delen av kyrko-

gården är gammalt och är biologiskt värdefullt. Flera 
av träden har stamhåligheter och hög artrikedom av 
lavar och mossor, vilka båda starkt bidrar till värdet. 
Trädkransen kring den yngre delen av kyrkogården 
är medelålders och utgörs därmed av efterträdare 
som med tiden ska kunna överta de värden som är 
knutna till de äldsta träden.  
Inga rödlistade arter kunde noteras från kyrko-

gården. Signalarten guldlockmossa växer på kyrko-
gårdens mur. 
Fyra lindar på den gamla delen av kyrkogården är 

registrerade i länsstyrelsens Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd. Ytterligare en lind på den 
gamla delen uppnår Naturvårdsverkets kriterier för 
att klassas som skyddsvärt, men har ännu inte regi-
strerats.  
Hela trädkransen av lind omfattas av det gene-

rella biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som 
en allé som ansluter till väg och jordbruksmark.  
Drygt 200 m söder om Ullstorp kyrkogård ligger 

ett riksintresse för naturvård kallat Sjöbo Ora - Fyle-
dalen - Nybroån med biflöden.  
  



 

Ullstorp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 32 

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 i kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden Tillämpningen måste ske med 
utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyr-
kogårdens beskrivning.  
Riktlinjerna 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.  
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter samt även borttagande eller 

ersättande av växtmaterial såsom buxboms-

häckar och rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid 

osäkerhet om en åtgärd är tillståndspliktig bör 

man samråda med Länsstyrelsen. Vård- och 

underhållsplanen kan ses som ett planeringsun-

derlag för tillståndsansökan 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 kulturhisto-
riskt 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.  
 
 

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 övrigt kulturhistoriskt värde 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.  
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� 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.  

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.  

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Bearbetad gravkarta över Ullstorps kyrkogård som redovisar 
riktlinjer för vård och underhåll. 
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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.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  
I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och 
åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans ar-
bete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. 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. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  

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.  
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Åtgärdsbehov 
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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.  

Murar och begränsningar 
Murarna som omsluter kyrkogården buktar på ett 
flertal ställen och det förekommer också sättningar. 
Synliga skador i form av sprickor och nedfallen fog-
nings finns spritt runtom hela sträckningen.  
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 murarna 
bör tas fram av tekniskt sakkunnig inom 5 – 10. 
Restaurering bör genomföras inom en 10 årspe-
riod och åtgärderna utföras med traditionella 
metoder och material.  

Staket och grindar 
Det finns behov av allmän översyn samt rostskydds-
behandling och ommålning av samtliga grindpartier. 
Samtliga grindars funktionalitet ses över och åtgär-
das samtidigt.  
 
• Grindpartier på kyrkogården rostskyddsbehand-

las och målas inom 3 år.  
• Översyn av grindarnas funktionalitet vid samma 

tidpunkt, justering vid behov.  

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

Singel i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
singel bör vara naturfärgat och samma dimens-
ion och typ som befintligt.  

Anläggningar 
Ekonomibyggnad 
• Sprickor finns i fogningen av både grund och 

stomme. Fogarna bör kratsas ur och ersättas 
med nya fogar i kalkbruk.  

• Växtlighet står nära inpå fasaden i sydväst, en 
fläderbuske samt en alm behöver tas ned. 

• Fönster på den västra fasaden är i behov av 
ommålning och nytt kitt. Till detta används lin-
oljekitt och –färg. 

Gravplatser 
Gravplatsernas häckar och stenramar med grusade 
ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag och helhetsin-
tryck för merparten av kyrkogården, d v s kvarter A 
- H. en del av buxbomshäckarna, framför allt de 
som är mycket låga och smala är i dåligt skick.  
• 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.  

• Singel påförs vid behov. 

Gravvårdar 
Ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
redovisas i en separat bilaga till denna vårdplan.  

Planteringar 
På Ullstorp kyrkogård utgör växtligheten med olika 
karaktär en viktig beståndsdel. Gravplatsernas bux-
bomshäckar och städsegröna växtlighet utgör en bas 
i kyrkogårdens gröna struktur. Särskilt stora behov 
avseende buxbomshäckarna finns i kvarter H där 
främst avsaknaden av häckar i gränsen till gångarna 
förtar intrycket av en strukturerad indelning Träden 
ingår som en viktig del i denna struktur.  
• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

Tillgänglighet 
Kyrkogårdens läge uppe på en höjd gör den svårtill-
gänglig. 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen.  
• Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Ullstorps kyrkogård. 

• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-
bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-
nas på platsen så länge som möjligt. De kost-
nader förvaltaren lägger på regelbunden träd-
vård under ett träds livslängd förväntas vara 
lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-
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ser och nyplantering med ett tätare intervall. 
Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till 
siffror.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-
dade träd riskerar påverkas. 

 
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.  
 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man spa-
rar delar av stammen och lägger den i en per-
manent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplat-
sen. Undvik att spika i träden, häng istället upp 
holken med plastklädd ståltråd kring en gren. 
Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-
let. 

• För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och har klara fär-
ger. Bra blommande växter för fjärilar är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 
fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja. 

• Det bör gå bra att genom utmagring få in fler 
vilda blommande örter i gräsmattorna vilka ger 
kyrkogården större mångfald. Blommande 
gräsmattor lockar fler insekter vilket lockar fler 
fåglar; livsmiljön blir artrikare i flera nivåer. 
Utmagring sker genom att direkt bära bort allt 
gräsklipp och samtidigt undvika att tillföra nä-
ring. Efter några år börjar man se större artri-
kedom. 
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Målsättning och utveckling 
Tomelillabygdens församling består av fem kyrkor 
med sju kyrkogårdar, där vi ser Tomelilla och Tryde 
som huvudkyrkor/kyrkogårdar då de övriga ligger i 
avfolkningsorter med tydlig tendens till nedåtgående 
aktivitet.  
Vi ser gärna att Tomelilla och Tryde prioriteras 

dels p g a av sitt läge och aktivitet men också med 
hänsyn till dess struktur och kulturvärde.  
Att ha med sig under planeringen är de nya sam-

hälleliga strukturerna som medför att många grav-
platser återlämnas/återtages så att det blir allt fler 
tomma ytor som behöver underhållas. Detta vill vi 
kunna göra på ett både enkelt och kostnadseffektivt 
sätt, men också på ett för ögonen tilltalande sätt. 
Utifrån de utarbetade vård- och underhållspla-

nerna för kyrkogårdarna har vi gjort följande priori-
teringar på våra kyrkogårdar där vi försökt att utgå 
bl a från nedanstående punkter: 
 
• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyr-

kogården som kulturmiljö? 
• Hur vill vi arbeta för att förstärka kyrkogår-

dens växt- och djurliv? 
• Tillgänglighetsanpassning 
• Andra religioner 
• Tillgång till gravplatser framöver 
• Befolkningsunderlag  
• Önskemål 
 

 

 

 

 

 

 

Ullstorp är den kyrkogård som har lägst aktivitet och 
den är otillgänglig då den är högt placerad. Vi kom-
mer att följa de riktlinjer som finns vad gäller beva-
randet av gravvårdarna i övrigt önskar vi, att vid 
återlämnande/tagande, här också att sås igen med 
gräs då det blir större områden.
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