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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Norra Strö kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Araslövs försam-
ling. Fältarbetet utfördes under hösten 2015 med 
påföljande rapportskrivning under vintern 2015. In-
ventering samt rapportskrivning har utförts av antik-
varierna Cissela Olsson och 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 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 
kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 
kapitlet samt gällande direktiv från Lund stift och 
Länsstyrelsen i Skåne. 
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

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

 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

 
 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Norra Strö kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Strö 38:1 
Socken  Norra Strö 
Kommun  Kristianstad 
Stift  Lund 
Landskap/Län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Araslövs församling 
 
 
Kyrkogården består av åtta kvarter.  
Kyrkogården har totalt 423 gravplatser. Av dessa är ca 415 kistgravplatser 
och ca 10 askgravplatser.  
Antalet gravskötselavtal uppgår i dagsläget till 20. Det finns ca 50 tillgängliga 
gravplatser.  
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten 
Norra Strö kyrkogård med omgivande yttre mur. I 
detta område har gångsystem, gravkvarter, gravplat-
ser 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 
och biologiska värden formulerats. Vård- och under-
hållsplanen 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 Aras-
lövs församling har varit kyrkorådets ordförande 
Jörgen Lund, förtroendevald Karin Persson och 
kyrkovaktmästare Ulf  Persson. Nils Lennart Pers-
son, representant från Norra Strö hembygdsför-
ening, har även bidragit i arbetet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utdrag ur Fornsök, via Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se. Blå markeringar markerar kända forn- eller kultur-
lämningar i området.  
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Lagskydd och regelverk för kultur- och 
naturmiljö 
 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
    För att få genomföra väsentliga föränd-
ringar som kan påverka det kulturhistoriska 
värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. 
Tillstånd krävs t.ex. för utvidgning, uppfö-
rande eller ändring av byggnader, murar, por-
taler eller andra fasta anordningar samt större 
förändring av plantering, trädbestånd och 
beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger be-
sked om vad som behöver tillståndsprövas. 
Enskilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
    Området för den historiska bytomten, uti-
från 1701-1705 års karta, är registrerad 
fornlämning Norra Strö 18:1 och skyddas 
enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Området om-
fattar kyrkogården i hela sin utsträckning. 
Inom den äldre bytomten är alla ingrepp i 
mark utöver den normala gravgrävningen 
tillståndspliktiga då de kan beröra under mark 
dolda fornlämningar. Eventuella fynd av forn-
lämningar måste rapporteras till länsstyrel-
sen.  

 
 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
 
 

 
 
Miljöbalken (1998:808) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla eller 
dubbla trädrader om minst fem lövträd om-
fattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett 
övrigt öppet landskap. I Beskrivning och väg-
ledning om biotopen allé i bilaga 1 till för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg.  
   I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över byn Norra Strö kan kyrko-
gårdens utbredning och förhållande till omgivning-
arna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets 
söktjänst Historiska kartor.  
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via databasen 
Carlotta vid Kulturen i Lund, Folklivsarkivet i Lund, 
samt Regionmuseets arkiv. I Regionmuseets arkiv 
finns t ex uppgifter om förändringar under senare 
delen av 1900-talet.  
Värdefull historisk kunskap om såväl trakten som 

gravlagda personer på Norra Strö kyrkogård har 
Karin Persson generöst bidragit med.  

Norra Strö socken och kyrka 
Norra Strö socken har medeltida ursprung. Äldsta 
skriftliga belägg för kyrkbyn Strö härrör från år 
1124, då namnet skrivs Stroy. Socknen skrivs Ströö år 
1404. Tillägget ”Norra” tillkommer i slutet av 1880-
talet för att särskilja från andra byar med namnet 
Strö. Förutom kyrkbyn Strö, omfattar socknen byar-
na Hörröd, Övarp och Kålaberga. Norra Strö har 
historiskt tillhört Östra Göinge härad.  
Norra Strö socken ligger i den så kallade risbyg-

den, övergången mellan skog och slätt. Landskapet 
präglas av jordbruk. Godsbildningar i området och 
närliggande frälsegården Strö gård bidrar till ett 
landskap där raka linjer och allésystem är viktiga 
delar.  
I slutet av 1890-talet byggdes järnväg mellan 

Norra Strö och Karpalund. Banan invigdes år 1899. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med järnvägen var främst att frakta betor till 
Karpalunds sockerbruk. Järnvägen lades ner år 1954. 
Kyrkan är troligen uppförd under 1200-talet i sand-
sten omfattande ett rektangulärt långhus, ett lägre 
smalare kor och en halvrund absid. I absiden finns 
rester av kalkmålningar som härrör från andra hälf-
ten av 1200-talet. Under 1400-talet slogs valv i kor 
och långhus och försågs med rika kalkmålningar av 
den så kallade Wittskövlegruppen. I slutet av 1500-
talet tillkom ett vapenhus vid långhusets södra sida. 
År 1837 uppfördes det kvadratiska tornet av putsad 
gråsten. Detta ersatte en fristående klockstapel som 
stod öster om kyrkan, vilken revs samma år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samband med detta revs även vapenhuset och de 
södra och norra ingångarna sattes igen. År 1948 
uppfördes ett bårhus vid långhusets norra sida.  
Dopfunten är huggen av granit och är samtida 

med kyrkan, vilket betyder att den härrör från 1200-
talet. Kyrkans exteriör vittnar om det medeltida ur-
sprunget med många tidslager som visar förändring-
ar och tillägg från senare århundraden. Det synliga 
kvadermurverket visar medeltida stenmästares arbete 
och bidrar till en ålderdomlig karaktär.  
Norra Strö socken ingår sedan 2003 i Araslövs 

församling tillsammans med Färlöv och Önnestads 
socknar.  

 

Motstående sida: utdrag ur Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet.  

Norra Strö kyrka från sydöst, år 1907. Kulturmiljöbild. 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kända utsträckningen av kyrkogården 
finns utritad på 1710 års karta över Strö by och mot-
svaras av dagens kvarter A, B, C och D. Kyrkogår-
den har vid den här tiden en oregelbundet rektangu-
lär utbredning invid vägkorsningen i norra delen av 
kyrkbyn. Det sydöstra hörnet är något avskuret i 
formen. Kyrkogården omges helt och hållet av nå-
gon slags omgärdning, troligen en mur, men var 
öppningarna finns framgår inte. Kyrkobyggnaden är 
schablonmässigt utritad med långhus, kor och absid.  
Gårdarna i byn ligger vid den här tiden i ett stråk 

längs landsvägen direkt söder om kyrkan. Öster om 
klungan med gårdar, utmed vägen mot Färlöv, ligger 
Strö gård för sig själv. Förutom landsvägen och går-
darna utanför kyrkogårdens södra sida, utgörs när-
området av åkermark, förutom ett stråk av ängsmark 
som sträcker sig västerut och ansluter till vidsträckta 
ängsmarker utmed ett mindre vattendrag.  
Enligt 1806 års enskifteskarta har kyrkogården 

fortfarande i stort sett samma utsträckning som un-
der tidigt 1700-tal. En fristående klockstapel är utri-
tad öster om kyrkobyggnaden. Landskapet runt om-
kring kyrkogården har likartad karaktär som i början 
av 1700-talet. Några av byns gårdar ligger i direkt 
anslutning till kyrkogårdsmuren. Resultatet av det 
kommande skiftet i form av utflyttade gårdar, nya 
raka fastighetsgränser och rätade vägar syns ännu 
inte.  
Landskapets omvandling framträder däremot i 

