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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Benestad nya kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Tomelil-
labygdens församling. Fältarbetet utfördes under vå-
ren 2015 med påföljande rapportskrivning. Invente-
ring samt rapportskrivning har utförts av byggnadsan-
tikvarie Emelie Petersson samt biolog Tony 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 kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

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

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

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

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

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Benestad nya kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Benestad 1:2 
Socken  Benestad 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens församling 
Areal  7405 m2 
 
Benestad nya kyrkogård ligger ett stycke söder om gamla kyrkogården, väster om 
väg 19. Kyrkogården innehåller både minneslund samt askgravplats. 
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ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Bene-
stad nya 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 
nya kyrkogård i området Högestad-Ö Ingelstad, som 
enligt länsstyrelsen bedöms vara en särskilt värdefull 
kulturmiljö i Skåne, se kartbild på nästa sida. Läns-
styrelsen anger följande motiv för bevarande: 

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 medelti-

Ovan ses gravkartan som upprättades 1967 över 
den nya kyrkogården i Benestad och till höger Skå-
nekartan med Tomelilla tätort och kommun marke-
rad. 



 

Benestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2014 | 7 

den, 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 ti-

ders socken- och häradscentrum, vilket bland annat åskådlig-
görs av kyrkan, tingshuset, byastenen och prästgården. Övrig 
äldre bebyggelse i tätorten utgör en viktig del av bymiljön. 
Fornlämningarna och det av Stora Herrestads gård präglade 
herrgårdslandskapet 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 nya kyrkogård ingår i Riksin-
tresse för kulturmiljövård Örup – Tosterup – 
Bollerup (L:K9). Kyrkogården ingår också i 
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. 
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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 marparten 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 flatmarksgravar från järn-
åldern.  
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.  
 

Nya kyrkogårdens historik 
År 1919 genomförs en lantmäteriförrättning med 
avstyckning av den mark på vilken den nya kyrko-
gården i Benestad kommer att anläggas. Två år se-
nare, 1921, godkänner Kungliga byggnadsstyrelsen 
en ritning över en ny begravningsplats för Benestad 
församling, se bild på nästa sida. Den nya begrav-
ningsplatsen placeras utmed väg 19 omkring 500 
meter söder om kyrkan, i utkanten av byn. Den 
första kartan som nya kyrkogården finns avbildad på 
är häradsekonomiska kartan från omkring 1930, och 
kan ses på föregående sida.  
Kyrkogårdens utläggning följer ett gängse möns-

ter som hör anläggningar från denna period till. 
Centralmotivet med de korsande gångarna med en 
rundel i skärningspunkten omgivet av kvarter med 
gravplatser i strikta rader bär det tidiga 1900-talets 
stildrag. 
Familjegravarna återfinns i anslutning till gångar-

na samt i rundeln medan allmänna gravar upptar de 
inre delarna av kvarteren. I den norra delen var ur-
sprungligen ett outnyttjat område benämnt park.  
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Av ritningsförslaget framgår att växter i form av 
häckar och trädrader använts i syfte att förstärka 
huvuddragen i anläggningen.  
I församlingsarkivet finns även ett ritningsförslag, 

över grindpartiet till nya kyrkogården. Av skrivelser 
framgår att församlingens eget förslag ogillades 
varpå kungliga byggnadsstyrelsen gav i uppdrag åt 
länsarkitekten att omarbeta förslaget. Utifrån två 
omarbetade förslag valde sedan kyrkostämman det 
vilket kan ses här intill.  
En jämförelse med 1967 års gravkarta på nästa 

sida antyder att planerna förenklades vid förverkli-
gandet av förslaget. Plantering av häckar liksom 
utformningen av centralpartiet med rundel och 
gångar utfördes inte i planerad utsträckning.  
  

