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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Emmislöv kyrko-
gård är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av 
Broby/Emmislövs församling. Fältarbetet utfördes 
under hösten 2015 med påföljande rapportskriv-
ning. Inventering har utförts av byggnadsantikvari-
erna Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 
samt biolog Tony Svensson. Rapportsammanställ-
ning har gjorts av Emelie Petersson och Tony 
Svensson. 
I denna vård och underhållsplan ingår förutom 

huvudtexten två fristående bilagor; Rekommendat-
ioner för vård och underhåll och Urval av kulturhistoriskt 
värdefulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårds-
plan, vilken är en delfördjupning av vård- och 
underhållsplanen. Denna presenteras i ett fri-
stående dokument. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. 
Riktlinjerna anger vissa krav på hur vård- och un-
derhållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter 
och begravningsplatser ansvarar för att en 
vård- och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vår-
das och underhållas så att det kulturhisto-
riska värdet inte minskas och deras utse-
ende 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 före-
skrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande direk-
tiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhi-
storiska värden. Den ska sedan ligga till grund för 
kyrkogårdsförvaltningens planering och skötsel. 
Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens 
värden ska bevaras. Genom vård- och underhålls-
planen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt 
så att de kulturhistoriska värdena säker-
ställs och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrko-
gårdsförvaltningen som länsstyrelsen un-
derlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och prio-
riteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggö-
ras. 

 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Emmislöv kyrkogård  
Socken  Emmislöv socken 
Kommun  Östra Göinge kommun 
Fastighetsförvaltare Broby/Emmislöv församling 
 
 
 
 
 
I Emmislöv finns två mindre kyrkogårdar i rapporten benämnda gamla och nya kyrkogår-
den. Den äldsta av dessa, den norra, ligger i anslutning till Emmislöv kyrka medan den 
senare tillkomna utvidgningen finns placerad på södra sidan av landsvägen.  
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Metod  
Vård- och underhållsplanen består av en kun-
skapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuva-
rande uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar 
sig på arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyr-
kogårdsarkivet vid kyrkogårdsförvaltningen samt 
annan tillgänglig litteratur, kartor och ritnings-
material. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården 
omfattar Emmislövs kyrkogård med kringgärd-
ningar och yttre häckar. I detta område har bygg-
nader, 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, nulägesbe- 
skrivning samt värdebeskrivningen har vård- och 
underhållsbehov till följd av kyrkogårdens kultur-
historiska och biologiska värden formulerats. 
Vård- och underhållsplanen redogör också för 
sedvanligt löpande underhåll tillsammans med 
aktuella åtgärdsbehov. 
Under arbetets gång har församlingen genom 

remissförfarande och ett möte 2015-12-15 givits 
tillfälle att ta del av arbetet och medverka i framta-
gandet av denna vård- och underhållsplan. Med-
verkande från församlingens och förtroendevaldas 
sida har varit Ingegerd Thuresson, vaktmästare,  
 

 
 
Anders O Johansson, kyrkoherde, Kerstin Trueds-
son och Bo Winge, ledamöter i kyrkorådet.  

Ovan längst till vänster: Utsnitt ur Fornsök på Riksantik-
varieämbetets hemsida. Kartbilden visar utbredningen för 
det fornlämningsområde som berör gamla kyrkogården i 
Emmislöv och därmed skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 
kap. Se vidare på nästa sida under rubriken Lagskydd.  

I mitten ses en gravkarta över den gamla kyrkogården i 
Emmislöv med kyrkan i mitten.  

Längst till höger ses den nya kyrkogården. Deras inbör-
des förhållande kan ses på kartbilden.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
Lag (1988:950) om kulturminnen  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturminnes-

lagens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kul-
turminne. 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. Till fast anordning hör mu-
rar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av 
kulturhistoriskt värde som tillfallit upplåta-
ren. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar utgör en del 
av kyrkogårdens helhet och karaktär. Läns-
styrelsen ger besked om vad som behöver 
tillståndsprövas. 
Gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Emmislöv 52:1 och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. 
Fornlämningen omfattar Emmislövs gamla 
bytomt utsträckning enligt 1696 års 
ägomätningskarta. Områdets utbredning 

kan ses på karta på föregående sida. Inom 
den äldre bytomten är alla ingrepp i mark, 
utöver den normala gravgrävningen till-
ståndspliktiga då de kan beröra under mark 
dolda fornlämningar. Eventuella fynd av 
fornlämningar måste rapporteras till läns-
styrelsen (se avgränsning på kartan på fö-
regående sida). Länsstyrelsen kan lämna 
mer information om gällande regelverk. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En bygg-
nad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt får inte förvanskas och ska 
underhållas så att de särskilda värdena be-
varas. Ändring och flyttning av en kulturhi-
storiskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt med hänsyn till dessa värden och 
byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får 
inte ges till byggnad eller byggnadsdel som 
bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens kulturhistoriska värde. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden så att dessa 
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-
bebyggt område eller av områdesbestäm-
melser på landsbygden.  
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag be-
varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade.  
 
Miljöbalk (1998:808) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 
eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 
omfattas 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 
vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg 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 
levande arter som är hostade i Sverige. 
Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
 
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.  
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Kulturhistorisk bakgrund  
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Källor 
Kyrkogårdarnas utbredning och förhållande till 
omgivningarna kan följas i det äldre kartmaterialet 
över Emmislöv. Detta finns tillgängligt via Lant-
mäteriets söktjänst Historiska kartor.  
I församlingsarkivet finns ritningar och planer 

som rör kyrkogårdarna. Samtliga handlingar här-
rör från 1900-talet och de flesta berör den nya 
kyrkogården som tillkom under denna period. 
Förfrågan har gjorts på Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA) i Stockholm, och i deras samlingar 
finns samma material som hos församlingen.  
Fotografier från sent 1800-tal och tidigt 1900-

tal och senare kompletterar uppgifter från övrigt 
arkivmaterial. Dessa finns tillgängliga via Riksan-
tikvarieämbetets digitala söktjänst Kulturmiljöbild 
och i Regionmuseets arkiv. 

