
 

 

 

 

Benestad gamla kyrkogård 
 

Vård- och underhållsplan, 2015 

 Emelie Petersson och Tony Svensson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2015:46 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2014 
www.regionmuseet.se 
Dnr: K12.30-183-12, 1025 
Text och foto: Emelie Petersson och Tony Svensson 
Kartproduktion: Emelie Petersson 
Granskning: Johan Dahlén, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne 
Häradskartan ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502 

 



 

 

Innehåll 
Innehåll ............................................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 

Mål och syfte ................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................. 5 

Andra verktyg och dokument ..................................................... 6 

Lagskydd för kultur- och naturmiljö .......................................... 8 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 9 

Källor ............................................................................................ 10 

Benestad socken och kyrka........................................................ 10 

Kyrkogårdens historik ................................................................ 11 

Beskrivning av kyrkogården .......................................................... 14 

Omgivningar................................................................................ 15 

Kyrkogårdens begränsning ........................................................ 15 

Murar 15 

Staket 15 

Grindar ......................................................................................... 15 

Gångar och strukturer ................................................................ 15 

Belysning ...................................................................................... 15 

Servicestationer ........................................................................... 15 

Parkeringsplatser ......................................................................... 15 

Byggnader .................................................................................... 15 

Kombinerat redskaps- och bårhus 15 

Planteringar.................................................................................. 16 

Träd 17 

Kyrkogårdens växt- och djurliv ................................................ 17 

Kvartersbeskrivning ................................................................... 19 

Kvarter A 19 

Kvarter B 19 

Kvarter C-F 20 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden............... 21 

Värdebeskrivning ............................................................................ 22 

Biologiska värden ....................................................................... 22 

Vård och underhåll ......................................................................... 23 

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll ............................. 23 

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll ............................... 23 

Områden eller element med högt kulturhistoriskt värde ...... 23 

Strukturer som är viktiga att bevara ......................................... 23 

Områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär ...... 24 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ..................................... 24 

Växtlighet ..................................................................................... 24 

Trädvård ....................................................................................... 24 

Djurliv .......................................................................................... 24 

Åtgärdsbehov .................................................................................. 26 

Åtgärdsbehov .............................................................................. 27 

Murar ............................................................................................ 27 

Staket och grindar ....................................................................... 27 

Vägar och gångar ........................................................................ 27 

Gravvårdar ................................................................................... 27 

Kombinerat redskaps- och bårhus ........................................... 27 

Träd .............................................................................................. 28 

Växt- och djurliv ......................................................................... 28 

Målsättning och utveckling ............................................................ 29 



 

Källmaterial ..................................................................................... 30 

Litteratur ..................................................................................... 30 

Otryckta källor ............................................................................ 30 

Internet ........................................................................................ 30 

Fristående dokument 

Bilaga: Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
Bilaga: Trädvårdsplan 
Bilaga: Rekommendationer för vård och underhåll 



 

Benestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplan för Benestad 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 Svensson.  
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 kulturmiiljölagen 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. 
 

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

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Benestad kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Benestad 55:11 
Socken  Benestad 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens församling 
Areal  4015 m2 
 
Benestad gamla kyrkogård ligger i anslutning till kyrkan. I korsningen mellan Ystad-
vägen och väg 19 . 
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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 Bene-
stad gamla kyrkogård med omgivande yttre kyrko-
gårdsmur 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 Benestad 
gamla kyrkogård i området Högestad-Ö Ingelstad, 
som enligt länsstyrelsen bedöms vara en särskilt 
värdefull kulturmiljö i Skåne, se kartbild på nästa 
sida. Länsstyrelsen anger följande motiv för beva-
rande: 

Ovan ses Skånekartan med Tomelilla tätort och 
kommun markerad.Ttill höger gravkartan som 
upprättades 1967 över den gamla kyrkogården i 
Benestad. 
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Området har varit en central odlingsbygd allt sedan sten-
åldern, vilket bland annat manifesteras genom fornlämning-
arna, medeltidskyrkorna och sätesgårdarna. Området är ett 
utpräglat storgodslandskap uppkommet redan under medel-
tiden, men huvuddragen är från 1800-talets agrara omvand-
lingar där förhållandet huvudgård – utgård är tydlig. Huvud 
byggnaderna är när det gäller slottsanläggningarna till övervä-
gande del av borgkaraktär, vilket påminner om forna orosti-
der. De är till konstruktion och utseende unika och synnerlig-
en väl bevarade. De väl sammanhållna slottsmiljöerna är av 
stort kulturhistoriskt intresse och vittnar om olika utveckl-
ingsfaser när det gäller arkitektur och planmönster. Förutom 
slottsmiljöerna med ekonomibyggnaderna är även de sam-
manhängande brukningsarealerna, kyrkorna, alléerna och 
vägsystemet av betydelse för kulturlandskapet. De agrara 
industrimiljöerna som möllor, mejeri och stärkelsefabrik har 
även de ett högt kulturhistorisk värde.  