Ritning från 1921 som visar förslaget till ny kyrkogård i Benestad. 
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Kartan ovan är upprättad 1967 och ger en god bild 
av hur nya kyrkogården såg ut vid denna tid. Grav-
platser som markeras med hela linjer avser ianspråk-
tagna platser medan streckade linjer visar föreslagna 
gravplatser som vid denna tid utgörs av gräsbevuxna 
ytor.  

En jämförelse med dagens utseende visar på flera 
skillnader. Den största förändringen som har gjorts 
är anordnadet av parkeringsplats på del av kyrko-
gårdsmarken i öster. På den infällda kartbilden ges 
en schematisk bild över kyrkogårdsgränsens nya 
läge. Ytan nedanför de rosa linjerna (dagens häck-
plantering) upptas idag av parkeringsplats. Sannolikt 
gjordes två grindöppningar i stället för en i samband 
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med denna förändring. Troligen har det ursprungliga 
grindpartiet delats upp genom att sidogrindarna med 
grindstolpar blivit ett nytt grindparti och den mel-
lersta dubbelgrinden flyttats till sidoentrén (den syd-
liga öppningen mellan de rosa linjerna). 
Vid en jämförelse mellan de båda gravkartorna, 

1922 respektive 1967, framträder ytterligare skillna-
der. En lucka i trädraden utmed den västra sidan 
återfinns på 1967 års kartbild vilket också stämmer 
med dagens utseende. En jämförelse visar också på 
vilka justeringar, utifrån förslagsritningen, som san-
nolikt gjordes i samband med anläggandet av kyrko-
gården. Utifrån dagens utseende på kyrkogården är 
det svårt att dra slutsatser kring hur mycket av häck-
planteringarna tillsammans med trädplanteringarna 
inne i kvarteren som blev verklighet. Tydligt är att 
användningsgraden aldrig kom att motsvara beräk-
ningarna.  
Nästa etapp i kyrkogårdens framväxt är anläg-

gandet av minneslund och askgravplats invigd 2015. 
Förslagsritningen till denna är daterad 1993 och kan 
ses här intill. Ritningen har ett utseende som stäm-
mer överens med dagens gällande den södra delen, 
minneslunden. Den norra delen som utgörs av urn-
gård har helt nyligen iordningsställts med en min-
nessten placerad i mitten av gräsytan och plantering-
ar i de yttre hörnen åt norr. 
  

Ovan till höger förslagsritning till minneslund och urngård. 
Fotografierna nedanför visar dagens utseende på urngården. 
Bild till vänster; vy åt nordvästra hörnet. Bild till höger; by åt 
det nordöstra hörnet. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Benestad nya kyrkogård ligger utlagd på en plan 
rektangulär yta längs med väg 19, ett stycke söder 
om Benestad kyrka. Kyrkogården omges av ett svagt 
böljande odlingslandskap. Trädklädda kullar avteck-
nar sig vid horisonten. Trädkransen döljer bybebyg-
gelsen och kyrkan i norr. Trafikbullret från väg 19 är 
mycket påtagligt. 

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården omges på samtliga sidor av en klippt 
hagtornshäck i varierande höjd tillsammans med en 
trädkrans bestående av lindar. Undantaget utgörs av 
ett stycke utmed den västra sidan där trädplantering 
saknas. 

Grindar 
Det finns två ingångar till nya kyrkogården, båda 
lokaliserade utmed den östra sidan. En längst i söder 

 
med placering mitt för redskapshuset i kyrkogårdens 
sydvästra hörn. Huvudingången är placerad en bit 
längre norrut mitt för rundeln i anläggningens mitt. 
Både huvudgrinden och sidogrinden är fästa i 

sexkantiga huggna pelare av grå granit. Grindarna är 
tillverkade i metall och målade svarta.  