viss mån på den militära skånska rekognoscerings-
kartan från 1810-talet. Gårdarna ligger nu glesare i 
kyrkbyn, bland annat finns inte längre någon bebyg-
gelse direkt söder om kyrkogården. Nya gårdar har 
istället tillkommit på tidigare obebyggda marker, 

utspridda i landskapet. Att Strö gård är en sätesgård 
framgår tydligt genom en strukturerad, omfattande 
parkanläggning och en alléplantering längs vägen 
som passerar gården. Kyrkogården är endast sche-
matiskt utritad som en rektangel. Diffusa trädmarke-
ringar längs kanten kan tyda på att det finns träd på 
kyrkogården vid den här tiden.  
Vid en kyrkostämma år 1870 bestäms att de då-

varande grindarna av gjutjärn skulle bytas ut mot 
smidesgrindar. Dessa tillverkades sedermera vid Strö 
smedja.  
År 1879 upprättas en karta inför ett kommande 

laga skifte. Kyrkogårdens utbredning är ännu den-
samma. Markerna närmast kyrkogården i väster och 
norr, tillhör den tidigare utflyttade gården Nr 3, Ny-
hem.  
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Geometrisk avmätning år 1710. Kyrkan med omgivande kyrkogård syns i 
bildens övre del.  

Laga skifteskarta, upprättad år 1879. Flertalet av går-
darna som tidigare låg söder om kyrkogården, är flyt-
tade till nya platser, utspridda i landskapet.  

Generalstabskartan, 1860-talet  

Enskifteskarta år 1806. I kyrko-
gårdens östra del är klockstapeln 
utritad. Gårdarna i Strö by är 
schablonmässigt utritade omedel-
bart söder om kyrkogården. 
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Folkökningen under 1800-talet medför att den 
gamla, befintliga kyrkogården inte räcker till. Kyrko-
stämman föreslår därför att en utvidgning bör göras. 
År 1882 inställer sig kommissionslantmätare A. L. 
Schalin för att genomföra avsöndring av jord med 
syfte att utvidga Strö kyrkogård. Vid samma tillfälle 
avsöndras även mark till ett skolhus några hundra 
meter längre söderut. Lantmätaren gör en uppmät-
ning av markerna och föreslår att ett ägoutbyte emel-
lan Säteriet Strö gård samt hemmanen nr 3 och 23 
ska genomföras. Kartan visar tydligt den gamla kyr-
kogårdens utsträckning med rundade hörn, vilka 
fortfarande kan anas i nordost och sydost. Utvidg-
ningsområdet har däremot en rak utsträckning väster 
ut med räta hörn i nordväst och sydväst.  
Kring den nya delen uppförs en mur och troligen 

är det då trädkransen av alm planteras. Gravsättning 
påbörjas i den västra delen. De äldsta bevarade 
gravplatserna i denna del härrör från 1895 och 1898. 
Ett foto från början av 1900-talet visar nyplanterade 
träd med stödstolpar alldeles intill kyrkogårdsmuren. 
Den slänt som idag syns upp mot muren är inte 
tydlig på detta foto. Några av gravplatserna är inra-
made av frodiga lövhäckar.  
Häradskartan från 1930-talet visar den utvidgade 

kyrkogården i dess nuvarande utsträckning. På andra 
sidan vägen, i korsningen, fanns då en mindre bygg-
nad som bland annat inrymde likvagnen.  
Trädkransen kring gamla kyrkogården är i början 

av 1940-talet högväxt och bildar en mycket lummig 
miljö kring kyrkan. Trädkransen ser ut att ansluta i 
storlek och karaktär till det omgivande allésystemet i 
landskapet. Vid Rålambska gravplatsen finns vid den 
här tiden resliga almar som också ramar in, tillsam-
mans med ett yngre sorgeträd med hängande krona.  

Utifrån äldre fotografier ersätts den gamla trädkran-
sen av en ny, troligen någon gång på 1940-talet.  
Flygfoton från 1940-50-talen visar att den nya 

delen är strukturerad med regelbundna nord-sydliga 
dubbla gravplatser med grusgångar emellan. De 
flesta av de ianspråktagna gravplatserna ser ut att 
vara grusade med inramning av häck eller ram. Om-
råden som inte har tagits i bruk är gräsinsådda.  
Enligt muntliga uppgifter görs rationaliseringar 

av kyrkogården i början av 1970-talet, då delar av 
grusgångarna sås igen och gravplatsernas omgärd-
ningar och ytskikt tas bort och sås in med gräs. Nå-
gon exakt uppgift finns dock inte. Foton från början 
av 1970-talet visar att träden runt den gamla kyrko-
gården är knuthamlade.  
År 1997 påbörjas en restaurering av stiglucka och 

delar av kyrkogårdsmuren mellan stigluckan och 
huvudingången. Stigluckans södra sida är då i sämst 
skick.  
Personalbyggnaden strax utanför kyrkogården är 

uppförd under 1990-talet. I byggnaden inryms per-
sonalutrymmen och besökstoalett. Under tidigt 
2000-tal kompletteras denna byggnad med ett förråd 
med garage strax intill.  
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Ägoutbyte år 1882, inför utvidgning av kyrkogården. 

Flygbild från år 1940. Carlotta Flygbild från år 1935. AB Flygtrafik. Carlotta 

Häradskartan, 1930-talet.  Norra Strö kyrka från väster. Oscar Halldin 1904-06, Kulturmiljöbild.  



 

14 | Norra Strö kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

 

 

 

Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Norra Strö kyrka ligger vid ett vägskäl där flera vägar 
med lång historisk kontinuitet möts. Alldeles nära 
ligger säteriet Strö gård med omgivande parkom-
råde. De allékantade vägarna har anknytning till god-
set och är typiska beståndsdelar i ett herrgårdsland-
skap. Kyrkogården är till stora delar omgivet av ett 
öppet och förhållandevis flackt jordbrukslandskap. 
Rationellt brukade åkrar dominerar, men här och var 
finns insprängda steniga och mer karga betesmarker. 
Mot väster bildar ett större skogsområde fond och i 
sydväst ligger en relativt nybyggd förskola.  

Kyrkogården 
Kyrkogården har en långsträckt rektangulär utbred-
ning i östvästlig riktning och kan grovt delas in i två 
delar. Den östra och äldsta delen omfattar området 
närmast kyrkobyggnaden, motsvarande kvarter A-D. 
Ett yngre utvidgningsområde, kvarter E-H,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omfattar kyrkogårdens västligaste del vilket sluttar 
mycket svagt mot väster. En hög, klippt häck av 
avenbok utgör visuell gräns mellan de båda delarna. 
Kyrkogården omges på samtliga sidor av en mur. 
Runt den östligaste delen finns en trädkrans av lind.  
 