Högestad har starkt präglat området i byggnadsbestånd, 
jordbruksreformer och vägsträckningar. Både Högestad och 
Stora Köpinge bevarar en äldre prägel med kyrka, prästgård, 
skolhus och gatuhus. Köpingebro är ett bra exempel på järn-
vägs- och brukssamhälle etablerat under slutet av 1800-talet. 
Nybroåns betydelse som kraftkälla finns dokumenterad med 
de bevarade möllorna och tillhörande byggnader. 

Stora Herrestad har bevarat karaktären av gångna tiders 
socken- och häradscentrum, vilket bland annat åskådliggörs 
av kyrkan, tingshuset, byastenen och prästgården. Övrig äldre 
bebyggelse i tätorten utgör en viktig del av bymiljön. Fornläm-
ningarna och det av Stora Herrestads gård präglade herr-
gårdslandskapet är av betydelse för landskapsbilden.  
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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.  
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 
som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 
synpunkt får inte förvanskas och ska un-
derhållas så att de särskilda värdena beva-
ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-

riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 
med hänsyn till dessa värden och byggna-
dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte 
ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller be-
byggelsens 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) 
Benestad gamla kyrkogård ingår i Riksin-
tresse för kulturmiljövård Örup – Tosterup – 
Bollerup (L:K9). Kyrkogården gränsar också 
till Riksintresse för naturvård Sjöbo ora – 
Fyledalen – Nybroån med biflöden (N75). 
Områden av riksintresse för kulturmiljö- 
eller naturvård ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 

MKB, kan vara nödvändig för att klargöra 
hur planerade åtgärder påverkar natur- eller 
kulturmiljön 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  
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram 
är till hjälp för planerare då det visar på 
vilka värden som ska bevaras, vårdas och 
utvecklas. Området Högestad – Ö Ingelstad, 
som omfattar Benestads båda kyrkogårdar, 
ingår i Länsstyrelsens utpekande områden 
som särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne. 



 

Benestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 9 

  

Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Benestad 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.  
 

Benestad socken och kyrka 
Benestad socken har medeltida ursprung. Äldsta 
skriftliga belägg för Benestad härrör från år 1437 då 
det skrivs Benitzstathe. Socknen räknas till bördig 
slättbygd där åker utgör merparten av landarealen.  
Inom socknen ligger Örups slott, en senmedel-

tida borganläggning uppförd under 1400-talet. Slot-
tet innehades av danska adelsätter fram till 1913 då 
egendomen såldes till Kristianstads läns egnahems-
förening. Förutom Örup så tillhörde stora delar av 
socknen Högestads fideikommiss beläget i Högestad 
socken, Ystad kommun. 
Kyrkbyn har medeltida ursprung men platsens 

bebyggelsehistoria är betydligt äldre, vilket traktens 
fornlämningar vittnar om. Flertalet av lämningarna 

utgörs av stenåldersboplatser som är dolda under 
mark och här finns också bland annat flatmarksgra-
var från järnåldern.  
Kyrkan i Benestad härstammar från tidig medel-

tid. Nordost om kyrkan finns en fristående kastal 
som är daterad till senmedeltid.  
Benestad församling var fram till 1962 annexför-

samling i Övraby pastorat och ingår sedan år 2002 i 
Tomelillabygdens församling tillsammans med To-
melilla, Ramsåsa, Tomelilla och Ullstorp.  
  

Ovan till vänster syns ett utsnitt ur enskifteskartan från 1809 och till höger ses den häradsekonomiska kartan över Benestad från tidigt 1900-tal. 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kartan över Benestad by härrör från år 
1799. Benestad kyrka ligger då med byns gårdar 
samlade nedanför i söder. Den ursprungliga kyrko-
gården utgjordes av ett område allra närmast kyrkan. 
Enligt 1799 års karta omfattar den dåvarande kyrko-
delen av de nuvarande kvarteren B, C, D och del av 
A. Kyrkogården är enligt kartan omgärdad på alla 
fyra sidor, troligen av en mur. Två ingångar är mar-
kerade, en i anslutning till det sydöstra hörnet och en 
i sydväst. Idag finns det en mur utmed norra och 
delar av östra och västra sidan av kyrkogården. Den 
täcks av breda hällar av kalksten, troligen från 
Komstad, enligt Mårten Sjöbeck ett traditionellt sätt 
att avtäcka kyrkogårdsmurarna i denna del av Skåne.  
Benestad var vid den här tiden annexförsamling 