 

Emmislöv socken och kyrka 
En folksägen berättar att socknen fått sitt namn 
efter en mäktig kvinna vid namn Emma. Hon 
ägde stora landområden i trakten och ska även ha 
låtit uppföra kyrkan under slutet av 1100-talet.  
Emmislöv socken gränsar till Östra Broby 

socken i väster. Dessa två församlingar utgör efter 
en sammanslagning 2014 ett eget pastorat. Helge å 
rinner genom den västra delen av socknen som 
består av odlad slättbygd undantaget de nordöstra 
delarna med småkuperad skogsbygd. 
Bynamnet är ålderdomligt och antyder en tidig 

bosättning. Fornlämningar finns i området från 
stenålder bronsålder och järnålder. 
Emmislöv kyrka är uppförd i skalmursteknik 

av rött handslaget tegel i munkförband. Ursprung-
ligen bestod kyrkan av ett långhus och ett rakt  

 

 

avslutat kor i öster. Vapenhus tillkom framför 
norra och södra portalerna under perioden 1300-
1400-tal. Under 1400-talets första hälft slogs valv i 
kyrkan och under 1460-70-tal tillkom målningarna 
väggar och valv. Tornet är uppfört långt senare, 
1850, i natursten. Invändigt är kyrkans valv 
smyckade med kalkmålningar som tillkommit un-
der 1400-talets andra del. Kyrkans äldsta målning-
ar tillkom under romansk tid och finns på triumf-
bågens insida samt i långhusets altarni-
scher.Klockstapeln som var placerad i kyrkogår-
dens nordösta hörn brändes ned år 1645 i sam-
band med krig 
Kartan ovan till vänster är ett utsnitt ur en 

ägomätning från 1696. Kyrkan med kyrkogård 
ligger likt idag där vägar strålar samman och möts. 

Utsnitt ur ägomätning från 1696. Utsnitt ur laga skifteskarat från 1833. 
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137 år skiljer den vänstra kartan från den högra, 
laga skifteskartan från 1833 (se föregående sida). 
Några större förändringar gällande bebyggelse-
strukturen är inte urskiljbar. Gårdarna är fortsätt-
ningsvis placerade i norr och öst i förhållande till 
kyrkan. Av de 12 hemman som byn utgjorde var 
hälften kronoskatte rusthållshemman, två frälse-
hemman varav ett av dessa under Vanås gård, 
medan två hemman var upptagna som ryttmästar-
boställe. 
Vid en jämförelse med häradsekonomiska kar-

tan från 1926-34 framgår att utflyttning av bebyg-

gelse främst skedde från byns mellersta del, se 
markering på kartan ovan. Gårdar och hus ligger 
nu utmed vägarna genom byn.  
Bland de gårdar som inte flyttar ut finns an-

nexhemmanet nr. 11, placerat norr om kyrkan 
samt ryttmästarbostället nr. 1 och 2, placerat höger 
om den blå ovalen på kartan ovan.  
Vid tiden för häradsekonomiska kartans till-

komst har den nya kyrkogården anlagts. Ytterligare 
bebyggelse har också tillkommit väster om kyrkan. 
Bland annat har Emmislövs skola byggts. Skolan 
uppfördes sydväst om kyrkan i början av 1840-

talet. Verksamheten var igång fram till slutet av 
1940-talet då den upphörde. Därefter tog försam-
lingen över byggnaden för att använda som för-
samlingshem. En funktion den har än idag.   

”Det berättas i en gammal folksägen, att 
det en gång i tiden funnits en mäktig 
kvinna, som ägt hela Emitslöfs försam-
ling. Hennes namn var Emma och skulle 

socknen efter henne bära sitt namn. Hon 
hade sina getter i Getaberga, svin i Svi-
naberga och föl i Feleberga. En broder 
till henne ägde de övriga byarne inom 
socknen, och bodde han i Broestorp.” 
 
Ur: Emitslöf en sockenbeskrivning av 
Pehr Johnsson 

 

Häradsekonomiska 
kartan från 1926-34 
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Den gamla kyrkogården 
Kartmaterialet visar att kyrkogården har haft 
samma utsträckning åtminstone sedan slutet av 
1600-talet. Kyrkogårdens eventuella kringgärdning 
samt ingångar framgår inte. De förbipasserande 
vägarna kan dock ge en anvisning om tänkbara 
placeringar. Längs med kyrkogårdens södra gräns 
ansluter vägar både från Nymölla i söder och 
Broby i väster medan vägen från Hjärsås kommer 
öster ifrån och viker av norrut längsmed kyrko-
gårdens östra sida. Utifrån detta förhållande är det 
tänkbart att ingångar har funnits, åtminstone, ut-
med den södra och östra sidan. 

Ovan: sydöstra delen av kyrkogården. Nedan: nord-
östa delen Fotografierna är hämtade från Riksantikva-
rieämbetets samlingar och är enligt uppgift därifrån 
tagna 1926. 

Storskifteskarta 
över Emmislöv 
från 1776. 
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De äldsta fotografierna som visar den gamla kyr-
kogården är tagna i början av 1900-talet. Merpar-
ten av de gravplatser som framträder på bilderna 
saknar kringgärdning och står omgivna av upp-
vuxet decimeterhögt ängsgräs. Högre buskar av 
prydnadskaraktär finns på relativt många av grav-
platserna. Dessa är friväxande. 
De två kringgärdade gravplatser som avbildas 

på fotografierna ligger båda på den norra sidan av 
kyrkogården. En av dessa omsluts av en klippt 
lövhäck och den andra av en ram av huggen sten. 
På det övre fotografiet, vilket visar den södra 

sidan av kyrkogården, är det möjligt att se en anty-
dan till grusgång. Den utgår från grindarna i söder 
och leder fram till sakristian. Möjligen fortsätter 
den runt längs med kyrkan i norr.  
 

 
Flygfotografiet ovan bekräftar den bild som det 
äldre bildmaterialet gav. Ett gångsystem runt kyr-
kan med åtminstone två nordliga utlöpare skymtar. 
Ytterligare kringgärdade gravplatser ses sporadiskt 
placerade över kvarteren.  

Den nya kyrkogården 
Frågan om en utvidgning av den befintliga kyrko-
gården tas för första gången upp i kyrkorådet 
1912. Vid denna tid valde församlingen mellan två 
alternativ till placering, på annexhemmanets mark 
i söder eller på mark belägen invid vägen öster om 
kyrkogården. Frågan utreds och är uppe till dis-
kussion vilket så småningom slutar med att den 
nya kyrkogården anläggs på marken i söder. 
Omkring ett år senare, i oktober 1913, beviljar 

kyrkostämman medel till förberedande arbeten på  

 
den nya kyrkogården. Följande år godkänns av-
söndringen av marken av Kungl. Maj:t och för-
samlingen kan söka lagfart. Stämman beslutar 
vidare att under sommaren påbörja de förbere-
dande arbetena med iordningställande av det nya 
markområdet. 
På flygfotografiet ovan till vänster skymtar den 

nya kyrkogården bakom kyrkan och trädkransen. 
Fotografiet är taget under 1940-talet och visar den 
ursprungliga utbredningen av den nya kyrkogår-
den. Vid denna tid finns en väletablerad häck, 
alternativt mur kring anläggningen tillsammans 
med ett gångsystem.  
Inventeringen som gjorts 2015 i samband med 

arbete med denna vård och underhållsplan visar 
att de äldsta gravvårdarna finns i den nordöstra 
delen av kyrkogården. Det vill säga den del som 

Flygfotografi från 1940-
talet. 