Kyrkogårdens begränsning 

Mur 
Kyrkogården omges i hela sin utsträckning av en 
naturstensmur uppförd av tuktad eller huggen na-
tursten. Som helhet upplevs muren som likartad, 
men vissa skillnader finns mellan sträckorna på 
gamla respektive nya delen. Kyrkogårdsmuren runt 
kvarteren A-D är den äldsta där sträckningen i stora 
drag kan följas i kartmaterialet tillbaka till tidigt 
1700-tal, men med stor sannolikhet är muren mycket 
äldre än så.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bearbetad gravkarta med markerade kvarter.  
Strö gård 

Kyrkogårdsmurens sydöstra hörn. 
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Denna äldre del utgörs till stora delar av en kallmur 
utan bruk uppförd som en skalmur med överlig-
gande flata stenar. Insidan av muren fungerar som 
en stödmur där marknivån sluttar ner från murens 
övre del. De östra och södra utsidorna mot vägen är 
dock fogade med bruk, varav en stor andel hårt ce-
mentbaserat bruk. De överliggande stenarna är del-
vis fogade. Längs den sydöstra utsidan mot parke-
ringen finns en murad avsats med okänd funktion. 
Denna skymtar på ett äldre foto från tidigt 1900-tal.  
Den yngre delen av kyrkogårdsmuren som om-

ger kvarter E-H har en liknande konstruktion i form 
av en kallmurad skalmur. Muren är jämfört med den 
äldre sträckan något enklare utförd med till stor del 
sprängda och klyvda stenar i varierande storlek. De 
överliggande flata täckstenarna saknas också. Muren 
följer den knappt märkbara nivåskillnaden och är 
som lägst i väster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiglucka 
I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en stiglucka 
som ansluter till kyrkogårdsmuren. Den är uppförd 
av tegel som är putsat och vitkalkat. Någon uppgift 
om när den är byggd har inte hittats.  
Stigluckan är byggd som en portal vars övre del 

är trappstegsformad, täckt med enkupigt tegel. I 
öppningen finns en port av ek, vars insida har ett 
rejält smideslås. Portens utsida har smidda ornamen-
talt formade beslag av svartmålat järn. Till vänster 
om portens insida finns en större och två mindre 
kvadratiska nischer/hål. En liknande, kvadratisk 
nisch finns på utsidans högra sida samt ovan denna 
en tegelstensstor, rektangulär fördjupning. Funktion-
en av dessa nischer eller hål är dock okänd. Stigluck-
an och delar av kyrkogårdsmuren renoverades under 
åren 1997-98.  
Stigluckans port är låst och den används inte 

längre för passage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Kyrkogårdsmuren rakt söder om kyrkan är till stora 
delar kallmurad med endast smärre inslag av bruk.  Stigluckan år 1942. Erik Lundberg, Kulturmiljöbild.  

Stigluckan under restaurering år 1997.                   
Regionmuseets arkiv. 

Stigluckan år 2015. 
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Grind 
Den enda ingången till kyrkan och kyrkogården, 
som är i bruk, ligger söder om kyrkan i anslutning 
till parkeringen. Här finns en dubbelgrind av 
järnsmide som flankeras av något lägre enkelgrindar. 
Grindarna, som härrör från 1870-talet, är fästa i 
huggna, fyrkantiga granitstolpar. Stolparna står på en 
bredare bas med ett överliggande och utskjutande 
pyramidformat avslut krönt av stenklot.  
De svartmålade grindarna utgörs av smäckra stå-

ende ribbor som upptill binds samman i spetsbågar. 
De nedre delarna har stående, lansformade ribbor.  

Gångar och strukturer 
Kyrkogårdens gångsystem utgörs av grusade och 
relativt breda gångar inom den äldre delen av kyrko-
gården. Den nyare delen i väster är helt och hållet 
igensådd och saknar gångar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gångsystemet tar sin början vid huvudingången 
med buktande gångar som leder runt kyrkan. Dessa 
gångar ansluter till raka gångar i västöstlig riktning 
utmed kyrkogårdens norra och södra sidor. Rakt 
väster om kyrkan finns två kortare grusgångar som 
slutar tvärt. 
Enligt äldre flygfoton och utritad struktur på 

gravkartan har det funnits ett system med raka 
gångar runt hela kyrkogården, innanför kyrko-
gårdsmur och trädkrans. I den västra delen har det 
funnits raka nordsydliga gångar mellan varannan rad 
med gravplatser. Dessa är numera igensådda.  

Belysning 
Kyrkogårdens belysning är sparsam och utgörs av en 
enkel svartmålad lyktstolpe med glasglob som står 
söder om kyrkan. På väggen ovanför kyrkans väst-
port finns en glaslykta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
På kyrkogården finns två servicestationer med till-
gång till vatten, soptunnor och redskap. Den ena 
finns centralt i kvarter D med en separat vattenpost i 
nordost. I den nordvästra delen av kyrkogården 
finns en servicestation i skärningen mellan kvarter G 
och H. Även denna har redskap, soptunnor och vat-
ten. Container och större kompostbehållare finns 
utanför kyrkogårdens södra mur, avskärmade med 
en avenbokhäck.  

Parkeringsplatser 
En mindre besöksparkering finns på grusplanen 
invid huvudingången, strax söder om kyrkan. Ytter-
ligare parkeringsmöjligheter finns på grusplanen 
längre söderut, i anslutning till förskolan.  

  
Huvudingången i söder har dubbla smidesgrindar fästa i huggna granitstolpar. Soptunnor, redskap och vatten finns söder om kyrkan.  
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Byggnader 

Personal- och ekonomibyggnader 
Strax utanför kyrkogårdens huvudingång ligger en 
mindre byggnad som inrymmer personalutrymmen 
och besökstoalett. Byggnaden är uppförd i slutet av 
1990-talet. Byggnaden, som är vänd med gaveln mot 
kyrkogården, har en lockpanel målad i en gulvit ku-
lör med grå snickerier. Sadeltaket är täckt av betong-
pannor. Ingången till besökstoaletten är tillgänglig-
hetsanpassad i form av en ramp, övriga ingångar har 
låga trappor. På byggnadens östra långsida finns en 
inglasad anslagstavla med information om aktuella 
evenemang i kyrkan och i byn.  
Invid personalbyggnaden finns ett förråd för ma-

skiner och redskap. Detta uppfördes i början av 
2000-talet. Även denna byggnad är vänd med kortsi-
dan mot kyrkogården. Fasaden är klädd med lock-
listpanel som är målad i en gulvit kulör med grå 
snickerier. Ytan närmast byggnaden är lagd med 
cementplattor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träd 
Kring östra delen av kyrkogården löper en trädkrans 
med 17 medelålders till äldre lindar som tidigare varit 
knuthamlade och där nya krongrenar selektivt 
släppts upp. Enstaka lind har fått kandelaberform, 
medan huvuddelen av träden är mer kvastformiga.  
4 unga bokar står kring en gravplats, varav den 

sydöstra har skadad topp. 1 solitär ung blodlönn, 1 
solitär ung benved, 2 gamla syrener. Längs kyrko-
gårdsmuren kring den nyare delen syns stubbar efter 
den gamla trädkransen av alm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häckar 
I kvarter B finns ett fåtal gravplatser som kringgär-
das av klippta buxbomshäckar. I kvarter A och C 
syns en handfull kvarstående rester av tidigare bux-
bomshäckar.  
Den nyare delen av kyrkogården avskärmas från 

den äldre delen med en klippt avenbokshäck i nord-
sydlig riktning. I den västra yngre delen löper fyra 
raka häckar av klippt storbladig buxbom i nord-
sydlig riktning.  