till Övraby. I Benestad låg ett annexhemman vilket 
har nummer 3 på 1799 års karta på föregående upp-
slag.  
Enskifteskartan från 1809 visar tydligt på den 

förändring som blev resultatet av skiftet. Uppluck-
ringen av den tidigare täta bystrukturen är tydligt 
avläsbar vid en jämförelse mellan 1799 års karta och 
1809 års karta på följande sida. Flera av Benestads 
gårdar flyttar från den gamla bykärnan ut i landskap-
et på tidigare obebyggda marker och kvar blir går-
darna längst i söder och utmed vägen till Ystad. Ef-
ter enskiftet har avståndet mellan kyrkan och gårds-
bebyggelsen ökat. Bland annat flyttas gårdarna 
nummer 4 och 5 som låg söder om kyrkan, vilket 
skapar utrymme för en framtida utvidgning av kyr-
kogården. I enskifteshandlingarna är marken, nr, 114 
och 115, upptagen under rubriken Scholo och Fattig-
Hus plats. Byggnaderna tillhörande annexhemmanet 
revs och flyttades.  Karta upprättad i samband med lantmäteriförrättning 1913. 
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Lantmäteriförrättningen för utvidgningen är daterad 
till 1913. En karta upprättad detta år visar en gräns-
dragning som överensstämmer med dagens utseende 
på kyrkogården. Nytt sprut och likwagnshus är daterad 
till 1912. Möjligen fanns denna byggnad redan på 
plats vid tidpunkten för upprättandet av lantmäteri-
handlingen. En byggnad finns utritad inom området 
benämnt gamla skoltomten och dess placering mot-
svarar placeringen av dagens bårhus. Frågan kring 
utvidgning av kyrkogården tog flera år att utreda och 
först 1916 godkändes att utvidgning på gamla skol-
tomten får ske liksom ianspråktagande av 80 kvm av 
den nuvarande skoltomten, litt. 2 respektive 1 på 
lantmäterikartan på föregående sida.  
Omkring ett decennium senare, 1921, godkänner 

Kungliga byggnadsstyrelsen en ritning över en ny 
begravningsplats för Benestad församling. Den nya 
begravningsplatsen placeras utmed väg 19 omkring 
500 meter längre söderöver i utkanten av byn. 

 
  

Högst upp ett odaterat fotografi i form av ett vykort, hämtat 
ur Folklivsarkivet. Fotografiet nedan är, enligt uppgift, taget 
någon gång mellan åren 1904-06. Ur Riksantikvarieämbe-
tets samlingar, fotograf Oscar Halldin. 

På båda fotografierna syns tydligt hur kvarteren C och D 
delas in i vardera två kvarter vilka kringgärdas av häckar. 
Inne i själva kvarteret närmast kameran, dagens kvarter D, 
syns ytterligare, lägre, infattningshäckar kring grusade 
gravplatser. Längst ut till höger på fotografierna ses på den 
övre bilden en grusgång och på den nedre kyrkogårdsmu-
ren tillsammans med en rad av relativt unga träd. 
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Året är 1945 när fotografiet ovan tas. Strukturen som skymtar fram ser ut att vara densamma som på de äldre bilderna. Räta grusgångar och infattningshäckar kring hela kvarter, dock betydligt 
lägre än tidigare. En tydlig förändring är borttagandet av sorgträdet i den norra delen av kvarter D. På ungefär samma plats finns istället en gravplats med gjutjärnsstaket Fotografi hämtat ur 
Folklivsarkivets samlingar. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Benestad kyrka ligger på en höjd i vägkorsningen där 
Ystadvägen från Tomelilla möter väg 19. Trafiklju-
den är ett påtagligt inslag i kyrkomiljön. I Benestad 
finns det två kyrkogårdar. Den äldsta är anlagd kring 
Benestad kyrka, en medeltida kyrka, och den nya är 
belägen ett stycke söderut längs med väg 19.  
Kyrkan ligger i ett vägskäl med lång historisk 

kontinuitet. Benestad ligger i Fyledalen omgivet av 
ett öppet böljande odlingslandskap i väster genom-
flutet av Fyleån. Delar av dalen har under 2015 blivit 
naturreservat. Inifrån kyrkogården är landskapet 
synligt västerut medan byns bebyggelse omsluter på 
övriga sidor. I öster, i direkt anslutning till kyrkogår-
den ligger den f  d prästgården omgiven av en lum-
mig trädgård och öster om denna återfinns den 
gamla skolbyggnaden uppförd 1888 enligt inskript-
ionen på fasaden.  
Kyrkogårdens placering på en höjd i landskapet 

medför att nivåskillnaderna är påtagliga mellan norr 
och söder. Kyrkan är placerad i den norra delen där 
marken är som planast och med en utsikt åt väster ut 
över kuperade öppna marker med skogsklädda kullar 
i fonden. Vegetationen utanför kyrkogårdens östra 
sida är ganska tät och utgörs bland annat av bok.  
 

