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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Ramsåsa gamla kyrko-
gård 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 kulturminneslagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
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. 
 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Ramsåsa gamla kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Ramsåsa 55:1 
Socken  Ramsåsa 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens församling 
Areal  ca 2 066 m2 
 
Ramsåsa gamla kyrkogård ligger i direkt anslutning till Ramsåsa kyrka centralt i byn. 
Kyrkogården har en liten skala och bybebyggelsen ansluter tätt inpå kyrkogårdsmu-
ren utmed både den norra och östra sidan. 
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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 Ramsåsa 
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. 

Andra verktyg och dokument  
Enligt kulturmiljöprogram för Skåne ingår Ramsåsa 
kyrkogård i området Ramsåsa, som enligt länsstyrel-
sen bedöms vara en särskilt värdefull kulturmiljö i 
Skåne, se kartbild på nästa sida. I kommunens eget 
kulturmiljöprogram pekas också Ramsåsa ut som en 
värdefull miljö. Länsstyrelsen anger följande be-
skrivning med motiv för bevarande: 

Ovan ses gravkartan som upprättades 1966 över den 
gamla kyrkogården i Ramsåsa och till höger Skånekar-
tan med Tomelilla tätort och kommun markerad. Nedan 
ses ett utsnitt ur Fornsök som visar utsträckningen av 
fornlämningsområdet.  

 



 

Ramsåsa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 7 

Ramsåsa ligger vid Fyledalens östra sluttning i ett öppet od-
lingslandskap. De sluttande markerna ned mot dalen har 
sedan lång tid varit betade. Det är ett mjukt kulligt land-
skap. Byn präglas av en koncentration av gårdar och hus till 
området kring kyrkan och den forna landsvägen – byvägen. 
Den sluttande terrängen har bidragit till att ge byn ett sling-
rande gatumönster, vilket bevarats in i modern tid. Den vit-
putsade kyrkan är högt belägen. Den har en medeltida prägel 
med kraftigt torn och strävpelare. Trots en omfattande utflytt-
ning av gårdar vid enskiftet 1812 finns ett flertal fungerande 
jordbruksenheter kvar i bykärnan. Flera av de äldre byggna-
derna i byn är uppförda i korsvirke, till exempel den för mil-
jön kring kyrkan så viktiga äldre skolan och den före detta 
krogbyggnaden, båda från omkring 1850. Merparten av 
bebyggelsen härrör från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och 
har fasader i tegel, med eller utan puts. Nya skolan från 
sekelskiftet exemplifierar de luftiga skolhus i tegel, som var 
vanliga vid denna tid. Landsvägen hade förr en annan 
sträckning och passerade då Trydeån över den äldre stenbro, 
som finns i områdets östra del. 

Miljön har kulturhistoriskt intresse som exempel på en 
väl bevarad by, där den agrara inriktningen varit domine-
rande under sekler. Av betydelse för miljön är kyrkan, gatu-
nätet och den äldre bebyggelsen 
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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 gravanordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Området för den historiska bytomten, utifrån 
1811 års karta, är registrerad fornlämning 
Ramsåsa 30:1 och ska skyddas enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap, se karta på sid. 6. Om-
rådet omfattar gamla kyrkogården i hela sin 
utsträckning. Inom den äldre bytomten är 
alla ingrepp i mark utöver den normala 

gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. 
Eventuella fynd av fornlämningar 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) 
Ramsåsa nya kyrkogård gränsar till ett 
Riksintresse för naturvård kallat Sjöbo Ora 
– Fyledalen – Nybroån med biflöden. Riksin-
tressen regleras genom miljöbalken och 
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. 

 
Kulturmiljöprogram  
Ett kulturmiljöprogram är till hjälp för plane-
rare då det visar på vilka värden som ska 
bevaras, vårdas och utvecklas. Ramsåsa 
ingår i Tomelilla kommuns kulturmiljöpro-
gram liksom i ett av Länsstyrelsens utpe-
kade områden som särskilt värdefull kul-
turmiljö i Skåne. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Ramsåsa 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 arkiv fanns både fotografier och kartmaterial 
tillsammans med skrivna arkivhandlingar. 