 

  

Personalbyggnad och förråd 

Den norra sträckningen av kyrkogårdens trädkrans.  I kvarter E-H finns rygghäckar av storbladig buxbom.  
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Planteringar 
På gravplatserna finns relativt ofta formklippta 
städsegröna buskar i par. Några av de buskar som 
förekommer är buxbom, japansk ädelcypress, dvärg-
cypress, fågelbogran, bergtall, himalaja-en, kryp-en, 
klätterbenved och ölandstok.  
Ett par av kyrkogårdens städsegröna buskar är 

solitärt planterade och har nått stora proportioner. 
Strax söder om kyrkan finns en framträdande tuja 
som är formklippt i en rundad konform. I det syd-
östra hörnet av kvarter E finns ett klippt klot av 
buxbom.  
Av perenner växer bl.a. olika sorters rosor, 

funkia, murklocka, gamander, salvia, lavendel, kär-
leksört, pion, ljung, prästkrage, vintergröna, höstas-
ter, akleja och vivor. Några annueller som silverek, 
stjärnöga och pelargon förekommer också. 
En rabattplantering med bl.a. rosor finns på plat-

sen för den gamla klockstapeln nordost om kyrkan. 
Servicestationen norr om kyrkan inramas av två 

rododendronbuskar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gamander finns planterad på en äldre gravplats. Det är en kulturväxt som förr verkar ha varit vanlig på kyrkogårdar i 
Sydsverige. 
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
På de flesta lindarna växer en rik epifytflora med 
flera naturvårdsintressanta arter, bl.a. fjällig dagglav, 
dagglav, allémossa, allélav, hagelporlav, kyrkogårdslav 
och allévägglav. Den rödlistade grynig dagglav (NT) 
förekommer på 9 av träden. Signalarten guldlock-
mossa växer på ett par av träden. 
På flera av almstubbarna växer fjällticka, stubb-

läcksvamp, honungs- och sprödskivlingar, samt 
signalarten guldlockmossa. 
Gräsmattan är till största del måttligt näringspå-

verkad och har inslag av allmänna och oftast kon-
kurrenskraftiga örter som vitklöver, hönsarv, 
brunört, rölleka, tusensköna, revsmörblomma, 
ogräsmaskros, jordreva, svartkämpar samt gräshak-
mossa. Slänterna innanför muren, framförallt längs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

norra sidan, är bitvis magrare och har inslag av grå-
fibbla, rölleka, svartkämpar samt vågig praktmossa. I 
slänterna och ibland på muren växer kalklockmossa, 
en art som är kalkkrävande och annars främst växer i 
kalkrika betesmarker. 
Uppe på kyrkogårdens mur växer bl.a. vit fet-

knopp, kaukasiskt fetblad, signalarten guldlock-
mossa, kalklockmossa, cypressfläta, filtlavar, mur-
tuss, mångformig rosettlav och sköldlavar. I västra 
delen av kyrkogården är muren delvis överväxt med 
gräs och flera av ovan nämnda arter. I skrevor har 
kärlväxter som skelört, akleja, nejlikrot fått fäste 
medan det längs muren växer stinknäva. På murens 
utsida växer ett par kalkgynnade skorplavar, matt 
orangelav och murlav. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-
teringar och gräsmattor till en omväxlande biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. 
Det saknas idag hålträd på Norra Strö kyrkogård, 

främst på grund av att det råder brist på äldre träd. 
Gamla träd kan ibland ha ihålig stam med ansamling 
av mulm, som är en kompostliknande massa av or-
ganiskt material som bryts ner av olika insekter och 
svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då få 
gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin-
ner utvecklas.  
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren, men tyvärr saknas 
ihåliga träd på kyrkogården. Omgivningarna har  

   
Allélav på lind.  Allémossa Grynig dagglav är en rödlistad art som förekommer på 

nio av trädkransens lindar.  
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däremot gott om äldre träd bl.a. i alléer av hästkas-
tanj och ask längs med vägarna. Det är därmed tro-
ligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Norra Strö, särskilt då de ofta dras till kulturbyggna-
der. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn 
och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns 
eller kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när 
det gäller förändringar i trädbeståndet.  
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 
senhösten noterades gråsparv, bofink, gråsiska, 
nötväcka, talgoxe, steglits, kaja och gröngöling (NT).  
Även under årets kalla månader används kyrko-

gården av traktens övervintrande fåglar för födosök, 
vila och skydd. Vinbergssnäcka, parksnäcka och 

leopardsnigel noterades också vid besöken på kyr-
kogården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ekorre, 
harar, kanin och mindre gnagare mer eller mindre 
regelbundet. Större däggdjur kan också förekomma 
sporadiskt. 
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 med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel, salvia och ljung, som innehåller 
nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matt orangelav växer på kyrkogårdsmurens utsida.  

Ovanpå kyrkogårdsmuren växer fetbladsväxter och olika 
sorters mossor. Nederst syns närbild på kalklockmossa.   
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Kvarter A 
Kvarter A omfattar kyrkogårdens ostligaste del och 
ingår i den äldsta kända utsträckningen av kyrkogår-
den. Kyrkogårdsmuren tillsammans med trädkran-
sen av lind ger en grön inramning i norr, öster och 
söder. Allén längs landsvägen som passerar förbi, 
bidrar till rumsligheten. Grusgången från huvudin-
gången bildar gräns i väster tillsammans med kyrkan 
som bildar visuell fond. I kvarterets nordöstra hörn 
finns den vitputsade stigluckan med port som är 
sammanbyggd med muren. Stigluckan har trapp-
stegsgavlar. Porten användes fram till mitten av 
1900-talet av de som kom gåendes till kyrkan från 
det hållet. När bilismen slog igenom tappade stig-
luckan i betydelse, då besökarna istället tog entrén 
från parkeringen.  
Kvarteret har inga gångar utan är helt och hållet 

gräsinsått. I den norra delen finns en rund perenn-
rabatt på platsen för den forna klockstapeln.  
Gravplatserna är något oregelbundet utlagda i 

nord-sydliga rader, varav merparten i en klunga i 
kvarterets centrala delar. Vårdarna är vända mot 
väster. Utmed kyrkogårdsmuren finns en rad grav-
platser med glest stående vårdar. Dessa har muren i 
ryggen och är ursprungligen vända mot en grusgång 
som är numera är insådd med gräs.  
Bland de äldsta vårdarna hör ett drygt tiotal hög-

resta vårdar av svart granit. Majoriteten härrör från 
decennierna kring sekelskiftet 1900. En av vårdarna, 
från tidigt 1900-tal har mycket fint huggen, delvis 
genombruten växtornamentik i typisk jugendstil. De 
spridda vårdarna längs muren har överlag en mindre 
skala med en mer lågmäld och enkel framtoning. 
Flera av dessa var torpare i Övarps by. Från 1930- 
 

 
talet fram tills idag dominerar låga, rektangulära vår-
dar av svart eller grå granit.  
Två av gravplatserna har inramning av stenram 

med ytskikt av singel. Förutom enstaka avgränsning-
ar kring rabatter saknar övriga vårdar helt och hållet 
omgärdning och ligger eller står i gräsmattan. Rester 
av troliga tidigare inramningar av buxbomshäck kan 
anas vid ett par gravplatser.  
Bland titlarna märks en dominans av lantbrukaren, 

ofta tillsammans med hustrun, vilket visar på jord-
brukets betydelse i trakten. Hemmansägaren, åboen, 
torparen och småbrukaren har också denna anknytning. 
Spinnmästaren lär ha varit anställd på Strömsborgs 
spinneri utanför Osby. Änkan är titeln på en av de 
mindre, mer anspråkslösa vårdarna. Den enda vår-
den med kvinnlig yrkestitel är rest över lärarinnan 
Maria Månsson, född år 1816 på en gård i Strö sock-
en. Månsson utexaminerades år 1847 som en av de 
första folkskollärarinnorna i Sverige. Maria arbetade 
aldrig i Strö, utan tjänstgjorde i Lund och Åby utan-
för Bromölla. Flera av de äldre vårdarna anger ofta 
by- eller gårdstillhörighet, varav majoriteten har an-
knytning till Övarps by. 
Rosor och kärleksört tillhör de vanligaste peren-

nerna, då de är planterade på ett tiotal gravplatser. 
Enstaka exempel såsom daglilja, funkia, gamander, 
borstnejlika och julros finns också.  
 