Kyrkogårdens begränsning 

Murar 
Benestad gamla kyrkogård omges till största delen av 
en djup och kraftig gråstensmur vilken är fogad och 
avtäckt med stora kalkstenshällar. Muren skiftar i 
utseende, åt öster och norr är den låg, omkring 0,5 
meter, och upplevs bredare än vad den är hög. Åt 
väster i form av en stödmur där enbart de täckande 

skivorna av kalkstensflis syns inifrån kyrkogården. 
Längs utsidan stiger muren i höjd från söder och blir 
som högst i norr, omkring 2 meter. Det finns tre 
öppningar i muren, två i anslutning till redskaps- och 
bårhus i den sydöstra delen av muren och en i den 
nordöstra delen av muren. Den senare leder in till 
gamla skolans tomt och en låg trapp om två steg i 
huggen granit finns inne på kyrkogården.  

Staket 
Längst i söder av gamla kyrkogården utgörs kring-
gärdningen av ett parti med järnstaket. Detta är fäst 
på en låg mur av liggande huggna granitblock. Sned-
ställda stag är fästa för stabilitet. Järnstaketet har 
mjuk bågformad dekor, krönt av ett stiliserat våg-
format mönster.  
I kyrkogårdens sydöstra hörn tar ett trästaket vid 

i samma höjd som järnstaketet. De brunmålade spjä-
lorna i staketet är placerade mellan smala gjutna sta-
ketstolpar med fyrkantigt tvärsnitt.  
 

Grindar 
Det finns två ingångar till Benestad kyrkogård, båda 
placerade utmed Ystadvägen i söder. I kyrkogårdens 
sydvästra hörn finns huvudingången till kyrkogår-
den. Här finns en dubbelgrind av järnsmide med 
bågformad dekor som ansluter till järnstaketets utfö-
rande. Grinden är fäst i släthuggna granitstolpar med 
en fyrkantig bredare bas. Själva pelaren har avfasade 
hörn och avslutas upptill i en spetsig form.  
Trästaketet söder om bårhuset har två bredare 

grindar. Dessa har samma utseende som partierna 
med enbart spjälor.  
 

Gångar och strukturer 
På gamla kyrkogården utgår en singelbelagd gång 
från huvudingången i sydväst och förgrenar sig åt 
öster med riktning mot redskaps- och bårhuset samt 
åt norr, upp mot kyrkan. Själva kyrkan omsluts av 
gången men i övrigt är marken i den norra delen helt 
gräsbevuxen. 
 

Belysning 
En belysningsstolpe står sydväst om kyrkan. Stolpen 
är av svartmålat stål och kröns av tre globformade 
lykthus. 
 

Servicestationer 
Två soptunnor för avfall står placerade utmed bår-
husets östra sida. 
 

Parkeringsplatser 
En singelbelagd parkering för besökare finns längs 
kyrkogårdens västra sida utmed väg 19.  
 

Byggnader 

Kombinerat redskaps- och bårhus 
Bårhuset är orienterat i nord- sydlig riktning med 
gaveln med port vänd mot Ystadvägen och grind-
öppningen. Det står på en grund av grovt tuktade 
block av natursten vilka fogats samman med kraftigt 
utskjutande rundfogar. Grunden möter fasadlivet 
genom en pågjutning för vattenavrinning. Väggarna 
är slammade och kalkavfärgade och under ytbehand-
lingen skymtar en stomme i tegel. Utmed var lång
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-sida sitter två rundbågade fönster med blyinfattade 
färgade glas. Fönsterfallen täcks av tegelstenar. 
Byggnaden har en utkragande taklist och marke-

rade hörnkedjor. På den södra fasaden sitter en dub-
belport inom en dörromfattning klädd med tuktade 
kalkstensskivor. Porten har en utsida klädd med 
grönmålad liggande fasspontpanel. Gavelröstet är 
rikt utsmyckat med reliefer föreställande ett kors 
samt en trappgavel. 
Byggnaden är förlängd åt norr med en putsad 

och vitavfärgad ekonomidel byggd ovanpå en gjuten 
grund alternativt en gjuten platta. Den östra fasaden 
upptas till största delen av en garageport klädd med 
brunmålad stående panel tillsammans med en dörr 
med samma utseende. Emellan dessa sitter ett per-
spektivfönster i en nisch, nedtill klädd med rött te-
gel. Utmed den västra långsidan sitter tre med 
samma utseende som den föregående. Här sitter 
glasbetong i en fönsteröppning, även denna klädd 
med rött tegel. Hela byggnaden täcks av ett svart 
plåttak och har avvattning i samma kulör.  
 