Odaterat fotografi ur Riskantik-
varieämbetets arkiv. 



 

Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2014 | 13 

  

Ritningsförslag från 1981 över den utvidgade delen. 
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skyms av den gamla kyrkogårdens trädkrans.  
I Göinge hembygdsförenings arkiv finns ett 

flygfotografi som är taget under 1950-talet. På 
denna bild ses kyrkogården från sydväst och vid 
denna tid har relativt stora förändringar skett. De 
kvarter som idag har beteckningen 4-8 på gravkar-
tan är vid denna tid anlagda. En struktur kan ses 
med breda gångar i nord-sydlig riktning och mel-
lan dessa kvarter med kringgärdade gravplatser. 
Större sammanhängande gräsbevuxna ytor utan 
kringgärdade gravplatser finns i kvarter 7 och 8. 
Ett grindparti kan anas mitt på den norra muren. 
Ett ritningsförslag till bårhus daterat 1952 finns 

i församlingen arkiv. Några ytterligare handlingar 
som skulle kunna ge en närmre datering av uppfö-
randet av byggnaden saknas dock.  
I december 1978 beslutade kyrkorådet om ut-

vidgning av kyrkogården med ytterligare mark åt  

 
 
 
söder. På den mellersta och högra bilden ovan ses 
den tillkommande delen. På föregående sida ses 
ett perspektiv åt söder med det tänkta utseendet 
på anläggningen. 
En jämförelse med dagens utseende visar på 

små skillnader. Den största olikheten är trädridån 
utmed den östra sidan som inte finns på platsen  
idag. Trädgruppen söder om bårhuset har dock sin 
motsvarighet 2015.   

Avfotograferat ritningsförslag till bårhus på den nya kyr-
kogården. Förslaget är daterat 1952. 

Avfotograferad lantmäterihandling upprättad i sam-
band med avstyckning av mark för utvidgning av nya 
kyrkogården. 

Avfotograferad situationsplan över utvidgningen av nya 
kyrkogården.  Förslaget är daterat 1980. 

Till höger ses bearbetad gravkarta över den nya kyrkogår-
den med numrerade kvarter. 
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 Beskrivning av kyrkogården 
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Grindparti i norr. 

Den gamla kyrkogården kringgärdas av en naturs-
tensmur med undantag av ett parti i norr där en klippt 
avenbokshäck utgör begränsning. Samtliga grindpar-
tier utgörs av grindstolpar i tegel med järngrindar.  
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Omgivningar  
Kyrkogårdarna ligger invid en vägkorsning om-
givna av ett flackt jordbrukslandskap. De är place-
rade mittför varandra åtskiljda av Emmislövsvä-
gen. Den närmsta bybebyggelsen är belägen nord-
väst om kyrkogårdarna medan större gårdsenheter 
finns ett stycke österut. 

Kyrkogårdens begränsning 
Den gamla kyrkogården kringgärdas längs 
samtliga sidor av en kallmurad gråstensmur med 
undantag av ett parti utmed den norra sidan som 
istället begränsas av en klippt avenbokshäck.  
På den nya kyrkogården avgränsas den norra 

sidan av kyrkogården mot Emmislövsvägen av en 
stenmur med grova, vitkalkade bruksfogar. Det 
övre skiftet består av släthuggna/sågade 
stenskivor. Muren är uppdelad i sektioner av 
stående pollare av granit med spetshuggen 
överdel. Mellan pollarna finns svartmålade 
handledare av smidesjärn.  

Längs östra respektive södra sidan begränsas 
kyrkogården av en klippt avenbokhäck och i väster  
av en kvadermur i två skift med smala fogar. I 
sydväst blir muren tre och fyra skift hög.   

Grindar 
Gamla kyrkogården har tre entréer. Huvudentrén 
ligger i söder och utgörs av en dubbelgrind flanke-
rad av enkelgrindar. Dessa sitter fästa i murade 
grindstolpar i tegel med pyramidformat plåtklätt 
avslut krönt av klot. Mellan stolparna sitter grind-
blad av svartmålat smidesjärn. Ytterligare två en-
tréer finns, en i öst respektive väst. Utseendet är 
detsamma på båda dessa, undantaget den västra 
där grindstolparna kröns av ljuslyktor istället för 
klot. 
Den nya kyrkogården har tre grindar. I norr 

finns huvudingången med två kraftiga granitstol-
par med avfasade hörn, tältformade överliggare 
krönta av klot av granit. Mellan grindstolparna är 
en grind med två grindblad av svartmålat smi-
desjärn. I det nordvästra hörnet finns en grind 
med enkla, rakhuggna granitstolpar med spets-
huggna överdelar. Mellan grindstolparna är en 
grind med två grindblad av svartmålat smidesjärn. 
I sydväst finns en muröppning utan grindstolpar. I 
den södra delen av muren är en svetsad, svartmå-
lad stålgrind fastgjord. 

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har ett gångsystem med 
grusgångar, undantaget partiet mellan kyrkans 
västentré och den västra grinden som förstärkts 
med naturstensplattor. 
Den nya kyrkogården har ett gångsystem med 

grusgångar, undantaget körvägen mellan kapellet 

och sydvästra grinden som förstärkts med be-
tongplattor. Utanför kapellet finns en yta med 
sjöstensplattor.  

Belysning 
På gamla kyrkogården finns förutom fasadbelys-
ning av kyrkan även lyktstolpar i galvaniserat stål 
krönta av lykthus med klart strukturglas. Belys-
ningen på den nya kyrkogården utgörs av två be-
lysningsarmaturer med svarta stolpar och tradit-
ionella lyktor med gulfärgat glas placerade längs 
körvägen mellan kapellet och sydvästra grinden. 
Liknande armaturer sitter som lyktor på kapellets 
norra fasad.  

Servicestationer 
Gamla kyrkogården har två servicestationer. En 
invid vardera östra och västra entrén. På den nya 
kyrkogården finns två servicestationer i anslutning 
till de västra ingångarna i kvarter 01.  

Parkeringsplatser 
Parkeringsplatsen finns väster om den gamla kyr-
kogården och utgörs av en smal asfalterad remsa 
längs med Emmislövsvägen. 