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.  
 

Ramsåsa socken och kyrka   
Ramsåsa socken ingår sedan år 2002 i Tomelillabyg-
dens församling tillsammans med Benestad, Tryde, 
Tomelilla och Ullstorp. Byn ligger cirka fyra kilome-
ter väster om Tomelilla, strax söder om väg 11 mel-
lan Sjöbo och Simrishamn. 

Äldsta skriftliga belägg för Ramsåsa härrör från 
år 1387 då det skrivs Ramsoesæ. Nuvarande stavning 
härrör från 1600-talets slut. 

Kyrkbyn har medeltida ursprung men platsens 
bebyggelsehistoria är betydligt äldre, vilket traktens 
fornlämningar vittnar om. Flertalet av lämningarna 
utgörs av boplatser som är dolda under mark. En 
betydligt yngre kulturlämning finns invid landsvägen 
strax norr om Ramsåsa kyrka. Här står en milsten 
med årtalet 1728.  

Den medeltida kyrkan i Ramsåsa uppfördes un-
der 1200-talet och omfattade då långhus, kor och 
absid. Under 1400-talet tillkom det breda västtornet

 och i samband med dessa arbeten slogs även valv 
inne i kyrkan.  

Långhus och absid pryds av väggmålningar från 
1300-talet och koret av målningar från 1400-talet. 
Målningarna föreställer St. Kristoffer bärande Kris-
tusbarnet samt en hjulformad komposition med 
människans åldrar som motiv. Vid tiden för rekog-
nosceringskartans upprättande, 1815, bestod Ram-
såsa av 33 bondgårdar och 8 hus och torp. Enligt 
tillhörande beskrivning var jordmånen i socknen 
mindre bördig och något sandig. Folkmängden var 
vid denna tid 354, varav 9 personer räknades som 
fattiga, samtliga kvinnor. Förutom två med benäm-

ningen krigsmän räknades övriga specificerade, 134 
stycken, till bönder, husmän, torpare och drängar.  

Enskiftet som genomfördes 1810-1812 påver-
kade bykärnan genom en omfattande utflyttning av 
gårdar. Den bebyggelse som idag ligger samlad kring 
kyrkan härrör från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Historiskt har gårdarna i Ramsåsa tillhört 
kyrkan eller Kåseholms gård och Högestads gods. 
En successiv förändring gjorde att merparten bön-
der blev självägande under tidigt 1900-tal.  
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Ovan till vänster: Fotografi av Ramsåsa kyrka från okänt årtal. Förutom kyrkogårdsmuren ses här en trädkrans och möjligen en klippt häck innanför muren. 

Nedan till vänster ses fotografi från okänt årtal som visar del av kyrkogården. Ett sorgträd avtecknar sig norr om kyrkan och väster om ses en handfull stående gravvårdar. Beträffande växtlig-
heten kan låga planteringar med geometrisk form anas i fotografiets nedre vänstra hörn. Troligen är det infattningshäckar marken i övrigt är täckt med växtlighet och eventuella gångar kan inte 
urskiljas.  

Till höger: Utsnitt av större karta som visar Ramsåsa by. Ursprungligen upprättad under åren 1783 – 1785. Därefter vidare bearbetad i samband med enskiftet 1810 och 1812. Kartan är mycket 
otydlig vilket gör det svårt att utröna var annexhemmanet låg i byn. 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kyrkogården 