Planteringar 
Ett fåtal gravplatser har planteringar av vintergrön 
växtlighet. Omkring en handfull har låga klippta 
häckar av buxbom som antingen kringgärdar en 
planteringsyta eller hela gravplatsen. Murgrönekullar 
finns i omkring lika stor utsträckning.  
Gravplatsplanteringarna är relativt få då majorite-

ten av gravvårdarna står i gräsmatta. De växter som 
förekommer i anslutning till gravplatserna är före-
trädesvis hosta, kärleksört och rosor. Lökväxter är 
ett relativt vanligt inslag och dessa står även invid 
gravvårdar på sedan länge återlämnade gravplatser. 

Kyrkogårdens avgränsning åt söder. 

Huvudingången till kyrkogården med svarta järngrindar 
fästa i huggna granitstolpar.. 

Öppning i kyrkogårdsmuren in till tomten med den före 
detta skolbyggnaden. 

Kyrkogårdens avgränsning åt väster. 
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Utmed den västra mursträckningen står en häck av 
berberis. En allmän rabatt finns söder om kyrkan. I 
denna står en rad av rosbuskar.  

Träd 
Samtliga träd på Benestad gamla kyrkogård är plan-
terade som trädkrans och utgörs idag av endast 9 st. 
ca 120 år gamla lindar. Kransträden står på östra, 
södra och delvis på västra sidan av kyrkogården. 
Strax utanför kyrkogårdens östra mur står flera hög-
resta bokar och utanför norra gränsen står flera 
skuggande kärrekar. I avsaknad av en fullständig 
trädkrans bidrar dessa träd till en visuell inramning 
av kyrkogården. 
 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-
mattor utgör tillsammans en variationsrik biotop 
som ger livsutrymme för många organismer. Träd-
beståndet är den del på kyrkogården som har störst 
betydelse för djurlivet.  
Det finns idag 9 träd på Benestads gamla kyrko-

gård. Lindarna utgör ett restbestånd av den ur-
sprungliga trädkransen och är omkring 120 år gamla. 
Några av lindarna har stam- eller grenhål. I hålen 
samlas organiskt material som bryts ner av en lång 
rad insekter. Den kompostliknande massan kallas 
mulm, vilken det råder brist på i landskapet då få 
gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-
teter som till exempel grov stam och ihåligheter hin-
ner utvecklas.  
På trädens stammar lever många olika mossor 

och lavar. Kyrkogårdslav som främst växer på äldre 
träd i kulturmiljöer är förekommer på flera av trä-
den. Några andra arter på träden är gulkantad 

dagglav, rosettbrosklav och mångformig rosettlav. På 
äldre gravstenar växer rikligt med stoftlav, vägglav, 
kranslav, kvartslav och rödskaftad hättemossa. Stoft-
lav är en av de arter som gynnas av att mineralrikt 
damm virvlar upp från krattning av grusgångar. 
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. De dagvilar eller 
övervintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det är 
få hål i de grova lindarna vid Benestad gamla kyrko-
gård, men det är ändå troligt att fladdermöss finns i 
anslutning till kyrkan, i och med den gamla kultur-
miljön och passande omgivningar med många äldre 
träd. Det krävs extra hänsyn i miljöer där fladder-
möss finns eller kan förväntas finnas, särskilt när det 
gäller förändringar i trädbeståndet.  
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina bon i trädkronor eller buskar. Under 
årets kalla månader används kyrkogårdarna av trak-
tens övervintrande fåglar. Koltrast, talgoxe, skata, 
kaja är några av de arter som under denna tid an-
vänder kyrkogårdarna för födosök, vila och skydd. 
Även en del mindre däggdjur som kanin, hare, räv 
och möss är vanliga besökare på kyrkogårdarna. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
Insekterna dras till rikt blommande växter som kär-
leksört och rosor. I gräsytorna finns också en del 
örter som tusensköna, svalört, vintergäck, hönsarv 
och rölleka som lockar en del insekter i blomnings-
tid. Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter.  
 

Vårlökar av olika slag är välspridda i gräs- och 
grusytorna. Här förekommer bl.a. stor vårstjärna, 
snödroppe och krokus. Söder om kastalen och kyr-
kan växer kalklockmossa, en art som är kalkgynnad. 
Troligen är det eroderad kalkfärg och puts från 
byggnaderna som skapat förutsättningar för mossan. 
Norr om kastalen finns även mindre förekomst av 
signalarten guldlockmossa. 
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Vy åt söder genom kvarter C och D.. 