Gångar och strukturer 
På nya kyrkogården strålar räta breda singelbelagda 
huvudgångar ut från rundeln i anläggningens mitt. 
Smalare räta gångar finns inne i kvarteren. Inne i 
minneslunden och askgravplats är marken gräsbe-
vuxen undantaget grusgången som förbinder denna 
del med övriga kyrkogården. 
Kringgärdade gravplatser finns i fyra av de fem 

kvarteren. Dessa är förlagda utmed gångarna och 
förstärker intrycket av en rät utläggning. 

Belysning 
Belysning saknas inom kyrkogården. 

Servicestationer 
Två vattenposter finns inom anläggningen. En är 
placerad invid redskapshuset och den andra invid 
ingången till minneslunden. En soptunna för avfall 
tillsammans med en kompostbassäng finns i anslut-
ning till redskapshuset.  

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

Byggnader 
Redskapshuset är orienterat i nord- sydlig riktning 
med placering i kyrkogårdens sydvästra hörn. Bygg-
naden har en slätputsad grund och fasad. Gavelrös-
tena är klädda med grönmålad panel. 

Hagtornshäck utmed del av den östra sidan. Grindpartiet i huvudentrén till nya kyrkogården. Vy åt nordväst över nya kyrkogården. 
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På den norra fasaden sitter två dörrar klädda med 
grönmålad träpanel. På den västra fasaden sitter ett 
ljusinsläpp av glasbetong och på motstående fasad 
finns en garageport klädd med grönmålad panelimi-
terande plåt. Taket täcks av tvåkupiga betongpannor. 
Avvattning i fabrikslackad vit plåt.  

Planteringar 
I den norra delen av kyrkogården finns omfångsrika 
planteringar, en i varje hörn. Dessa innehåller en rik 
variation av buskar, bland annat måbär, hortensia, 
schersmin, gullregn och syren. Utöver dessa fyra 
planteringar finns ytterligare en längs med min-
neslunden och skgravplatsens östra sida. Denna 
består av en rad av avenbokar omgiven av lila syren. 
Två hagtornsträd står norr respektive söder om 
minneslunden. I den södra delen av kyrkogården 
finns en rundel planterad med ölandstok och spirea.  
Gravplatsplanteringar med vintergrön växtlighet 

finns i kvarter B och C tillsammans med låga klippta 
häckar av buxbom som inramning av gravplatserna.  

Träd 

Träden på Benestad nya kyrkogård utgörs huvudsak-
ligen av lind som är planterade som trädkrans. En 
del av dem har dock planterats som ensidig allé, men 
där flertalet med tiden övergått till att bli kransträd. 
Detta då en bit av kyrkogårdens östra del gjordes om 
till parkering och 12 lindar i trädkransen fälldes. Allé-
träden som då blev del av trädkransen vid entrén är 
de äldsta och grövsta på kyrkogården och bör vara 
omkring 100 år gamla. Trädkransen omgärdar hela 
kyrkogården, bortsett från drygt halva den västra 
sidan. I den norra delen av kyrkogården står två 
äldre träd av hagtorn som fanns med på den ur-

sprungliga ritningen. Vid en buskplantering står ett 
par lindar som troligen blivit självsådda. 

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 48 träd på Benestads nya kyrko-

gård, som domineras av äldre träd. Det saknas helt 
unga träd, bortsett från en självsådd lind i en häck-
plantering på nya kyrkogården. Några av lindarna, de 
som ingått i ensidig allé, är omkring 100 år gamla, 
medan majoriteten av kransträden bör vara omkring 
60-70 år. Många 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 
kvaliteter som till exempel grov stam och ihåligheter 
hinner utvecklas.  
På trädens stammar lever många olika mossor 

och lavar. På Benestads nya kyrkogård växer de tidi-
gare rödlistade arterna alléskruvmossa och flikig 
sköldlav på flera av lindarna. Kyrkogårdslav som 
främst växer på äldre träd i kulturmiljöer är rikligt 
förekommande på många av träden. En sällan regi-
strerad art som förekommer på Benestads nya kyr-
kogård är lindskinn, som är en svampart som lever 
på barken av lind, främst på döende eller döda gre-
nar. 
Det finns hål i många av lindarna på Benestad 