Byggnader 
Kapellet på södra delen av nya kyrkogården har en 
sockel av natursten och vitkalkade murar. Byggna-
den täcks av ett sadeltak med enkupiga lertegel-
pannor. I norr är entrén med dubbla, träpanel-
klädda dörrar i en rundbågig muröppning med 
utskjutande anfangsten med ett kors av metall. På 
ömse sidor om dörren finns lyktarmaturer. På den 
södra fasaden finns ett litet rundbågigt fönster 
med blyspröjsade rutor.  

Fastighetskartan bearbetad för att illustrera den 
gamla respektive nya kyrkogårdens placering i 
förhållande till varandra. 
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Växtlighet 
Den gamla kyrkogården har utöver den klippta 
avenbokshäcken längs kyrkogårdsgränsen i norr 
en trädkrans bestående av ask, oxel, hästkastanj 
och lind. Träden står längs med södra, västra och 
delvis östra sidan. Längs den norra samt nordöstra 
gränsen gör trädplanteringarna uppehåll.  
Nya kyrkogårdens östra och södra sida kantas 

av klippt avenbokshäck. Längs västra sidan står 
istället en klippt spireahäck, där den södra delen av 
sträckan utgörs av sibirisk spirea. Både väster och 
öster om bårhuset sträcker sig raka planteringar av 
rododendron i väst-östlig riktning. I anslutning till 
sydvästra grinden finns två oxlar. Innanför aven-
bokhäcken i öster finns en trädrad av lindar. Söder 
om kapellet finns två kastanjer. Kring bårhuset är 
påskliljor planterade, medan det i raderna av ro-
dodendron växer vårlök och pärlhyacinter 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
Den gamla asken har en rik epifytflora, dvs påväx-
ande lavar och mossa, med 18 noterade arter. Här 
växer exempelvis signalarten guldlockmossa och 
de naturvårdsintressanta arterna allélav, allémossa, 
alléskruvmossa och kyrkogårdslav.  
Kyrkogårdens hästkastanjer och de unga ox-

larna har en måttligt utvecklad epifytflora som 
enbart utgörs av allmänna arter. De relativt 
nyplanterade lindarna har knappt hunnit få någon 
epifytflora ännu. Arter som förekommer allmänt 
på träden är bl.a. skrynkellav, finlav, Marchandiobasi-
dium aurantiacum (lavparasit på föregående lavart), 
kranslav, vägglav, blåslav, mjölig brosklav, blågrå 
mjöllav, rosettbrosklav, lövträdskantlav, allav, 
mjölkantlav, klubbsköldlav, gulpudrad sköldlav, 
strimhättemossa och hårhättemossa.  

Kyrkogårdens murar, gravstenar och kantstenar 
kring gravplatser blir ofta växtplatser för en rad 
mossor och lavar som trivs på det magra substra-
tet. Gamla kyrkogårdens mur har bitvis en frodig 
påväxt av epifyter, särskilt norr och väster om 
kyrkan. Signalarten guldlockmossa växer med 
stora mattor på murens sidor. Den närbesläktade 
och kalkgynnade kalklockmossa växer på murens 
ovansida tillsammans med kaukasiskt fetblad, norr 
om kyrkan. Andra arter är taklök, gul fetknopp, 
stensöta, skelört, brännmossa, hårgrimmia, svart 
kantlav, kaklav, smalflikig kaklav, stiftsköldlav, kart-
lavar, färglav, kvartslav, bägarlavar, stoftlav, mur-
tuss, vägglav, hårhättemossa, hjälmrosettlav, cy-
pressfläta etc. På gravstenarna växer ofta kartlavar, 
ägglavar, och sköldlavar.  
Gräsmattan söder om kyrkan är mager och 

örtrik med bl.a. backstarr, knippfryle, gråfibbla, 
bergsyra, svartkämpar, rölleka, skatnäva, sparv-
näva, kantig fetknopp, gul fetknopp och knöl-
smörblomma. Flera av arternaförekommer också 
längs häckar och murar norr om kyrkan och på 
nya kyrkogården. Gräsmattan på nya kyrkogården 
är generellt sett mer näringspåverkad och har färre 
arter. I häckarna växer bl.a. luktviol, skelört, nej-
likrot, ogräsmaskros, brännässla, rysk blåstjärna 
och skuggveronika. I nya kyrkogårdens östra häck 
växer en längre sträcka med murgröna. Längs 
grusgångarnas kanter växer ofta nagelört. 

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, 
planteringar och gräsmattor till en omväxlande 
biotop som skapar livsutrymme för många organ-
ismer. Trädbeståndet är den del på kyrkogården 
som har störst betydelse för djurlivet. 

Det saknas idag hålträd på Emmislövs kyrko-
gård, främst på grund av brist på äldre träd. Gamla 
träd kan ibland ha ihålig stam med ansamling av 
mulm, som är en kompostliknande massa av orga-
niskt material. Mulm är en bristvara i landskapet 
då få gamla träd tillåts stå kvar tillräckligt länge.  
Det är troligt att fladdermöss finns i anslutning 

till kyrkan i Emmislöv. De dagvilar eller övervint-
rar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs 
extra hänsyn där det finns eller kan förväntas fin-
nas fladdermöss, särskilt när det gäller förändring-
ar i trädbeståndet.  
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogår-

den under sommaren. Främst är det trastar, små-
fåglar, kråkfåglar och duvor som brukar hitta 
lämpliga platser för sina nästen i trädkronor eller 
buskar. Under våren noterades gråsparv, pilfink, 
rödhake, sädesärla, stenskvätta, stare (VU), ring-
duva och kaja på kyrkogården. Från omgivande 
åkrar spelade storspov (NT), tofsvipa, sånglärka 
(NT) och trana. De tre förstnämnda tillhör od-
lingslandskapets karaktärsfåglar som håller på att 
trängas ut av det moderna jordbruket. Även under 
årets kalla månader används kyrkogården av trak-
tens övervintrande fåglar för födosök, vila och 
skydd.  
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 och ljung, som innehåller nektar 
och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Föru-
tom det gröna intresserar vindskyddade ytor och 
den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgång-
arnas stenmaterial många insekter.  
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Nya kyrkogården kringgärdas av två olika typer av stenmurar tillsammans med en klippt avenbokshäck. 
De två äldsta grindarna är i smidesjärn medan den nyare är en svetsad stålgrind. 
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Kvartersbeskrivning 
Den gamla kyrkogården omfattar kvarter 20 – 28. 
Kvarter 20 – 25 ligger norr om kyrkan och 26 - 28 
på den södra sidan. Det singelbelagda gångsyste-
met utgår från kyrkogårdens tre entréer och strålar 
samman runt kyrkan. 
Den nya kyrkogården är indelad i nio kvarter.  