 
Karaktärsdrag för kvarter A: 
• Öppna grässådda, sammanhängande ytor  
• Inramande trädkrans, mur och stiglucka 
• Centralt finns samlad grupp av högresta vår-

dar  
• Enkla och anspråkslösa vårdar utmed muren. 
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I kvarteret syns en tydlig skillnad mellan de centralt placerade högresta och påkostade vårdarna och de mer enkla och anspråkslösa vårdarna utmed sidorna.  
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Kvarter B 
Kvarter B omfattar ett mindre område direkt söder 
om kyrkobyggnaden, som bildar distinkt visuell 
fond. Kvarteret avgränsas runt om av grusgångar 
med grässådda ytor innanför.  
Gravplatserna är utlagda i oregelbundna nord-

sydliga rader med vårdarna vända mot öster. Storle-
ken på det drygt tiotalet gravplatserna varierar. Tre 
av gravplatserna är grusade med omgärdning av 
stenram och lika många har buxbomshäck. Trots att 
buxbomshäckarna är få utgör de ett framträdande 
inslag på grund av att de är relativt höga och breda. 
Övriga gravplatser saknar omgärdning och är in-
sådda med gräs.  
Några av kyrkogårdens äldsta vårdar finns i kvar-

teret. Till exempel finns tre nedlagda kalkstensvårdar 
i kvarteret, varav inskriptionerna delvis kan tydas på 
två av dem. En handfull vårdar från senare delen av 
1800-talet och början av 1900-talet är mer eller 
mindre högresta och huggna av svart eller grå granit. 
En mindre vård, med infälld inskriptionsplatta av 
marmor omgiven av naturromantiskt huggna mur-
grönaslingor, är rest över ett barn år 1873. Övriga 
vårdar är låga, rektangulära huggna av svart eller grå 
granit och härrör från andra hälften av 1900-talet.  
Bland titlarna tillhör åbon, lantbrukaren och hustrun 

de vanligast förekommande. Med tanke på kvarterets 
framträdande placering är titlarna häradsdomare och 
nämndeman typisk.  
Rosor, kärleksört och marktäckande vintergröna 

tillhör de perenner som förekommer på några av 
gravplatserna. Ett par högväxta tujor bidrar tillsam-
mans med buxbomshäckarna till en grön karaktär.   
 

 

Karaktärsdrag för kvarter B 
• Ålderdomlig del av kyrkogården som starkt 

präglas av den säregna kyrkobyggnaden. 
• Oregelbundet utlagda gravplatser som varierar i 

storlek och utförande 
• Framträdande och varierad vintergrön växtlig-

het. 
 

 
 
 

 



 

Norra Strö kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 25 

 
I kvarter B finns flera ålderdomliga vårdar och ett rikt inslag av vintergrön växtlighet.  
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Kvarter C 
Kvarter C omfattar den västra delen av kyrkogår-
dens äldre del. I norr och söder avgränsas kvarteret 
av kyrkogårdsmuren tillsammans med ett par av 
trädkransens lindar. Grusgångar omger i väster och 
öster. Den höga klippta häcken i kvarter E bildar 
visuell fond och kyrkobyggnaden är framträdande i 
öster.  
Förutom de enkla raderna med gravplatser längs 

norra och södra sidorna är övriga gravplatser inom 
kvarteret oregelbundet utlagda i nordsydliga rader. 
Med gravvårdar vända mot öster. I den centralt 
norra delen ligger emellertid vissa av gravplatserna i 
västöstliga rader med vårdarna vända mot norr eller 
söder. Förutom de grusade gångarna är kvarteret 
helt och hållet gräsinsått med en öppen karaktär. 
Gravplatserna saknar omgärdning, även om smärre 
rester av tidigare stenramar kan ses här och var.  
Centralt och iögonfallande ligger den Rålambska 

gravplatsen i kvarterets västra del, omgiven av fyra 
bokar. Familjen Rålamb ägde Strö gård fram till 
1840-talet, då släkten Hamilton tog över. Strax norr 
om denna gravplats finns två ålderdomliga vårdar. 
Den ena är den så kallade prästastenen, en välbeva-
rad kalkstensvård som är rest år 1830 över Johan 
Petter Lantmanson, född år 1784. Nedanför finns en 
liggande häll. Bredvid finns en vård av huggen granit 
med avfasade sidor och enkel korsformad dekor. 
Vården upptäcktes och grävdes upp i mitten av 
1900-talet, men dess ålder är okänd.  
En stor del av kvarterets vårdar härrör från de-

cennierna kring sekelskiftet och är högresta och 
huggna av grå eller svart granit. Omväxlande finns 
ett stort antal lägre, rektangulära vårdar från andra 
hälften av 1900-talet.  

Många av vårdarna har angiven by eller gårdstillhö-
righet såsom exempelvis Kålaberga, Brogården eller 
Strö gård. Det finns relativt många olika titlar på 
vårdarna, även om lantbrukaren och hustrun är vanlig-
ast. Det finns flera exempel på familjeanknutna titlar 
såsom systrarna och syskonen. Lärarinnan är den enda 
kvinnliga yrkestiteln. Andra exempel är regementspas-
tor, skogvaktare och radiotelegrafist. 
Majoriteten av de äldre gravplatserna saknar 

plantering och generellt har kvarteret sparsamt med 
växtlighet. Enstaka rosor och perenner såsom kär-
leksört, hosta, akleja och krollilja förekommer. En 
del annueller är planerade på främst de yngre grav-
platserna i norr.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter C: 
• Öppna och gräsinsådda ytor.  
• Glest stående högresta vårdar av varierande slag 
• Sparsam vegetation 
• Raka, grusade gångar 
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I kvarter C finns en stor variation av gravvårdar i olika ålder och utförande.  
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Kvarter D 
Kvarter D är ett litet kvarter som omfattar området 
rakt norr om kyrkan. Kyrkogårdsmuren tillsammans 
med trädkransen av lind avgränsar norra sidan me-
dan kyrkan bildar gräns i söder.  
Inom kvarteret finns endast en rad med tio grav-

platser som är utlagda utmed kyrkogårdsmuren. 
Området är gräsinsått och gravplatserna saknar om-
gärdning vilket bidrar till att avgränsningen mot 
kvarter A och C på ömse sidor inte är synlig. Samt-
liga vårdar är vända mot söder. Söder om denna rad 
finns en gräsbevuxen rektangulär gräsyta som är 
inramad av grusgångar. Här finns inga synliga grav-
platser, istället finns servicestation med redskap och 
soptunnor. Intill står en högväxt rhododendron och 
i västra delen en benved. Återlämnade och borttagna 
gravvårdar har grävts ner i kvarteret.  
Flertalet av gravvårdarna härrör från 1900-talets 