Norra delen av kyrkogården, kvarter B. 

Norra delen av kyrkogården, kvarter B. 

Del av kvarter A. Vy genom kvarter D åt söder. 

Kvarter D från söder. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A 
Kvarter A ligger längs med kyrkogårdens västra 
gräns. Det tar sin början invid kyrkogårdsgrinden i 
söder och avgränsas åt öster av grusgången upp till 
kyrkan. Kvarteret innehåller 19 gravvårdar samtliga 
härstammande från decennierna kring sekelskiftet 
1900 och tidigare. Bland dessa finns en äldre stående 
kalkstensvård, ett järnkors samt en nationalroman-
tisk gravvård med formen av en natursten. Titlar 
som förekommer är Enkefru, Fru och Underlöjtnanten.  
Ytmaterialet på gravplatserna är i den norra delen 

av kvarteret gräs. På gravplatsens närmast sydväst 
om kyrkan täcks ytan av barkmull och på de två 
gravplatserna längst i söder är det singel. Kringgärd- 
 

 
ning saknas i samtliga fall. Vintergrön växtlighet 
finns i form av murgrönekullar på åtta gravplatser. 
Bland de blommande perenna växterna (inventering 
under våren) förekommer enbart lökväxter.  
 

Kvarter B 
Kvarter B har en öst – västlig utbredning och ligger 
norr om kyrkan. Åt norr och öster avgränsad av 
kyrkogårdsmuren och i väster av kvarter A och i 
söder av grusgången kring kyrkan. Kvarteret inne-
håller 13 gravvårdar och dessa återfinns samtliga 
utom en i den västra delen. Undantaget utgörs av en 
liggande gravvård invid den östra kyrkogårdsmuren. 
Bland gravvårdarna finns både mycket tidiga kalk-
stensvårdar tillsammans med yngre granitvårdar. 
Den äldsta av dessa har inskription med årtalet 1833. 

Bland titlarna återfinns Kyrkväktaren, Sockensmeden 
och Flickan.  
Ytmaterialet på samtliga gravplatser är gräs. 

Kringgärdning finns runt en gravplats i form av en 
klippt buxbomshäck. Ytterligare en gravplats har 
planteringsytan inramad av en buxbomshäck. Den 
enda ytterligare växtligheten utgörs av en perenn 
plantering av hosta.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter A: 
• Litet långsmalt kvarter. 
• Gräsbevuxna gravplatser i den norra delen. 
• Singel och barkmull som ytmaterial, avsaknad av 

kringgärdningar.  
• Murgrönekullar. 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter B: 
• Den lilla skalan med en liten gräsyta inklämd mel-

lan kyrkogårdsmur, kyrka och kastal bidrar till en 
ålderdomlig karaktär.  

• Fåtalet kvarvarande gravvårdar. 
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Kvarter C-F 
Kvarter C-F upptar hela sluttningen i söder och 
begränsas i söder och öster av järnstaket respektive 
kyrkogårdsmur. Längs västra och norra sidan löper 
grusgången från kyrkogårdsgrinden upp till kyrkan. 
Kvarteren har varit åtskilda av grusgångar vilka idag 
är insådda med gräs. Spår efter den nord-sydliga av 
dessa gångar är fortfarande tydlig genom en bred 
gräsbevuxen remsa utan gravvårdar. Detta står i 
kontrast till det smala utrymmet mellan gravvårdarna 
inne i respektive kvarter där raderna har legat tätt. 
Marken inne i kvarteren är idag helt gräsbevuxen.  
Ett relativt stort antal gravvårdar står kvar, störst 

är koncentrationen i den södra delen. Kvarteret in-

nehåller omkring ett 70-tal. Gravvårdarna varierar i 
ålder. Vårdar från det äldre segmentet, före 1930, 
dominerar, med en dominans inom perioden 1890-
1919. Bland de ålderdomliga vårdarna finns en 
handfull kalkstensvårdar, bland annat en från 1850-
talet över flera små barn. Det finns lika många na-
turromantiska vårdar med naturalistisk växtorna-
mentik och detaljer i marmor. Bland de mindre 
framträdande gravvårdarna kan nämnas två små 
liggande vårdar med formen av en uppslagen bok 
samt en oval formad planteringsyta. Bland titlarna 
återfinns Lantbrukaren, Skriftställaren och Kusken. 
Ytmaterialet på gravplatserna är till största delen 

gräs. En handfull gravplatser har singelbeläggning 
samt kringgärdning. En av dessa kringgärdas av en 
låg buxbomshäck, en av en gjuten ram medan övriga 
har stenramar. 
Vintergrön växtlighet finns på en handfull grav-

platser. Den dominerande växten bland dessa är 
buxbom. Främst som avgränsning av planteringsytor 
medan en konstfullt formad plantering utmärker sig. 
Som gravplatsplanteringar förekommer rosor, kär-
leksört och hosta, totalt på omkring en handfull 
gravplatser.  
 