Kvarteren närmast Emmislövsvägen, kvarter 1-8, 
är orienterade i nord-sydlig riktning och tidigast 
belagda. Kvarter 9 är orienterat i öst-västlig rikt-
ning och utgör kyrkogårdens sydligaste del. Här 
ligger kapellet och i sydvästra hörnet finns en 
minneslund.  
 

Gamla kyrkogården 

Kvarteren norr om kyrkan är mycket små och 
omfattar i princip endast två rader med gravplatser 
var. Marken i området är till största del gräsbe-
vuxen och raderna av gravplatser ligger utlagda i 
nord – sydlig riktning. Den singelbelagda gången 
runt kyrkan har tre korta utlöpare åt norr, i övrigt 
är tidigare gångar insådda med gräs. Ett tiotal 
gravplatser med stenram och singel förekommer, 
vanligast är dock gravvårdar direkt i gräset alterna-
tivt med en planteringsram av sten. Ett exempel 
på en gravplats kringgärdad av ett järnstaket finns 
i kvarter 21.  
Området söder om kyrkan är uppdelat på tre 

kvarter som skiljs åt genom singelgångar. Inom 
kvarteren finns totalt fyra gravplatser med stenram 
och singel, två i kvarter 26 och två i kvarter 28. 
Övriga gravvårdar står direkt i gräset alternativt 
med en planteringsram av sten. 
De äldsta gravvårdarna härrör från åren kring 

1860. Fem gravvårdar med ålderdomlig karaktär 
står uppställda utmed kyrkans nordvästra fasad. 
En av dessa utgör resterna av en gravvård från 
1691. 
De dominerande materialen bland gravvårdar-

na är svart och grå granit. Till storlek och form 
finns en viss grad av variation. Vanligast är dock 
gravvårdar i svart granit, enkla i sin form, relativt 
högresta och med mycket enkel dekor. Ett par 
vårdar avviker från den gängse karaktären. Det är 
ett par tidiga naturromantiska vårdar med natural-
istisk växtornamentik som finns i kvarter 20 re-
spektive 27. Det finns även tre gjutjärnskors från 
1860 och -70 –tal i kvarter 23 och 25.  

Av enklare gravvårdar i mindre skala återstår 
endast ett fåtal och dessa finns utspridda på kyr-
kogården. Exemplen på påkostade högresta vår-
dar, som obelisker och klassicistiska tempelgavlar, 
är betydligt fler och de återfinns till största del på 
den norra delen av kyrkogården. Titlar är vanligt 
förekommande, varav Hustru, Åbo, Smedmästare 
samt Folkskollärare är några exempel. Kvinnliga 
yrkestitlar saknas. Det är mycket vanligt att 
bynamn och gårdsnamn anges på gravvårdarna 
 
Karaktärsdrag för Gamla kyrkogården 

• Kringgärdade och singeltäckta gravplatser i nord-
västra delen 

• Gravvårdar i gräsmatta i kvarter 24-28 
• Höga avsmalnande gravvårdar i svart granit i 

sparsmakat utförande 
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Bilder 1 – 4 visar den norra delen av kyrkogården. 1 Vy åt norr genom kvarter 20, ett av tre kvarter med bibehållna grusgångar.  
2 Gravplats med järnstaket i kvarter 21. 3 Gravvårdar uppställda utmed kyrkans nordfasad. 4 Vy åt väster med kvarter 25 närm-
ast i bild.  

Bilderna 5 – 7 visar den södra delen av kyrkogården. 5 Vy västerut genom kvarter 26. 6 Kvarter 28 och del av kvarter 27. 7 Vy 
västerut genom kvarter 27. 

7 

1 
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3 

2 
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Nya kyrkogården 

I kvarter 1-4 har en större andel av gravplatserna 
tillkommit efter 1950 fram till 2000-tal. Här före-
kommer gravplatser med stenram och singel, van-
ligast är dock gravvårdar direkt i gräset eller med 
planteringsram. De äldsta gravvårdarna återfinns i 
kvarter 4, häribland kyrkogårdens enda gravplats 
med stenpollare och smidesjärnräcke.  
Breda låga stenar i svart, grå och röd granit 

dominerar i övrigt. Vanligast förekommande titlar 
är Lantbrukare och Hustrun, Makan alternativt 
Hans Hustru/Maka. Bland de ålderdomligare 
titlarna återfinns även Åbon, Smeds-, Målar-, och 

Skräddaremästaren, Sömmerskan samt Hemmans-
ägaren. Några mer sentida titlar är Kontorist, Lo-
komotivföraren, Civilekonom och Redaktören.  
Även här förekommer både by- och gårdsnamn 
rikligt.  
Gravplatsplanteringar finns med några få vin-

tergröna växter, bland andra formklippta buxbom 
och idegran samt friväxande krypen. I något större 
utsträckning förekommer perennplanteringar med 
framförallt kärleksört, hosta, lavendel, stäppsalvia 
och rosor.   
 

Karaktärsdrag för nya kyrkogården, kvarter 1-4 
• Grusbelagda raka gångar 
• Breda låga gravvårdar i svart, grå och röd granit  
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1Vy åt nordväst genom kvarter 1-4. Grusgången leder från kyrkogårdsgrindarna i norr fram till kapellet. 2Vy åt 
norr över kvarter 2. 3Vy norr ut genom kvarter 3 och 4. 4-5 Exempel på gravplatser nom kvarteren. 6 Grusgång 
mellan kvarter 1 och 2. 
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3 
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Kvarter 5-8 är utlagda i nord-sydlig riktning. 
Gravplatser med stenram och singel förekommer, 
vanligast är dock gravvårdar direkt i gräset alterna-
tivt med en planteringsram av sten.  
De äldsta gravvårdarna i kvarter 5 och 6 härrör 

från åren kring 1920. Här återfinns både påkostade 
gravvårdar i form av bautastenar och klassicistiska 
tempelgavlar samt enklare gravvårdar i mindre 
skala. De dominerande materialen är grå och svart 
granit.  
De vanligast förekommande titlarna är Lant-

brukare samt Hustru, alternativt hans Maka. Den 
enda kvinnliga titel som avviker är Trotjänarinnan 

Fröken. Det är mycket vanligt förekommande att 
bynamn och gårdsnamn anges på gravvårdarna.   
I kvarter 7-8 härrör de äldsta gravvårdarna från 

åren kring 1920. Gravvårdarna står i gräsmatta 
endast i ett par fall tillsammans med en plante-
ringsram. Breda låga stenar i svart och grå röd 
granit dominerar tillsammans med smala höga 
vårdar i svart granit. 
Vanligast förekommande titlar är Hustrun, 

Makan och Lantbrukare. Bland de ålderdomligare 
titlarna återfinns Husägaren medan några mer 
sentida titlar är Snickaren och Möbelsnickaren. 
Även i dessa kvarter förekommer både by- och 
gårdsnamn. 
Endast ett fåtal gravplatsplanteringar med vin-

tergröna växter finns, med formklippt buxbom. I 
något större utsträckning förekommer perenn-
planteringar med framförallt kärleksört och hosta.   
 