Den äldsta kartan över Ramsåsa by härrör från år 
1783 och kan ses på föregående sida. Ramsåsa kyrka 
ligger då med byns gårdar samlade i nordväst. 
Landsvägen går likt idag förbi norr om och en 
mindre vägsträckning passerar förbi i söder. Kyrko-
gården utgjordes av ett ganska trångt område kring 

den gamla kyrkan. Enligt 1783 års karta, vilken kan 
ses härintill omfattar den dåvarande kyrkogården ett 
närapå kvadratiskt område, räta hörn i nordost och 
nordväst och med en svängd form åt söder. I Ram-
såsa fanns ingen prästgård men här låg ett annex-
hemman vilket i skifteshandlingarna benämns 
nummer 3. Skifteskartan, vilken kan ses här intill, är 
mycket svårtydd och det är inte möjligt att utläsa 

vilken placering gården hade i byn. Prästtgård liksom 
klockarebostad låg i Röddinge som var moderför-
samling ända fram till 1933 i Röddinge och Ramsåsa 
pastorat. Röddinge ingår numera i Lövestads för-
samling. Kyrkogården ser enligt kartan ut att vara 
omgärdad på alla fyra sidor men vad kringgärdning-
en bestod av eller var ingångarna fanns går ej att 
utläsa. Av en mer detaljerad framställning av tomt-

  

 

Till vänster: Utsnitt av större karta som visar Ramsåsa by. Den är ursprungligen upprättad i samband med enskiftet år 1810-12 och därefter vidare bearbetad i samband med upprättandet av karte-
ringen av ägorna till hemmanet nr. 13 1817. 

Till höger: Utsnitt av karta som upprättades i samband med en lantmäteriförrättning 1954. Delar av mark tillhöriga fastigheterna 13:4 och 15:5 hade sedan okänd tid använts som kyrkogård. Genom 
förrättningen lades all kyrkogårdsmark samman till en fastighet. Gränsen mellan det område som benämns kyrkogården och Aa, ungefärligt markerad med rött på kartan ovan, visar kyrkogårdens 
västgräns vid tiden för enskiftet. 
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gränserna, upprättad1817, framgår kyrkogårdens 
utseende tydligare och det kan antas att huvudin-
gången genom muren fanns i norr, utifrån hur väg-
systemet ser ut.  

Efter enskiftet har kyrkogården utvidgats vid ett 
eller flera tillfällen på mark tillhörig två angränsande 
fastigheter i väster. När denna/dessa utvidgningar 
har skett har inte gått att närmare bestämma men i 
lantmäterihandlingar från 1954 står följande; ”Av 
fastigheterna Ramsåsa 13:4 och 3/40 mantal av 15:5 har 
så länge någon kan minnas visst område nyttjats som kyrko-
gård.” Området som texten avser har beteckningen 
Aa och Dd på kartan på föregående sida. Det var 
först genom lantmäteriförrättningen 1954 som kyr-
kogårdens gräns fastställdes genom att de olika lot-
terna styckades av och lades samman under en fas-
tighet. Samma år uppfördes bårhuset på kyrkogår-
den.  

En bit in på 1900-talet anlades en ny kyrkogård i 
Ramsåsa, ett stycke sydost om kyrkan. Placeringen 
kan ses på flygfotografiet på sidan 10. Den nya kyr-
kogården behandlas i en separat vård- och under-
hållsplan och behandlas därför inte vidare här.   
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Beskrivning av kyrkogården 
 



 

16 | Ramsåsa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Omgivningar 
Ramsåsa kyrka ligger högt, i söder, med utsikt över 
ett kuperat landskap med blandad öppen och skogs-
bevuxen terräng och längs övriga sidor tätt omsluten 
av bybebyggelsen. Bebyggelsen invid kyrkan är på-
taglig och växtligheten i de angränsaande trädgår-
darna bidrar med grönska till kyrkogårdsmiljön. En 
mindre grusväg till angränsande fastigheter går förbi 
nedanför kyrkogårdsmuren i söder.  

Ramsåsa kyrkogård utgörs av två delar. Den 
äldsta delen ligger inne bland bybebyggelsen och är 
anlagd kring Ramsåsa medeltida kyrka. Den nya 
delen ligger ett par hundra meter söder om denna 
fritt belägen på ett höjdparti. Den senare behandlas i 
en separat vård- och underhållsplan. 