Karaktärsdrag för kvarter C-D: 

• Sluttning 
• Sammanhängande klippta gräsytor med gravvårdar 

i nord-sydliga rader. 
• Gravvårdar i det äldre segmentet, varierande i utfö-

rande. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Benestad 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 skolbyggnader-
na på granntomten. 
Kyrkogården rymmer stora social- och samhällshisto-

riska värden. Titlarna på kyrkogården berättar om 
vilka näringar som har präglat bygden under skilda 
perioder samtidigt som de belyser både hur klass- 
och könstillhörighet varit avgörande för inom vilka 
ramar personer har levt sina liv. Flickan Bothilda, 
Enkefru, och Drängen är exempel från Benstads 
gamla kyrkogård på dessa företeelser. Vad dessa 
vårdar manifesterar förutom 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 minnesmärke över sig saknas av 
förklarliga skäl.  
Benestad kyrkogård är en kulturmiljö rik på upp-

levelsevärden. Dessa är starkt knutna till en ålderdomlig 
prägel kopplad till platsens läge på en höjd i en väg-
korsning och medeltidskyrkan med en fristående 

kastal. De återstående gravvårdarna utgör en väsent-
lig beståndsdel i denna miljö.    
Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-

ningen av platsen. De finns representerade i mång-
falden vårdar från 1800-talets andra hälft vilka åter-
ger den rika palett av former och material som var 
representativt för slutet av 1800-talet. Variationsrike-
domen i utseendet hos vårdarna återges i naturro-
mantiska vårdar i huggen sandsten med lövorna-
mentik i relief, korsformade gravvårdar, marmorvår-
dar med infällda detaljer i biskviporslin tillsammans 
med stramare klassicerande vårdar i granit. Kyrko-
gården rymmer också flera ålderdomliga gravvårdar 
av museal karaktär tillsammans med enklare vårdar 
av anspråkslös karaktär.  

Biologiska värden 
Kyrkogårdar utgör varierade biotoper som drar till 
sig många organismer av olika slag. Blommor och 
grönska på gravplatser och i planteringar lockar till 
sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyr-
kogårdens träd, häckar och planteringar. Fladder-
möss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt 
även på Benestads gamla kyrkogård. De har sina 
viloplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
fladdermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen. 
Kyrkogårdens trädbestånd är gammalt och ut-

görs helt av lind. Flera av träden har värdefulla struk-
turer, främst i form av håligheter i stam och grenar. 
Det finns även något träd med grovknutig stam ned-
till, en följd av att återkommande vattenskott klippts 
bort. Sådana avvikande stammar ger mer krävande 
arter större möjlighet att hitta lämpliga mikrohabitat.  
Signalarten guldlockmossa noterades på sten 

norr om kastalen. Signalarter utses av Skogsstyrelsen 

och indikerar lämpliga miljöer för rödlistade arter. 
Inga rödlistade arter kunde dock noteras från kyrko-
gården. Rödlistan är en lista på hotade och nära ho-
tade arter som sammanställs av flera expertkommit-
téer vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdate-
ras vart 5:e år. 
Vid Benestads gamla kyrkogård har fyra träd re-

gistrerats som skyddsvärda i länsstyrelsens Åtgärds-
program för särskilt skyddsvärda träd, varav tre är 
lindar som står innanför muren. Det fjärde trädet 
bör vara en bok på granntomten som registrerats 
med felaktig placering. Ytterligare två lindar uppnår 
Naturvårdsverkets kriterier för att klassas som 
skyddsvärda träd.  
Kyrkogårdens trädkrans av lind kan omfattas av 

det generella biotopskyddet i miljöbalken, då den 
kan klassas som en allé utmed väg. 
Benestad gamla kyrkogård gränsar åt väster och 

söder mot ett riksintresse för naturvård kallat Sjöbo 
Ora - Fyledalen - Nybroån med biflöden. 
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Vård och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 
formulerade med utgångspunkt 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 eller samt även ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-

häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 

åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-

sökan i dessa fall.  

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

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

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

karaktär.   
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 
äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  
De delar som inte är utpekade i kartan är inte oin-
tressanta utan har alla sin unika betydelse i en större 
helhet.  
 

 

Områden eller element med högt kultur-
historiskt 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.  
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Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens 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.  

� 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. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m, 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. 

 



 

Benestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 25 

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. 