Karaktärsdrag för nya kyrkogården kvarter 5-8 
• Gravvårdar i gräsmatta  
• Breda låga tillsammas med avsmalnande grav-

vårdar i svart granit i sparsmakat utförande 
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1 Vy åt nordostgenom kvarter 5-8. Grusgången närmast i bild leder från kyrkogårdsgrindarna i norr fram till kapel-
let i söder. 2 Vy åt norr över kvarter 6. 3 Vy mot sydost med kvarter 5 närmast i bild. Här finns exempel på hög-
resta gravvårdar som bautastenar och klassicistiska tempelgavlar. 4 Vy norrut genom kvarter 5, i denna del är 
gravvårdarna yngre och har en låg och bred form. 5 Exempel på en för kyrkogården ovanlig gravvård. 
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2 
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26 | Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2014 

 
Kvarter 9 bryter av mot de övriga kvarteren på 
nya kyrkogården. Här är raderna med gravplatser 
utlagda i öst-västlig riktning och en plantering med 
rhododendron delar kvarteret i två delar. Grav-
sättning har skett i den norra delen av kvarteret, på 
ömse sidor av kapellet. Den södra delen av kvarte-
ret är till största delen gräsbevuxet med undantag 
av den sydvästra delen. Gravplatserna här har av-
satts för de som önskar en natursten som grav-
vård. 
De äldsta gravvårdarna i kvarter 9 härstammar 

från 1900-talets sista decennier. Marken i kvarteret 

ligger i gräs. Intill flertalet gravvårdar finns en 
planteringsram med blomplantering.   
Breda låga stenar i svart, grå och röd granit domi-
nerar. Få titlar förekommer, de som uppträder är 
Hustrun, Snickaren och Järnhandlaren. 
Bland perenn växtlighet förekommer rosor, 

hosta, lavendel och vintergröna.  
I det sydvästra hörnet av kvarter 9 har en min-

nesplats anlagts. Den utgörs av en kvadratisk sten-
satt yta. Här står en träbänk med gjutjärnsgavlar 
tillsammans med en ljusbärare. Utmed stensätt-
ningens södra sida finns en plantering. Strax intill 
står en låg grå natursten med inskription som 
markerar minnesplatsen. Omgivande ytor är gräs-
bevuxna. 
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1 

1Vy åt öster genom den norra delen av kvarter 9. I dess mitt ligger kapellet och söder om grus-
gången som skymtar till höger i bild finns en gräsbevuxen yta utan gravvårdar.  2 Minneslunden. 
3-5 visar kvarter 9 med planteringar av rhododendron. Gravvårdarna har till övervägande del en 
låg och bred form.   

2 

3 4 5 
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Kyrkogårdarnas kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
I Riksantikvarieämbetets rapport Plattform för kul-
turhistorisk värdering och urval definieras kulturhisto-
riskt värde enligt följande: 
”… de möjligheter materiella och immateriella 
företeelser kan ge vad gäller att inhämta och för-
medla kunskaper om och förståelse av olika ske-
enden och sammanhang – samt därigenom män-
niskors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhål-
landen som råder idag.” 
Den kulturhistoriska värderingen ska kunna 

beskriva hur väl miljön speglar sitt kulturhistoriska 
sammanhang och svara på frågan: Vilken är möj-
ligheten att ur miljön utvinna information som 
återspeglar, kompletterar eller kontrasterar det 
kulturhistoriska sammanhang som beskrivits? 

Kulturhistoriska värden 
Gamla kyrkogården 

Emmislöv gamla kyrkogård har i sina äldsta delar 
en kontinuitet på platsen sedan slutet av 1100-
talet. Kyrkan som central punkt och historisk 
maktfaktor, inte bara i fysisk bemärkelse, utan med 
inflytande på samhället långt fram i tiden manife-
steras på olika sätt, både ur social- och samhällshi-
storiska aspekter. Kyrkans ställning symboliseras i 
en central placering och genom lokaliseringen av 
samhällsfunktioner som exempelvis skolbyggna-
den intill kyrkan.  
Kyrkogården rymmer socialhistoriska värden ge-

nom de minnesmärken i form av gravvårdar som 
finns över tidigare generationer. De socialhisto-
riska aspekterna är många och ofta lika starkt 
knutna till de synliga objekten (gravplatserna, 
gravvårdarna) som till det som inte längre finns 

kvar (träkors och äldre typer av gravvårdar). De 
inskriptioner som förmedlas via gravvårdarna 
berättar ett utsnitt ur historien med exempel på 
näringar som har präglat bygden under skilda pe-
rioder. I Emmislöv med en koncentration till peri-
oden 1890-1919.  
Vårdarna belyser samtidigt hur både klass- och 

könstillhörighet varit avgörande för inom vilka 
ramar personer har levt sina liv. Vad dessa vårdar 
manifesterar förutom personen/familjen är också 
en ”tyst” historia i det som inte syns i skrift eller 
fysisk form. Människor har, mot bakgrund av 
rådande social norm, exkluderats och därmed 
osynliggjort för eftervärlden. Flera gravvårdar över 
barn åskådliggör också dåtidens hårda verklighet 
med hög barnadödlighet. 
Inskriptionerna återspeglar också samhällshisto-

riska värden, förändringar som har inträffat i lokal-
samhället men även i samhället som stort. Indust-
rialiseringen introducerade nya yrkesgrupper och 
en begynnande demokratiseringsprocess tillgäng-
liggjorde successivt utbildning och grundläggande 
mänskliga rättigheter för de som saknat detta. En 
rad förändringar genomförs under mitten och 
slutet av 1800-talet vilket ändrar förutsättningarna 
något för kvinnor. Ett samhälle i förändring, den 
successiva utvecklingen från jordbruks- till arbe-
tarsamhälle och en spirande demokratisering re-
presenteras av titlar som exempelvis Sjuksköterskan, 
Handlanden och Snickare. 
Arkitekturhistoriska värden finns knutna till ett 

stort antal bevarade gravvårdar. Här framträder en 
mångfald av former och material som speglar skif-
tande stilideal under senare delen av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Här finns även vårdar av 

museal karaktär i form av äldre kalkstenshällar. 
Naturromantiska vårdar med växtornamentik, 
gjutjärnskors och obelisker tillsammans med stra-
mare klassicerande vårdar i granit. Exempel på 
kringgärdade gravplatser finns liksom gravvårdar i 
gräsmatta. Tillsammans exemplifierar de skilda 
idéer om hur kyrkogården ska ordnas. Dessa vari-
ationer som har funnits i det förflutna lägger till-
sammans med nya trender ytterligare lager till 
kyrkogårdens föränderliga historia.   
 