nya kyrkogård. Äldre och ihåliga träd är viktiga för 
fladdermöss som viloplatser under sommaren. De 
dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 

kyrkloft. Det krävs extra hänsyn i miljöer där frid-
lysta fladdermöss finns eller kan förväntas finnas, 
särskilt när det gäller förändringar i trädbeståndet.  
Benestads nya kyrkogård ligger som en oas mitt i 

ett åkerlandskap vilket medför att platsen är välbe-
sökt av fåglar och däggdjur. Flera fågelarter häckar 
på kyrkogården under sommaren. Främst är det 
trastar, småfåglar, kråkfåglar och duvor som brukar 
hitta lämpliga platser för sina bon i trädkronor eller 
buskar. Under årets kalla månader används kyrko-
gårdarna av traktens övervintrande fåglar. Koltrast, 
talgoxe, skata, kaja är några av de arter som under 
denna tid använder kyrkogårdarna för födosök, vila 
och skydd. Även en del mindre däggdjur som kanin, 
hare, räv och möss är vanliga besökare på kyrkogår-
darna. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser och planteringar med rikt blom-
mande växter som kärleksört, rosenspirea, syrén och 
lagerhägg besöks flitigt av olika småkryp. I gräsy-
torna finns också en del örter som gråfibbla, tu-
sensköna, svalört, knippfryle, sparv-/mjuknäva, 
hönsarv och rölleka som lockar insekter i blom-
ningstid. Förutom det gröna intresserar vindskyd-
dade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas 
och grusgångarnas stenmaterial många insekter. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A-C 
Kvarter A ligger utlagd längs med kyrkogårdens 
södra gräns, se gravkarta ovan. Det tar sin början 
invid kyrkogårdsgrinden i öster och omfattar en 
enkel rad fram till redskapsboden i väster. Kvarteret 
innehåller 2 gravplatser övrig yta är gräsbevuxen. 
Kvarter B ligger i kyrkogårdens sydöstra hörn. Hälf-
ten av kvarterets yta upptas av gravplatser medan 
övrig del är gräsbevuxen. Kvarteret omsluts på tre 
sidor de breda huvudgångarna. Inom kvarteret löper 
två smala grusgångar i nord-sydlig riktning. Kvarter 
C ligger i kyrkogårdens sydvästra hörn. Hela kvarte-
ret upptas av gravplatser. Kvarteret omsluts på tre 
sidor de breda huvudgångarna. Inom kvarteret löper 
tre smala grusgångar i nord-sydlig riktning. 
Vårdarna härstammar från decennierna kring 

1900-talets mitt. Merparten av dessa är av typen 
breda låga stenar i grå eller svart granit. Till den 
andra gruppen vårdar hör de som har en större, mer 
monumental form med både klassiska och naturin

 
-spirerade förtecken. Titlar som förekommer är Sys-
tern, Lantbrukaren, Hustrun och Tegelmästaren.  
På ett 30-tal gravplatser är ytmaterialet singel 

medan övriga är gräsbevuxna. Dominerande typ av 
kringgärdning är stenramen som finns på ett 25-tal 
platser medan buxbomshäckar kringgärdar en hand-
full gravplatser.  
Vintergrön växtlighet finns i form av tuja, cy-

press, idegran och vintergröna på ett tiotal gravplat-
ser. Bland de blommande perenna växterna (invente-
ring under våren) förekommer kärleksört, rosor, 
åkerfräken, hosta och lökväxter.  
 
Karaktärsdrag för kvarter A-C 

• Breda räta huvudgångar mellan kvarteren, smal 
räta grusgångar inne i kvarteren. 

• Kringgärdade gravplatser som successivt lagts igen 
med gräs. 

• Planteringar med både vintergröna växter och pe-
renna blommande och ej blommande.    

Vy åt norr från kvarter A genom kvarter C. 