Kyrkogårdens begränsning 
Kring Ramsåsa gamla kyrkogård finns två olika typer 
av murar. Den södra och östra sidan omsluts av 
stödmurar. I söder ökar muren i höjd från den östra 
sidan för att bli som högst i sydväst. Den utgörs av 
natursten som fogats med cementbruk och kröns av 
en gjuten avtäckning. Utmed den norra och västra 
sidan övergår muren i en putsad mur som är täckt 
med enkupigt tegel. Delar av kyrkogårdens begräns-
ning i norr utgörs av husfasaden på angränsande 
fastighet. 

Grindar 
Det finns tre ingångar till Ramsåsa gamla kyrkogård, 
två längs norra sidan och en i söder.  

I norr finns en svartmålad dubbelgrind av 
järnsmide med utsmyckningar och årtalet 1881 i 
kontrasterande silverfärg. Grinden är upphängd på 
smala järnstag som i sin tur är fästa i låga korta sta-
ketsektioner placerade ovanpå putsade murpartier. 

Den östra av dessa står dikt an korsvirkestimran som 
utgör kyrkogårdens begränsning på detta parti. På 
andra sidan av byggnaden sitter en enkelgrind has-
pad i fasaden och upphängd på en putsad grind-
stolpe. Grinden är i svartmålat smide med silverfär-
gad dekor i utförande likt dubbelgrinden. Ingången 
från söder är i form av en öppning i stödmuren ge-
nom en gjuten trapp upp från grusvägen. På var sida 
finns svartmålade handledare i metall.  

Gångar och strukturer 
Gångarna är täckta med singel och förbinder kyrko-
gårdsentréerna med kyrkans ingångar. I övrigt är 
marken gräsbevuxen. Endast ett fåtal gravplatser har 
någon form av kringgärdning.  

Belysning 
Belysningen på gamla kyrkogården utgörs av en 
strålkastare som belyser kyrkan från nordost.  

Servicestationer 
På kyrkogården finns en gjuten kompostbassäng 
placerad väster om bårhuset. Här står också soptun-
nor. Vattenpost finns mittpå den västra muren. 

Parkeringsplatser 
En singelbelagd parkering för besökare finns norr 
om den nya kyrkogården.  

Byggnader 
Bårhus 
Bårhuset, uppfört 1954, ligger i det nordvästra hör-
net av den gamla kyrkogården. Det har en kvadratisk 
planform och täcks av ett så kallat tälttak. Sockeln är 
klädd med kalkstensskivor. Fasaden är spritputsad 
med slätputsade hörnkedjor och omfattningar kring 

fönster och dörr. Takfoten är markerad genom en 
slätputsad gesims. Taket täcks av enkupigt tegel 
krönt av ett svartmålat järnkors. Avvattning i vit 
fabrikslackerad plåt.  

Högt upp på den västra fasaden finns en kors-
formad öppning. Inne i nischen sitter ett fönster 
med gultonat strukturglas i en båge av järn. Mittpå 
den östra fasaden sitter en dubbelport bestående av 
gråmålade fyllningsdörrar med sparkplåtar i koppar. 
Trycke i svartmålad hamrad metall. På marken ne-
danför porten ligger plattor av röd kalksten. 
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Nedan från vänster: Bårhuset i kyrkogårdens nordvästra 
hörn följt av vy från nya kyrkogården mot kyrkan och 
bykärnan. Längst till höger huvudentrén åt norr.   

Till vänster: Byvägen längs med kyrkogårdsmuren följt av bild 
på den mindre av de båda grindarna i norr.   
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Planteringar 
Planteringarna på gamla kyrkogården finns i anslut-
ning till gravplatserna i form av ett fåtal klippta 
kanthäckar av buxbom och liguster. Häckar av ligus-
ter var vanligt förekommande på kyrkogårdar under 
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. 
många av dessa togs bort eller byttes ut mot bux-
bom under 1900-talet. Ett par gravplatser har kullar 
av murgröna. Bland perenna planteringar finns ex-
empelvis hortensia, kärleksört, rosor och murgröna. 
Gräsmatta dominerar ytan medan träd och buskar 
saknas helt inne på kyrkogården. De senare är ändå 
framträdande utmed den norra och västra sidan 
genom grönskan inne i de angränsande trädgårdarna 
som höjer sig över kyrkogårdsmuren och i vissa fall 
böjer sig in över densamma.   

Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Ramsåsa gamla kyrkogård saknar helt träd. 

Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 
rad mossor och lavar som trivs på det magra sub-
stratet. På muren till Ramsåsa gamla kyrkogård hit-
tades vid inventeringen en mycket sällsynt lav, fjällig 
vägglav Xanthomendoza fallaxCR. Arten är endast hit-
tad på ett fåtal platser i Sverige och är en rödlistad 
art i högsta hotkategorin, akut hotad. Det är av 
största vikt att försiktighet iakttas i samband med 
skötsel av muren.  

På samma mur växer också den kalkberoende 
och rödlistade kalkvägglav Xanthoria calicolaNT som 
gynnas av solexponering, damm från grusvägar och 
åkrar och viss kvävepåverkan. Kalkvägglav har sin 
huvudutbredning i Skåne och har relativt få fynd i 
landet som helhet. Arten är känslig för åtgärder på 
sin växtplats, t.ex. restaurering av murar. Ett par 

andra kalkgynnade men allmänna lavar som före-
kommer på muren är matt orangelav och murlav.  

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 
som viloplatser under sommaren. Trots att det sak-
nas träd på gamla kyrkogården är det troligt att flad-
dermöss finns i anslutning till kyrkan i Ramsåsa. De 
dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 
kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 
kan förväntas finnas fladdermöss.  

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 och ljung, som innehåller nektar och pol-
len, besöks flitigt av olika småkryp. I gräsytorna 
finns också en del örter som gråfibbla, brunört, tu-
sensköna, hönsarv, knippfryle, rölleka, svartkämpar 
och nävor som lockar insekter i blomningstid. Föru-
tom det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 

lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 
stenmaterial många insekter. 

Notervärt är att den kalkkrävande arten kalk-
lockmossa växer i gräsmattan närmast väster och 
söder om kyrkan. Detta är troligtvis en effekt av lång 
tids användning av kalkfärg och puts på kyrkan som 
eroderat och gett hög kalkhalt i den omgivande mar-
ken och därmed skapat ett lämpligt habitat, det vill 
säga växtmiljö, för mossan. 

 

Kalkvägglav, Xanthoria calcicola
NT
 förekommer mer 

rikligt på samma mur. 

Den akut hotade laven fjällig vägglav, Xanthomendoza 
fallax

CR
 noterades med en bål på muren till Ramsåsa 

gamla kyrkogård. 
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Kvartersbeskrivning 
Den västra delen av gamla kyrkogården, markerad 
med beige kulör på gravkartan ovan, domineras av 
gräsbevuxna ytor. Området omsluts i norr och öster 
av grusgångar. Av de kvarvarande gravvårdarna är 
majoriteten från slutet av 1800-talet och en bit in på 
1900-talet. Det finns en variation bland gravvårdar-
na. Här finns högresta, traditionella vårdar från 
1800-talet i granit och diabas tillsammans med stenar 
i olika material och med infällda detaljer. Bland tit-
larna förekommer lantbrukare och åbo mest. Flera 
vårdar är resta över barn som har gått bort i unga år. 

Ytmaterialet på gravplatserna är med få undantag 
gräs. Tre gravplatser kringgärdas av stenram och en 
av en buxbomshäck och på dessa är gravplatsens yta 
belagd med singel.  

Vintergrön växtlighet saknas helt. De gravplats-
planteringar som finns är i form av lökväxter, en ros 
och hortensia.  

På de ytor som finns norr, söder och öster om 
kyrkan, den vita ytan på gravkartan ovan, är gravvår-
dar liksom kringgärdningar fler men gräsbevuxna  

 
partier överväger. Grusgångar finns längs kyrko-
gårdsmuren i nor och runt kyrkobyggnaden. Grav-
vårdarna härrör slutet av 1800-talet och en bit in på 
1900-talet. Här finns ett flertal obelisker tillsammans 
med högresta vårdar i granit och diabas. Titlarna hör 
samman med den jordbrukspräglade bygden men 
även hantverksyrken liksom befattningar knutna till 
kyrkan återfinns.  