Nya kyrkogården 

Nya kyrkogården vittnar i sin fysiska form om ett 
ökat befolkningsunderlag och till följd därav be-
hov av ytterligare gravmark. De förändringar som 
därefter har skett i samhället, med utflyttning från 
landsbygden, har satt avtryck i anläggningen. Ge-
staltningen av platsen idag ger föga kunskap om 
dess tillkomst och förändringshistoria.    
Den fragmentiserade miljön kan endast åter-

spegla ofullständiga delar ur platsens historia, vil-
ket fått till följd att kyrkogårdens kulturhistoriska 
värde kraftigt förenklats.  

Biologiska värden  
Emmislövs kyrkogård och by ligger visserligen i 
skogsbygd, men närområdet utgörs av ett helt 
uppodlat landskap. Kyrkogården fungerar därmed 
som en välkommen tillflyktsort för många djur 
och växter.  Drygt en kilometer sydväst om kyrko-
gården rinner Helge å söderut mot Kristianstad. 
Närheten till den värdefulla ån bidrar till och för-
stärker områdets naturvärden. Kyrkogårdar har en 
närmast unik biotoptyp som drar till sig många 
organismer av olika slag. Blommorna på gravplat-
ser och i planteringar lockar till sig insekter. Fåglar 
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söker föda, skydd eller vila i kyrkogårdens träd, 
häckar och planteringar. Fladdermöss förekommer 
ofta i kulturmiljöer och sannolikt även på Em-
mislövs kyrkogård. De har sina viloplatser i bygg-
nader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermusar-
ter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-
ningen. 
Den gamla asken har flera arter knutna till sig 

som bidrar till trädets höga biologiska värde; 
signalarten guldlockmossa, den tidigare rödlistade 
alléskruvmossa och de naturvårdsintressanta ar-
terna allélav, allémossa och kyrkogårdslav. Flera av 
dessa arter gynnas av solexponering och av upp-
virvlat damm från åkrar och grusgångar. 
Gräsmattan söder om kyrkan är mager och 

örtrik med inslag av bl.a. backstarr, knölsmör-
blomma, bergsyra, knippfryle och gråfibbla, som 
annars kan hittas i magra naturbetesmarker som 
inte påverkats av gödsling. Det är viktigt att denna 
yta inte utsätts för näringstillskott. 
Stare (VU) var den enda rödlistade art som no-

terades på Emmislövs kyrkogård. På omgivande 
åkrar fanns även de rödlistade fåglarna storspov 
(NT) och sånglärka (NT). Rödlistade arter utses av 
expertkommittéer vid Artdatabanken och utgörs 
främst av hotade och nära hotade arter. Guld-
lockmossa var den enda signalarten som noterades 
från kyrkogården. Signalarter är Skogsstyrelsens 
urval av arter som är indikatorer på miljöer där 
man kan förvänta sig att finna rödlistade arter.  
Två träd från Emmislövs kyrkogård är upp-

tagna som skyddsvärda träd i Åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd och registrerade på 
Trädportalen år 2008. Den gamla asken närmar sig 
jätteträdsstatus, är registrerat som ett grovt träd 

med över 80 cm i stamdiameter i brösthöjd. Det 
andra registrerade trädet var en gammal alm som 
stod nära kyrkogårdens nordöstra hörn, men som 
fälldes någon gång efter 2008 på grund av alm-
sjuka. Inga av övriga träd uppnår Naturvårdsver-
kets kriterier för att klassas som skyddsvärda. 
Samtliga träd på Emmislövs gamla kyrkogård 

kan omfattas av det generella biotopskyddet i mil-
jöbalken, då de ingår i en trädkrans utmed väg och 
klassas som en allé.  
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Vård och underhåll  

Riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av gamla kyrkogårdens kultur-
historiska värden.  
 
 

Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även ersättande 

av växtmaterial såsom buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 

om en åtgärd är tillståndspliktig bör man 

samråda med Länsstyrelsen. Vård- och un-

derhållsplanen kan ses som ett planeringsun-

derlag för tillståndsansökan i dessa fall.  
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Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär  

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

yttre kringgärdning.  
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre be-

gränsningar såsom murar och staket bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 

plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.  

� Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befintliga 
förutsättningarna. Nya gravvårdar underord-
nas befintliga. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 
 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd för-
längas om det går genom kvalificerad konser-
vering och rengöring. Vid skötsel av gravplat-
serna hänvisas till denna vårdplans bilaga eller 
till kvalificerad yrkeskunnig för mer avance-
rade åtgärder. Vårdåtgärder som inte kan ka-
raktäriseras som normalt underhåll är till-
ståndspliktigt liksom flyttning eller borttag-
ning av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid 
behov och rengöras för att inte vårdarnas pe-
dagogiska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Trädvård 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram 
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 begrav-

ningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda 
finns inlagda i Trädportalen på internet. 
 
Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med värdefulla 
träd på kyrkogårdar är: 
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar inte 

på grund av avverkning, där alternativ finns. 
� Beskärning och stabilisering som metod 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 typiska för traktens kulturlandskap.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med ef-
tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-
dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 
upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-
kande.  
 
� Med hänsyn till fåglar och fladdermöss bör 

åtgärder på träd och häckar inte genomföras 
under april till och med september då det är 

häckningssäsong för fåglar och yngelperiod 
för fladdermöss. 

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är 
vanligt att solitärbin och andra insekter, som 
är hårt trängda i det moderna landskapet, 

anlägger bon i kyrkogårdens grusgångar.  
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Åtgärdsbehov  
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Murar och begränsningar 
Samtliga grindpartier i anslutning till gamla kyrko-
gården renoverades 2007 och bedöms vara i ett 
bra skick. En översyn bör göras avseende järn-
grindarna. Speciellt upphängning och stängnings-
funktioner bör ses över. 