första del. Vårdarna är med ett par undantag relativt 
enkla och anspråkslösa i liten skala, huggna i svart 
eller grå granit.  
Flera av titlarna anknyter till familjerelationer 

såsom hustrun, änkan, dottern eller sonen. Förekom-
mande yrkestitlar är lantbrukaren, skräddare och post-
mannen. Den sistnämnda är den i trakten välkände 
postmannen Sven, även kallad ”Posta-Sven”.  
Bortsett från ett fåtal planterade perenner och 

vintergröna buskar, saknas planteringar nästan helt 
och hållet.  
 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter D: 
• Öppna och grässådda ytor 
• Enkla och anspråkslösa gravvårdar i rad utmed 

muren 
• Inramning av kyrkogårdsmur, trädkrans och 

kyrkobyggnaden 
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Trädkrans och kyrkobyggnad ramar in kvarter D. 
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Kvarter E, F, G och H 
Kvarter E, F, G och H omfattar kyrkogårdens väst-
ligaste del. Varje kvarter omfattar två, tre eller fyra 
rader med gravplatser som är placerade rygg mot 
rygg med häck emellan. Utmed de yttre kanterna 
finns en rad gravplatser. Hela området utgörs idag av 
sammanhängande gräsyta utan gångar. Äldre flygfo-
ton från början av 1940-talet visar att kvarteren tidi-
gare avgränsats av grusgångar och att många av 
gravplatserna då var omgärdade av häckar eller 
stenramar. Kvarter E längst i öster delas av en hög 
klippt rygghäck av avenbok, som bildar visuell 
nordsydlig avgränsning mot den äldre delen av kyr-
kogården. I det sydöstra hörnet finns ett omfångsrikt 
och framträdande klot av klippt buxbom. En träd-
krans av alm har tidigare ramat in området, men 
denna togs ner i början av 2000-talet på grund av 
angrepp av almsjuka.  
Fyra rygghäckar av klippt, storbladig buxbom 

markerar raderna med gravplatser. Gravvårdarna 
ligger relativt glest med oregelbundna mellanrum.  
Flertalet av de äldsta vårdarna finns i den västlig-

aste delen, vilket talar för att man i hög grad började 
gravsätta från väster mot öster. De äldst daterade 
vårdarna härrör från 1895 och 1898 och står i kvar-
ter G, till exempel en huggen urna på postament 
som är huggen i svart diabas. I övrigt finns flest antal 
vårdar från 1900-talets första decennier i kvarter H. 
Flera av dessa är relativt anspråkslösa såsom exem-
pelvis vården i diabas över torparen Jöns Larsson 
och hustrun Sissa från Lunkeskog rest år 1902. En 
av vårdarna är rest över Ingar Nilsson, även kallad 
”frue-bonden”, vars man for till Amerika. Mannen 
återvände aldrig, men ett tomt inskriptionsfält för 

makens namn finns reserverat ovanför Ingars och 
sonen Antons namn. 
I kvarteren finns många rektangulära vårdar 

huggna i svart, grå eller i vissa fall röd granit, vanligt 
förekommande under hela perioden från 1920-talet 
fram till idag. En av dessa är på 1970-talet rest över 
bröderna Håkansson från Övarp. Om dessa berättas 
att de i början av 1900-talet for till Canada för att 
leva trapper-liv. Efternamnet Håkansson bytte ena 
brodern till Hawkins. Bröderna återvände så små-
ningom, och väl hemma i byn lär de ”trapper-
mässigt” ha valt att bo i en mycket enkel boning i 
skogen.  
I kvarter E och F finns många gravplatser från 

1990-talet fram till idag. Av dessa är flera liggande 
hällar, huggna eller naturliga, eller stående, oftast 
grovt huggna vårdar med en naturlig karaktär.  
Familjerelaterade titlar såsom exempelvis hustrun, 

makan, sonen, dottern och syskonen utgör en betydande 
andel av vårdarnas titlar. Lantbrukare, hemmansägare 
och arrendatorn som relaterar till jordbruksbygden är 
ganska vanliga. Det finns däremot få yrkestitlar, av 
vilka handlanden, droskägare och skräddaremästare är 
några.  
Växtligheten är sparsam och är med några un-

dantag främst koncentrerad till yngre gravplatsrabat-
ter. Här dominerar annueller, med inslag av exem-
pelvis kärleksört, vintergröna, julros, höstaster och 
rosor. I kvarter E förekommer även en handfull 
gravplatser med parvis planterade vintergrön cy-
press, tuja eller buxbom.  
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter E, F, G och H 
• Öppna sammanhängande gräsytor.  
• Glest stående vårdar i nordsydliga rader och 

utmed ytterkanterna. 
• Avgränsande klippt häck av avenbok och klippta 

rygghäckar av storbladig buxbom. 
• Äldre gravplatserna i väster, yngre i öster.  
• Sparsam växtlighet 
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Kyrkogårdens västra del är öppen och gräsinsådd med nordsydliga rygghäckar mellan raderna med gravplatser.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Karaktärsdrag 
Norra Strö kyrkogård är orienterad i en långsträckt, 
östvästlig riktning med kyrkan i dess östra del. Kyr-
kogården är tydligt uppdelad i en äldre del i öster 
och en yngre utvidgad del i väster. Kyrkogårdens 
yttre avgränsning i form av mur och delvis trädkrans 
av hamlade lindar utgör typiska beståndsdelar med 
rötter i det sena 1800-talets kyrkogårdsideal.  
Gravplatsernas oregelbundenhet och variation i 

den östra delen av kyrkogården, utgör en rest av en 
äldre gravstruktur som ännu kan skönjas. Beroende 
på gravplatsens placering framträder även vissa soci-
ala skillnader i lokalsamhället. På den nyare delen 
råder en ordnad och linjär struktur, om än med glest 
stående vårdar.  
 
 

 

Samlad grupp med 
äldre gravvårdar 

Öppna gräs-
sådda ytor 

Spridda hög-
resta vårdar 

Stubbar efter äldre 
trädkrans 

Avskärmande häck 
av avenbok 

Rikt vinter-
grönt inslag 

Ålderdomlig 
karaktär 

Yngre mur 
utan överlig-
gande block 

Trädkrans av lind 

Grässådda ytor 
Skarp avgränsning 
mot närliggande 
åkermark 

Lägre vårdar i rader 

Äldre mur med 
överliggande flata 
block 

Framträdande grav-
plats inramad av 
trädplantering 

Rygghäckar av 
buxbom Framträdande, ål-

derdomlig stiglucka 

Enkla och anspråks-
lösa vårdar längs 
muren Trädkrans 

av lind 
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Kulturhistoriska värden 
Norra Strö kyrka med kyrkogård har i sina äldsta 
delar kontinuitet på platsen sedan 1200-talet. Många 
människor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö som sockencentrum med mycket lång hi-
storisk kontinuitet. Platsen, med kyrkan och omgi-
vande kyrkogård, som central punkt har härigenom 
ett traditionsvärde.  
Kyrkogårdens östra del har tillsammans med in-

ramande trädkrans, kyrkogårdsmur och stiglucka ett 
miljöskapande värde där de ålderdomliga dragen är 
framträdande.  
Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 