Totalt tio gravplatser har kringgärdning. Fyra av 
dessa är i form av stenramar. Övriga är omgärdade 
av breda och relativt höga häckar av buxbom och 
liguster. En modernare form av kringgärdning ut-
görs av stenpollare med staket i form av kopparrör. 
De kringgärdade gravplatserna har beläggning av 
singel. Vintergrön växtlighet finns som murgröne-
kullar och plantering av vintergröna. Lökväxter, till 
exempel scilla, tillsammans med ett fåtal perenner 
som exempelvis kärleksört finns också represente-
rade. 

By-/gårdsnamn är vanligt förekommande på 
gravstenarna på hela kyrkogården. 

 
Karaktärsdrag för den västra delen 

• Sammanhängande klippta gräsytor med glest lig-
gande gravplatser. 

• Variation i ålder och utförande bland gravvårdar-
na. 

 
Karaktärsdrag för den östra delen: 

• Sammanhängande klippta gräsytor med relativt tätt 
stående äldre högresta gravvårdar.  

• Med undantag av en handfull gravplaster i nordost 
är gångar och omgärdningar borttagna.  

• Kraftiga klippta häckar av buxbom eller liguster 
kring flera gravplatser.  

Ovan till vänster: Området omedelbart norr om kyrkan 
med spridda gravvårdar och två grusade gravplatser. 
Ovan ses trapp upp genom kyrkogårdsmuren i söder. 
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Ovan till vänster: Den västra delen av gamla kyrkogården och därunder den östra 
delen.  

Rakt ovan: Vy åt väster utmed den norra sidan av gamla kyrkogården och därunder en 
bild mot norr genom den yttre östra delen av gamla kyrkogården.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Ramsåsa by med kyrka och kyrkogård ligger inom 
ett område som har pekats ut i kulturmiljöprogram-
met för Skåne. Som ingående i en särskilt värdefull 
kulturmiljö har byn tillskrivits ett kulturhistoriskt 
värde.  

I sina äldsta delar har kyrkogården en kontinuitet 
på platsen sedan 1200-talet. Många människor har 
ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö som ett 
sockencentrum med mycket lång kontinuitet. Platsen 
har härigenom ett traditionsvärde.  Kyrkan som central 
punkt, inte bara i fysisk bemärkelse, utan med infly-
tande på samhället långt fram i tiden minifesteras på 
olika sätt, både ur social- och samhällshistoriska 
aspekter. Dess närvaro i människors liv och betydel-
sen för bylivet ses i lokaliserandet av skolbyggnaden 
på granntomten. 

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. 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. Ett samhälle i 
förändring, den successiva utvecklingen från jord-

bruks- till arbetarsamhälle representeras genom tit-
larna på kyrkogården.  

Ramsåsa gamla kyrkogård är en kulturmiljö rik 
på upplevelsevärden. Dessa är starkt knutna till en ål-
derdomlig prägel kopplad till miljöns centrala läge 
tätt omgiven av byns bebyggelse. Kyrkogårdens lilla 
skala utgör också en del i värdet.    

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-
ningen av platsen. Detta kan exemplifieras med de 
buxboms- och ligusterhäckar tillsammans med mur-
grönekullar som utgör rester av en äldre struktur. 
Mångfalden vårdar från 1800-talets andra hälft, vilka 
återger den rika palett av former och material som 
var representativt för slutet av 1800-talet, utgör ytter-
ligare en beståndsdel. Variationsrikedomen i utseen-
det hos vårdarna återges i naturromantiska vårdar i 
huggen sandsten med lövornamentik i relief, kors-
formade gravvårdar, marmorvårdar med infällda 
detaljer i biskviporslin tillsammans med stramare 
klassicerande vårdar i granit. 
 