Vägar och gångar 
Grusgångarna är i gott skick. Problem med sätt-
ningar verkar inte finnas i någon större utsträck-
ning.  

Tillgänglighet 
Gamla kyrkogården har god fysisk tillgänglighet 
utmed gångarna som sammanbinder entréerna 
och området närmast kyrkan. Gångarna är breda 
med möjlighet att ta sig fram med rollator eller 
rullstol. Mellan den västra entrén och tornet är 
marken dessutom stensatt och detta grindparti 
tillgänglighetsanpassades 2007 genom att grind-
öppningen breddades med omkring en meter. 
Tillgängligheten bedöms vara bra även på den 

nya kyrkogården. 

Gravplatser 
Gravplatsernas kringgärdningar med grusade ytor 
utgör en rest efter ett äldre gravskick och samtliga 
återstående inom kyrkogården bör underhållas.  
Stenramar, i anslutning till återlämnade grav-

platser, som rubbats ur sitt läge bör i första hand 
läggas om.  

Gravvårdar 
Generellt är vårdbehovet störst vad gäller kyrko-
gårdens äldsta gravvårdar. För att mängden grav-
vårdar som är i behov av omdubbning ska bli han-

terbar kan församlingen utföra detta efter en lång-
siktig plan där man budgeterar med att ett bestämt 
antal gravvårdar omdubbas varje år. De gravvårdar 
som påtagligt bidrar till begravningsplatsens karak-
tär bör prioriteras.  
Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 

hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för 
vård- och underhåll. 

Planteringar 
Ett par gravplatser har ännu kvar traditionella 
planteringar och infattningshäckar. Dessa plante-
ringar bör vårdas och vid behov förnyas. Dessa 
har viktiga traditionsvärden och är en del av grav-
platsen med lika stor betydelse som gravvården. 

Trädvård 
� Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åt-

gärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att 
denna väger in både biologiska värden och 
kulturhistoriska aspekter.  

� Svenska kyrkans mål att arbeta med beskär-
ning och stabilisering som metod för att be-
vara särskilt skyddsvärda träd kan med fördel 
användas på träden vid Emmislövs kyrkogård. 

� Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-
bundet för att varje enskilt träd skall kunna 
finnas på platsen så länge som möjligt. De 
kostnader förvaltaren lägger på regelbunden 
trädvård under ett träds livslängd förväntas 
vara lägre än kostnaden för omfattande akuta 
insatser och nyplantering med ett tätare inter-
vall. Samtidigt står kulturhistoriska och biolo-

giska värden på spel som är svåra att om-
vandla till siffror.  

� Samråd med länsstyrelsen innan större åtgär-
der i trädbeståndet utförs, så att inte biotop-
skyddade träd riskerar påverkas. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med ef-
tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-
dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 
upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-
kande.  
� 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 
permanent vedsamling eller en så kallad fau-
nadepå. 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 in-
gångshålet. 

� Tillgång till öppna vattenytor gynnar många 
djur som fåglar, insekter, grodor, vattensnäck-
or och salamandrar. En liten damm skapar 
livsutrymme för många arter, men om det inte 
finns möjlighet till detta, kan man istället nöja 
sig med att placera ut ett fågelbad som många 
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småfåglar kan dra nytta av, inte minst varma 
sommardagar. 

� För att i rabatter gynna fjärilar och andra nek-
tar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och har klara fär-
ger. Bra blommande växter för fjärilar är ex-
empelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 
fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja. 

� Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under 
våren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj 
är viktiga vårblommare som gärna får gynnas 
vid trädplantering. Vårblommande växter som 
krokus, tulpan, vintergäck och sippor ger end-
ast lite nektar, men insekterna dras ändå till 
dessa då de också samlar pollen som de kan 
överleva på. Under sommaren är lind kanske 
det värdefullaste trädslaget för pollinerande 
insekter. 

� Vid nyplantering använd gärna buskar och 
träd som producerar bär, då de är värdefulla 
för främst många fåglar. Sidensvans och samt-
liga arter av trastar är särskilt förtjusta i bär, 
men även en del småfåglar drygar under vin-
terhalvåret ut kosten genom att även äta frukt 
och bär. Tillgången på bär har stor betydelse 
för både de flyttande fåglarna och för 
stannfåglarna som försöker klara vintern på 
minimala resurser. Rönn, oxel, hagtorn, aro-
nia, oxbär, måbär och berberis är några av de 
bärande träd och buskar som gillas av fåglar. 
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Målsättning och utveckling  
 
Kyrkogårdskommitténs tankar om framtida planer 
på Emmislövs kyrkogård.  
Gällande tillgänglig gravmark ser vi att på de 

sista 32 åren har ett 60-tal nya gravplatser tagits i 
bruk, man kan också se att antalet kistgravar har 
minskat med tiden till förmån för urngravar. På 
kvarter 9 finns idag 58 lediga kistgravplatser och 
ett stort utrymme för urngravsplatser. Skulle mer 
behov av kistgravmark uppstå kan man utnyttja 
kvarter 7, där det finns gammal gravmark utan 
gravstenar.  
Det är också förberett med uttagen gravmark 

åt söder vid en eventuell utvidgning i framtiden. 
Alltså finns inget behov att återta gravmark i nulä-
get. Däremot kan efterfrågan på nyare gravskick 
uppstå. På kvarter 24 plats 3 finns en stor singel-
grav omgärdad med en ca 40 cm hög kantlist. 
Denna kan man återanvända som en askgravplats. 
Gravstenen har en liten vers på baksidan, så den 
översta livstenen kan vändas så att versen kommer 
fram. Namnskyltar kan monteras på kantlisten.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2015 
Kulturmiljö 

 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
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30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
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65. Norra Åkarps kyrkogård, Norra Åkarps sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
66. Stora Köpinge kyrka, invändig renovering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2015 
67. Starby kyrka, Så mycket bättre, elsanering, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015 
68. Röke kyrkogård, Röke sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
69. Västra Torups kyrkogård, Västra Torups sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015  
70. Torna Hällestad kyrka, Konserveringsarbeten, in- och utvändiga underhållsarbeten, Torna Hällestad sn, AM, Petter Jansson, 2015 
71. Vittsjö kyrka, Konserveringsarbeten, Vittsjö sn, AM, Petter Jansson, 2015 
72. Nosaby kyrkogård, diverse åtgärder, Nosaby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2011-2015 
73. Norra Strö kyrkogård, Norra Strö sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015. 
74. Emmislöv kyrkogård, Emmislöv sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
 
 

 



 

 