Gårds- eller bytillhörighet anges ofta på de äldre 
vårdarna, och utifrån dessa kan en äldre indelning 
utifrån bytillhörighet i viss mån skönjas. Inom den 
äldre delen av kyrkogården är enkla och anspråkslösa 
gravvårdar i huvudsak placerade utefter muren, me-
dan mer påkostade vårdar har en mer central place-
ring.  
Kyrkogårdens utvidgningsområde berättar om en 

ökande befolkning på landsbygden under 1800-talet. 
I denna del av kyrkogården är gravvårdarna i huvud-
sak underordnade den övergripande strukturen. 
Detta i motsats till den äldre delen där många av 
gravvårdarna är tänkta att vara solitärt framstående 
och väl synliga.   
Titlarna på gravvårdarna återspeglar samhällshi-

storiska värden genom att de berättar om vilka nä-
ringar som har präglat bygden under skilda perioder 
samtidigt som de belyser både hur klass- och köns-
tillhörighet varit avgörande för inom vilka ramar 
personer har levt sina liv. Att jordbruket har haft stor 
betydelse i Norra Strö socken är tydligt genom att ett 
stort antal vårdar har titlarna lantbrukare eller hemman-

sägare. Titlarna småbrukare, torpare, husägare vittnar om 
enklare förhållanden. Vissa titlar och inskriptioner 
visar på tydlig koppling till det intilliggande godset 
Strö gård. Titeln hustru är för övrigt den vanligast 
förekommande på såväl äldre som yngre vårdar. 
Denna stora anonyma grupp rymmer således en 
dold historia som bör uppmärksammas tydligare. 
Det finns mycket få kvinnliga yrkestitlar. I kvarter A 
finns gravvården över lärarinnan Maria Månsson, 
som år 1847 utexaminerades som en av de första 
folkskollärarinnorna i Sverige. Värt att även beakta i 
sammanhanget är kyrkogårdens osynliga historia; 
över de personer, oftast ur lägre samhällsskikt, vilka 
inte är framträder genom bevarade gravvårdar eller 
inskriptioner.  

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-
ningen av platsen. Den nyare delen av kyrkogården, 
kvarter E-H har en ordnad, rätvinklig struktur. I den 
äldre delen finns en högre grad av oregelbundenhet 
som tillsammans med vårdarnas mångfald av former 
och material speglar skiftande stilideal under senare 
delen av 1800-talet och början av 1900-talet.  
Gravplatserna och vårdarna rymmer en stor vari-

ation vad gäller ålder, utformning, material och stor-
lek. Detta utgör ett pedagogiskt värde där jämförelser 
kan låta sig göras. Större delen av kyrkogårdens 
gravvårdar har inte så stora enskilda värden att de 
kan anses vara ovärderliga. Det är framförallt till-
sammans som gravvårdarna bidrar till kyrkogården 
som en värdefull kulturmiljö. Att mångfalden i grav-
vårdarna bevaras, både storslagna och anspråkslösa, 
för sina titlar likväl som för sin utformning är viktigt 
för att kyrkogården skall spegla en tidigare samhälls-
struktur. 

 
I kvarter C står en ålderdomlig gravvård uppställd. 
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Biologiska värden 
Norra Strö kyrkogård ligger på gränsen mellan 
skogs- och slättbygd, men närområdet utgörs av ett 
uppodlat landskap. Kyrkogården fungerar därmed 
som en välkommen tillflyktsort för många djur och 
växter. Flera betesmarker som upptagits i Ängs- och 
betesmarksinventeringen finns inom några hundra 
meter från kyrkogården. Ca 500 m öster om kyrko-
gården ligger en av Skogsstyrelsen utsedd nyckelbio-
top som utgörs av hagmark med ek och andra löv-
träd. Drygt 1,5 km söder om kyrkogården passerar 
Vinne å och ansluter sedan till Helge å strax söder 
om Araslövssjön.  
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 

drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Norra Strö kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermus-
arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-
ningen. 
Kyrkogårdens lindar har flera lav- och mossarter 

som bidrar till trädens höga biologiska värde; den 
rödlistade grynig dagglav (NT), signalarten guld-
lockmossa och de naturvårdsintressanta arterna 
allélav, allémossa, fjällig dagglav, hagelporlav, dagglav, 
allévägglav och kyrkogårdslav. Dessa arter gynnas av 
solexponering och av uppvirvlat mineralrikt damm 
från omgivande åkrar och från krattning av kyrko-
gårdens grusgångar. 
 
 
 

 
I gräsmattan och på muren förekommer kalklock-
mossa, som är en lite ovanligare mossa som annars 
främst växer i kalkrika betesmarker, men som också 
kan förekomma på sten. 
Den rödlistade hackspetten gröngöling (NT) no-

terades vid två besök på kyrkogården och är en art 
som trivs i halvöppna kultur- och gårdsmiljöer med 
gamla ädellövträd. Rödlistade arter utses av expert-
kommittéer vid Artdatabanken och utgörs främst av 
hotade och nära hotade arter. Signalarter är Skogs-
styrelsens urval av arter som är indikatorer på mil-
jöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 
arter.  
Alla 17 lindar på Norra Strö kyrkogård är upp-

tagna som skyddsvärda träd i Åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd och registrerade på 
Trädportalen år 2009. Samtliga lindar är registrerade 
som hålträd.  
Trädkransen av lind kan omfattas av det generella 

biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som en 
allé av minst 5 träd på rad utmed en väg. Länsstyrel-
sen gör dock en bedömning från fall till fall.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilt skyddsvärda träd 
 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärds-
program för särskilt skyddsvärda träd – Mål 
och åtgärder 2012–2016. De särskilt 
skyddsvärda träden omfattar jätteträd som 
har en stamdiameter på mer än 1 meter, 
mycket gamla träd som är äldre än 140/200 
år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 
med stamdiameter på mer än 40 cm.  
    Länsstyrelsen har inventerat många kyr-
kogårdar för att hitta de värdefullaste trä-
den. Träd som registrerats som särskilt 
skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen 
(tradportalen.se) på internet. 
 

 
Rödlistan är en lista på hotade och nära ho-
tade arter som sammaställs av flera expert-
kommittéer vid Artdatabanken/SLU i Uppsala 
och uppdateras vart 5:e år. 
 
Rödlistans kategorier: 
CR  Akut hotad (Critically endangered) 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
NT  Nära hotad (Near threatened) 
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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 från kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden Tillämpningen måste ske 
med utgångspunkt från såväl värdebeskrivning samt 
kyrkogårdens 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. De 
bevarandeområden som pekas ut på kartan är karak-
täristiska för kyrkogården eller delar av den och sär-
skilt 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.  
 

Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 
och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 
helhet.  

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  
 

 

Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 
gravplatser.  
 
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  
� De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 
material, storlek och utsträckning.  

 

Områden med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-
dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma. 

� Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om och ska då markeras med en omarbetnings-
symbol.  
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Gröna områden, kvarter A och B, har ett högt kulturhistoriskt värde. Gångsystemet, orange, är en viktig struktur att bevara. Kvarter C och norra delen av 
kvarter D, brunt, är områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär.  
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna 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.  

� Ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvår-
dar presenteras i särskild bilaga.  
 

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis kullar av 
vintergröna, bör i första hand vårdas och få stå 
kvar på gravplatserna även sedan de har åter-
lämnats. Äldre eller unika växter samt växter 
med höga biologiska värden kan finnas på samt-
liga delar av kyrkogården. Vid behov kan de be-
höva 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.  