Biologiska värden 
Ramsåsa kyrkogårdar ligger tillsammans med Ram-
såsa by till största del omgivna av ett åkerlandskap. 
Närheten till skogsområden längs Trydeån och Fyle-
dalen skulle på längre sikt kunna bidra till att åter-
skapa en del biologiska värden som gått förlorade på 
kyrkogårdarden, då trädkontinuiteten brutits.  

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp 
sammansatt av trädrader, häckar, blomsterplante-
ringar, vintergröna buskar, gräsmattor, stenmurar, 
gravstenar och grusgångar. Tillsammans skapar de 
ingående elementen en miljö med många nischer 
som drar till sig organismer av olika slag. Insekter 
lockas till blommorna på gravplatser och i plante-

ringar. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrkogår-
dens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Ramsåsa gamla kyrkogård, trots att det saknas ett 
äldre trädbestånd. De har sina viloplatser i byggna-
der eller gamla hålträd. Samtliga fladdermusarter är 
fridlysta och är upptagna i Artskyddsförordningen. 
Grod- och kräldjur kan förekomma tillfälligt på kyr-
kogårdarna. Samtliga i Sverige förekommande arter 
av grodor, paddor, ödlor, salamandrar och ormar är 
fridlysta. 

Epifyter som lavar och mossor växer på träd, 
stenar och murar och är känsliga för förändringar i 
miljön. När hela trädbestånd tas ned för föryngring 
eller när kyrkomurar och gravstenar restaureras för-
loras lätt den epifytflora som kanske funnits på plat-
sen under mycket lång tid, ibland sekler. Det kan 
vara svårt att få tillbaka arter som är svårspridda, 
särskilt i de fall där närmaste spridningskälla ligger 
långt bort.  

Två rödlistade arter, fjällig vägglavCR och kalk-
vägglavNT, noterades från gamla kyrkogårdens södra 
mur. Den förstnämnda arten är akut hotad och 
mycket sällsynt i landet och från Skåne tidigare end-
ast känd från Dalby kyrkogård. Den senare arten har 
sin huvudutbredning i Skåne och torde vara mins-
kande. Rödlistade arter utses av expertkommittéer 
på Artdatabanken och utgörs främst av hotade och 
nära hotade arter. Signalarter utses av Skogsstyrelsen 
och är arter som är indikatorer på miljöer där man 
kan förvänta sig att finna rödlistade arter.  



 

24 | Ramsåsa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

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 borttagning 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 oin-
tressanta 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. 

 

 

 



 

Ramsåsa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 25 

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

 

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, utom perioden maj-juli som är 
fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 

� 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 
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 
För att inte ödelägga växtplatsen för den mycket 
sällsynta och akut hotade arten fjällig vägglavCR och 
för den rödlistade kalkvägglavNT, bör framtida re-
staureringar av muren göras etappvis, så att lavarna 
får tid på sig att sprida sig från orörda delsträckor till 
nyare delar. Det är viktigt att man först tar reda på 
exakt på vilken sten fjällig vägglav växer på, så att 
stenen kan undantas och hanteras på rätt sätt. 

Om hela muren ändå planeras att restaureras 
samtidigt bör stenen med fjällig vägglav och några 
stenar med kalkvägglav plockas undan och läggas i 
motsvarande vädersträck och läge nära muren, som 
sista åtgärd för att rädda arternas fortlevnad. Även 
täckstenarna bör läggas i solexponerat läge för lavar-
nas överlevnad under restaureringen och återplace-
ras sedan i ursprunglig riktning. 

På grindstolpe och mur i anslutning till dubbel-
grinden i norr har putsen spruckit och behöver 
kompletteras. På den låga stödmuren utmed den 
östra sidan är skadorna koncentrerade till den gjutna 
avtäckningen som har spruckit på ett antal olika 
ställen. 

Murpartiet i söder har en enkel skadebild som 
innebär sprickor i, och bortfall av fogbruk. På stöd-
muren i söder har cementfogningen spruckit och 
delvis fallit bort på ett par parti väster om trappen 
upp till kyrkogården.  

Problemet hör till största delen samman med att 
ett hårt cementhaltigt bruk har använts vid omfog-
ning och bättring. Detta hårda bruk har inte samma 
eftergivlighet för murens och stenarnas rörelse som 
ett traditionellt kalkbruk.  