 
 
 
  

Bearbetad gravkarta över Benestad gamla 
kyrkogård som redovisar riktlinjer för vård och 
underhåll. 
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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  
Murpartierna utmed den östra och västra sidan av 
kyrkogården har en enkel skadebild som innebär 
sprickor i fogningen. Utmed vägen, västra sidan, 
buktar ett parti av muren ut. 
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. På den östra muren finns 
även ett par hällar som har spruckit och lagats med 
detta hårda bruk.  
Längs den norra gränsen av kyrkogården är mu-

ren i ett betydligt sämre skick och har rasat på ett par 
ställen.  
 
• Allt cementbruk knackas försiktigt ned och om-

fogning utförs med ett kalkbruk. Där det ce-
menthaltiga bruket har trillat ned skymtar ett 
kalkbaserat fogbruk fram vilket fortfarande sit-
ter på sin plats. Även de cementhaltiga fogarna 
mellan kalkstensflisen ersätts med kalkbaserat 
fogbruk. 

• För den norra delen av muren bör ett åtgärds-
program tas fram av hantverkare med sakkun-
skap inom 5 – 10 år. I samband med detta ar-
bete bör en besiktning av den västra muren 
också göras för en statusbedömning. 

Staket och grindar 
Bemålningen på järnstaketet utmed den södra delen 
av kyrkogården flagar och har släppt. På stora ytor är 
den underliggande rostskyddsbehandlingen synlig. 
På vissa partier har marken kommit i nivå med stake-
tets nederkant vilket har gjort att växtlighet och jord 
ligger emot. Fundamenten i sten har flyttats ur sitt 
ursprungliga läge. 
 
• Översyn av grindarna vid samma tidpunkt, ju-

stering vid behov.  
• Åtgärd: Staketet rengörs, rostskyddsbehandlas 

och målas om med linoljefärg inom 3 år. I dags-
läget finns inget behov av att åtgärda stenfun-
damentens förskjutning eftersom staketet står 
stabilt och är än så länge inte påverkat. Rörel-
sen/förskjutningen bör hållas under uppsikt och 
då det finns risk för att skador uppkommer på 
sten eller järnstaket bör ett åtgärdsprogram tas 
fram för omläggning av fundamentet. 

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. Inskrip-
tionerna på de äldre gravvårdarna, speciellt de i 
marmor 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 
läsbarheten. 
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.  

Kombinerat redskaps- och bårhus 
Sprickor finns i fogningen av både grund och 
stomme. Fogarna i grunden bör kratsas ur och ersät-
tas med nya fogar i hydrauliskt kalkbruk. Fasadens 
problematik är mer omfattande då sprickbildningen 
berör stommen, troligen till följd av en sättning. 
• Ett åtgärdsprogram bör tas fram av hantverkare 

med sakkunskap inom 5 – 10 år för reparation 
och av stommen.  
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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 Benestad gamla 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-
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.  
• Det bästa sättet att behålla Benestad gamla kyr-

kogårds värde som en oas för djurlivet är att 
värna om de äldre träden så länge det är möjligt. 
När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 
det av stort värde för insektslivet om man sparar 
delar av stammen och lägger dem i en perma-
nent vedsamling eller en så kallad faunadepå, 
gärna på solbelyst plats. Depån fylls på någon 
enstaka gång, men får annars ligga ostörd till 

gagn för skalbaggar och andra småkryp. Sätt 
gärna ut en skylt som informerar besökarna om 
att faunadepån finns till för att gynna vedle-
vande insekter. 

• För att även i planteringar gynna fjärilar och 
andra nektar- och pollensökande insekter, plan-
tera gärna blommor som doftar och som har 
klara färger. Ofta är de arter som har blomställ-
ning i flock eller klase intressanta för insekterna. 
Bra blomväxter för fjärilar är exempelvis kär-
leksört, rosenflockel, röd solhatt, fackelblomster, 
rosenspirea, lavendel och rosenbuddleja. 

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. 

• Gräsytorna på Benestads gamla kyrkogård är 
måttligt näringspåverkade och det bör gå bra att 
genom utmagring få in fler vilda blommande ör-
ter som ger kyrkogården större mångfald. 
Blommande gräsmattor lockar fler insekter vil-
ket 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 

Benestad 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 strukturer med murar/staket, gravvår-
dar och gångstråk. 
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http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik
ationer/978-91-620-0160-5.pdf 
 
Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se/ 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik
ationer/620-5411-2.pdf 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, upp-
daterad: 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikation
er6400/978-91-620-6496-9.pdf 
 
 
 
 

Kristianstad 2015-10-28 

Emelie Petersson och Tony Svensson 
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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 
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29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
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 sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 



 

 