 

Träd 
Trädvårdsplanens åtgärder väger in både biologiska 
värden och kulturhistoriska aspekter.  
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 
Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

� Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 
och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  

� I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap.  

� Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
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. Länsstyrelsen har inventerat många be-
gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 
inlagda i Trädportalen på internet. 
 

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 rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom perioden maj- juli, som 
är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 
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� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar och är något som på-
gått under mycket lång tid. 

� Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna 
hålhäckande fåglar. Tänk på att inte spika i trä-
den och att inte strypa stammen med vajer. An-
vänd plastklädd ståltråd som hängs kring en 
gren. 
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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.  
 

Mur  
Som helhet är kyrkogårdsmuren i förhållandevis gott 
skick. Längs de olika delarna med olika konstruktion 
finns emellertid behov av översyn.  
Längs sträckan som är fogad med bruk utmed 

vägen finns här och var sprickor och bortfall av bruk 
och sten. Vissa fogar mellan de överliggande hällar-
na har fallit bort eller har sprickor.  
Utmed de kallmurade delarna i västra delen av 

kyrkogården har stenar kommit ur läge. Längs vissa 
delar växer gräs i muren.  
 
• Löpande översyn av murens hela sträcka. Vid 

behov kan ett åtgärdsprogram tas fram av sak-
kunnig.  
 

• En fogad mur kräver tät avtäckning. Se regel-
bundet över fogningen så att den är tät. Foga 
med kalkbruk.  

 
• Lägg tillbaka stenar som kryper ur eller kommit 

ur läge, innan det blir en stor skada.  
 
• Ta regelbundet bort kraftigväxande gräs och 

lövuppslag i muren. Låt mossa och sedumväxter 
vara kvar.  

Stiglucka 
Stigluckan renoverades senast 1997-98. Viss sprick-
bildning syns på stigluckans norra sida. Vad detta 
beror på och om det finns behov av åtgärd är oklart. 
 
• Låt sakkunnig göra en översyn av stigluckan för 

att göra en skadebedömning och eventuellt åt-
gärdsförslag.  

Grindar  
Grindarna in till kyrkogården fungerar och är i gott 
skick. Endast smärre rostangrepp konstaterades. 
 
• Årlig översyn av grindarna, ommålning och 

justering vid behov.  
 

Gångar 
Grusgångarna är i gott skick. Problem med sätt-
ningar verkar inte finnas i någon större utsträckning.  
 

Tillgänglighet 
Kyrkogården har god fysisk tillgänglighet utmed 
gångarna som binder samman entrén och området 
närmast kyrkan. Gångarna är breda och möjliga att 
ta sig fram med rollator eller rullstol. Eftersom ni-
våskillnader saknas bedöms även det grässådda om-
rådet i väster ha god tillgänglighet.  

Gravvårdar 
Ett mindre antal gravvårdar är vittrade eller skadade. 
Inskriptionerna på några de äldre gravvårdarnaär 
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. 
Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för 
vård och underhåll.  
 

• 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.  

 

Planteringar 
Viss städsegrön växtlighet bildar tillsammans med 
inslag av perenner och lökväxter en bas i kyrkogår-
dens gröna struktur.  

 
• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  
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• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och stå kvar på gravplatserna även sedan 
de återlämnats.  
 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhi-
storiska aspekter.  

• 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 Norra Strö 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 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man spa-

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

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

• För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och har klara fär-
ger. Bra blommande växter för fjärilar är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 
fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja. 
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Sedvanligt underhåll av kulturhistoriska 
värden 
Följande tabell listar de objekt som är viktiga för 
begravningsplatsens karaktär och kulturhistoriska 
värde. Ett sedvanligt, löpande underhåll är en förut-
sättning för att värdena ska bestå. Detta underhåll är 
i de flesta fall en självklar del av kyrkogårdsförvalt-
ningens dagliga arbete. Tabellen kan därför ses som 
en checklista av generell karaktär som kan komplett-
eras och fyllas på efter förvaltningens behov och 
önskemål. I bilagan Rekommendationer för vård och un-
derhåll finns mer information om underhållsåtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekt Aktivitet  

Grusgångar Miljövänlig ogräsbe-
kämpning, påfyllning av 
material, krattning. 

Järngrindar Besiktigas varje år. Vid 
tecken på rost målas 
grindarna om enligt 
anvisningar i bilagan 
Allmänna riktlinjer för vård 
och underhåll. Rörliga 
delar smörjes vid behov.  

Gravvårdar Provtryckes vart 5:e år, 
enligt Centrala Grav-
vårdskommitténs riktlin-
jer. Vid samma tillfälle 
kontrolleras vår-
dar/hällar även för 
sprickbildning och/eller 
andra skador. 

Inventarier, t ex ljushål-
lare, bänkar 

Rengöres vid behov. 

Träd Årlig översyn av vitalitet.   
Se trädvårdsplan för 
åtgärder. 

Buxbomshäck Beskärs varje eller 
vartannat år i augusti-
september. Grundgöds-
las på våren (pelletterad 
hönsgödsel eller kom-
posterad kogödsel). 
Buxbomshäckar kring 
gravplatser kompletteras 
vid behov. För att öka 
möjligheten att säker-

ställa kyrkogårdens 
buxbomsbestånd bör 
egen sticklingsförökning 
påbörjas. 

Avenbokhäck Beskärs under perioden 
juli–september. Grund-
gödsla på våren 
med t.ex. pelletterad 
hönsgödsel. Höstgödsla 
ev med PKgödsel 
(fosfor och kalium) i 
september. 
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Målsättning och utveckling 
Araslövs församling har formulerat följande punkter 
för sitt målsättnings och utvecklingsarbete på Norra 
Strö kyrkogård.  
 

 
- Anlägga en askgravplats på lämplig plats inom 

kyrkogården för att tillmötesgå efterfrågan.  
 

- Bevara och vid behov förbättra och förnya träd-
kransen runt kyrkogården. Bevara de huvud-
gångar som finns på kyrkogården. Underhålla 
murar, grindar och stiglucka. Bevara viktiga 
gravplatser.  
  

- Lyfta fram och vårda kulturhistoriskt intressanta 
växter samt ersätta dessa vid behov. 
 

- Utnyttja återlämnade gravar till att även plantera 
in marktäckande perenner, rosor samt mindre 
blommande träd inne på kyrkogården. 
 

- Samla in, dokumentera och förmedla den rika 
lokalhistoriska kunskapen om trakten och grav-
lagda på Norra Strö kyrkogård.  
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http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikation
er/978-91-620-0160-5.pdf 

 

Historiska kartor, Lantmäteriet: 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.ht
ml  
 
Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet 
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html?utm_
source=startsida&utm_medium=snabblank&utm_campai
gn=ux-test  
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Kulturmiljöprogram för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län: 
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSP
LANERING-OCH-
KULTURMIL-
JO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM
/Pages/kulturmiljoprogram.aspx  
 
Minnesluckan, Regionmuseet Kristianstad 
http://reflex/  
 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län:  
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintr
essen/riksintressen-beskrivningar/  
 

Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se/ 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturland-
skapet: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikation
er/620-5411-2.pdf 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, uppdaterad: 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer640
0/978-91-620-6496-9.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Kristianstad 2015-12-17 

Cissela Olsson och Tony Svensson 
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