Utmed murpartiet åt norr förekommer trasiga 
pannor och någon panna saknas. Utmed den östra 
sidan har muren en mer omfattande sprickbildning. 
• Åtgärd: Förbrukat fogbruk knackas försiktigt 

ned och omfogning utförs med ett kalkbruk. 
Stor aktsamhet iakttas för att säkerställa fortlev-
naden av den mycket sällsynta och akut hotade 
arten fjällig vägglavCR och för den rödlistade 
kalkvägglavNT. 

• Den norra muren kompletteras med tegelpan-
nor i samma utförande som de befintliga. 

• Sprickorna i den östra muren lagas med ett ce-
mentbruk inom 5 – 10 år.  

 

Grindar 
Järngrindarna utmed den norra delen av kyrkogår-
den är lavbevuxna och genom färgen tränger rostge-
nomslag likasp finns behov av ommålning av hand-
ledaren i svartmålad metall i anslutning till den södra 
kyrkogårdsentrén. 
• Grindarna rengörs, rostskyddsbehandlas och 

målas om med linoljefärg inom 3 år.  
• Ledstång rengörs och målas om med lämplig 

färgtyp. 
 

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.  

 

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

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

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

• Omdubbning och uppresning av nedlagda 
gravvårdar bör göras. För att mängden grav-
vårdar som är i behov av omdubbning ska bli 
hanterbar kan församlingen utföra detta efter 
en långsiktig plan där man budgeterar med att 
ett bestämt antal gravvårdar omdubbas varje år. 
De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-
ningsplatsens karaktär bör prioriteras.  
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Bårhus 
I anslutning till fönsternischen på den västra sidan 
finns sprickor. På dörrens trycke finns rostgenom-
slag. 
• Sprickorna i anslutning till fönsternischen bör 

kratsas ur och lagas med kalkbruk.  
• Trycket rengörs och målas om med lämplig 

färgtyp. 
 

Planteringar 
Gravplatser med bibehållna häckar och grusade ytor 
utgör en rest av äldre planläggning.  
 
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten till att säker-
ställa kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen 
sticklingsförökning påbörjas. Gynna och ta hän-
syn till variationen bland buxbomssorterna och 
ersätt med samma sort.  

• Grundgödsla på våren (pelletterad hönsgödsel 
eller komposterad kogödsel).  

• Ligusterhäckar kring gravplatser kompletteras 
vid behov. Användning av E-märkta plantor. 

Trädvård 
• Ett litet trädbestånd återplanteras på Ramsåsa 

gamla kyrkogård enligt föreslagna åtgärder i 
trädvårdsplanen.  

 
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. 

• För att gynna fjärilar och andra nektar- och pol-
lensökande insekter, plantera gärna blommor 
som doftar och har klara färger. Ofta är de arter 
som har blomställning i flock eller klase intres-
santa för insekterna. Bra blomväxter för fjärilar 
är exempelvis kärleksört, rosenflockel, röd sol-
hatt, fackelblomster, rosenspirea, lavendel och 
rosenbuddleja. 

• Gräsytorna på Ramsåsa gamla kyrkogård är 
svagt till måttligt näringspåverkade och det bör 
gå bra att genom utmagring få in fler vilda 
blommande örter som ger kyrkogården större 
mångfald. Blommande gräsmattor lockar fler in-
sekter vilket lockar fler fåglar; livsmiljön blir 
artrikare i flera nivåer. Utmagring sker genom 
att direkt bära bort allt gräsklipp och samtidigt 
undvika att tillföra näring. Efter några år börjar 
man se större artrikedom. 
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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 

 

Ramsåsa gamla kyrkogård bevarar vi och sköter i 
dess nuvarande form med återplantering av träd och 
buskar där så behövs och möjlighet ges mm. Tanken 
är att bevara strukturerna med murar/staket, grav-
vårdar och gångstråk. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2015 
Kulturmiljö 

 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
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30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas n, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 

 



 

 