Överst kvarter B med exempel på kringgärdade gravplat-
ser inom kvarteren.  

Nedan: Vy åt öster genom kvarter C närmast i bild och 
där bakom kvarter B. Utanför trädkransen går landsvägen 
förbi. 
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Kvarter D 

Kvarter D ligger utlagt längs kyrkogårdens västra 
gräns, se gravkartan ovan, och omfattar en enkel rad 
med gravplatser från redskapsboden i söder fram till 
en nordlig gräns där området med minneslunden tar 
vid. Hela kvarteret är belagt.  
Vårdarna härstammar från decennierna kring 

1900-talets mitt och utgörs av breda låga stenar i grå 
eller svart granit. Titlar som förekommer är Lantbru-
karen, Hustrun och Disponenten 
På samtliga gravplatser, undantaget två som är 

gräsbevuxna, är ytmaterialet singel. Kringgärdning-
arna utgörs av stenramar. Två gravplatser avviker 
från detta utseende genom staket med huggna pol-
lare. 
Vintergrön växtlighet finns på en handfull grav-

platser i form av tuja, cypress, idegran och vinter-
gröna. Bland de blommande perenna växterna (in-
ventering under våren) förekommer kärleksört, ro-
sor, julros, spirea och lökväxter.  

 
Karaktärsdrag för kvarter D: 

• Singeltäckta gravplatser kringgärdade av stenra-
mar.  

• Planteringar med både vintergröna växter och pe-
renner.  

 

  

Bilder över kvarter D 
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Kvarter E-F 
Kvarter E omfattar två rader av gravvårdar i ett an-
nars gräsbevuxet kvarter. Kvarteret omsluts på samt-
liga sidor av de breda huvudgångarna. Inom kvarte-
ret löper två smala grusgångar i nord-sydlig riktning. 
Kvarter F är till hela ytan gräsbevuxet.  
Vårdarna härstammar från 1900-talets sista de-

cennier och utgörs i huvudsak av breda låga stenar i 
grå eller svart granit. Titlar som förekommer är 
Lantbrukaren och Hustrun. 
På ett tiotal gravplatser är ytmaterialet singel med 

kringgärdningar av stenram. Övriga gravvårdar står 
utmed en gemensam planteringsyta.  
Vintergrön växtlighet finns i form av tuja, cy-

press, idegran och vintergröna på femtontal grav-
platser. Bland de blommande perenna växterna (in-
ventering under våren) förekommer kärleksört, ro-
sor, julros, hosta och lökväxter.  
 

 
Karaktärsdrag för kvarter E-F: 

• Singeltäckta gravplatser kringgärdade av stenra-
mar.  

• Planteringar med både vintergröna växter och pe-
renner.  

• Gravvårdar i gemensam planteringsyta.  
  

Ovan ses den belagda västra delen av kvarter E och till 
höger en vy över kvarter F som är helt gräsbevuxet. 
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Minneslund och askgravplats 

Minneslunden och askgravplatsen utgörs av två 
häckomslutna separata områden förbundna genom 
en öppning i häcken. Minneslunden har en rund 
planteringsyta omgiven av en ram med gatsten. I 
övrigt är marken gräsbevuxen. I den östra delen står 
en bänk tillsammans med en ljusbärare i svart metall. 
Gången genom minneslunden fram till askgravplat-
sen är belagd med singel.  
Askgravplatsen utgörs av en centralt placerad 

minnessten omgiven av en gräsmatta. Planteringsyt-
or finns i gräsmattans hörn. I sydöst står en sten-
bänk. 

 
 

  

Ovan från vänster ses bild över minneslunden följt av bän-
ken med ljusbärare intill respektive den nyligen anordnade 
askgravplatsen. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Benestad nya kyrkogård planerades och anlades efter 
ett framtida behov som aldrig kom att bli verklighet. 
En låg nyttjandegrad av de ianspråktagna kvarteren i 
kombination med stora outnyttjade ytor gör intryck-
et av planläggningen och av kyrkogårdsmiljöns arki-
tekturhistoriska värde osammanhängande.  
Den fragmentiserade miljön kan endast åter-

spegla ofullständiga delar ur platsens historia, vilket 
fått till följd att kyrkogårdens socialhistoriska och sam-
hällshistoriska värden kraftigt förenklats.  

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 nya kyrkogård. De har sina vi-
loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 
fladdermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen. 
Trädbeståndet på Benestads nya kyrkogård är 

gammalt och utgörs nästan helt av lind. Många av 
träden har värdefulla strukturer, främst i form av 
håligheter i stam och grenar. Inga rödlistade arter 
eller signalarter kunde dock noteras från kyrkogår-
den. Den naturvårdsintressanta kyrkogårdslav före-
kommer på många av lindarna. 
Fyra lindar på nya kyrkogården är registrerade i 

länsstyrelsens Åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd. Ytterligare 21 lindar uppnår Naturvårds-
verkets kriterier för att klassas som skyddsvärda, 
men har ännu inte registrerats.  

Kyrkogårdens trädkrans av lind kan omfattas av 
det generella biotopskyddet i miljöbalken, då de kan 
klassas som en allé utmed väg i jordbrukslandskap. 
Samma skydd kan gälla för träden i den äldre ensi-
diga allé som numera delvis ingår i trädkransen.  
Benestad nya kyrkogård ingår i 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.  
 

Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även borttagning 

eller ersättande av växtmaterial såsom bux-

bomshäckar och rygghäckar är tillståndsplik-

tigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är tillstånds-

pliktig bör man samråda med Länsstyrelsen. 

Vård- och underhållsplanen kan ses som ett 

planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa 

fall.  

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 
Kyrkogårdens struktur med dess yttre begränsning-
ar, kvartersindelning, gångar, och indelning i grav-
platser underhålls regelbundet.  

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, förutom under maj till juli 
som är fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

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

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

Murar och begränsningar 
Utmed den västra sidan av nya kyrkogården finns 
partier av häcken där plantorna har dålig tillväxt. 
Dessa behöver ersättas med nya. 
• Ett åtgärdsprogram för återplantering av häcken 

bör tas fram inom 5 – 10. Restaurering bör ge-
nomföras inom en 10 årsperiod.  

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

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

tidpunkt, justering vid behov.  

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

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

Anläggningar 
Ekonomibyggnad 
Träpartierna på ekonomibyggnaden såsom panel 
och dörrar har börjat flagna och släppa.  
• Ommålning bör göras inom 5 – 10 år.  

Gravplatser 
Gravplatsernas häckar och stenramar med grusade 
ytor utgör ett karaktärsdrag inom en begränsad del 
av anläggningen.  
• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 

om.  
• Singel påförs vid behov. 

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 nya 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 nya kyrko-

gårds 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 permanent 
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 fauna-
depån finns till för att gynna vedlevande insek-
ter. 

• 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 nya kyrkogård är oft-
ast måttligt näringspåverkade. Det finns redan 
partier med lite magrare mark och det bör gå 
bra att genom utmagring få in fler vilda blom-
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mande örter som ger kyrkogården större mång-
fald. Blommande gräsmattor lockar fler insekter 
vilket lockar fler fåglar; livsmiljön blir artrikare i 
flera nivåer. Utmagring sker genom att direkt 
bära bort allt gräsklipp och samtidigt undvika att 
tillföra 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 

På Benestad nya kyrkogård, som till stora delar är 
gräsbevuxen, önskar vi, vid återlämnande/tagande i 
större sammanhängande sjok, att så igen.  
Vi ser ett framtida möjligt användningsområde 

där de stora tomma ytorna kan användas till begrav-
ningar för andra religioner. 
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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 
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24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
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31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
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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 
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46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
 
 
 
 



 

 


