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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Lomma kyrkogårdar 
är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Lomma 
församling. Fältarbetet utfördes under sommaren 
2015 med påföljande rapportskrivning somma-
ren/hösten 2015. Inventering samt rapportskrivning 
har utförts av byggnadsantikvarie Maria Johansson 
samt biolog Tony Svensson.  

I denna vård- och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten tre fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll, den andra inne-
håller ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
och den tredje utgör församlingens målsättning och 
utveckling. Därtill finns det en trädvårdsplan vilken är 
en delfördjupning av vård- och underhållsplanen. 
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 minskar och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10-års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 
 

Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lunds 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. 

 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, kartor och ritnings-

 
Fastighetsuppgifter – Lomma kyrkogårdar 
 
Objekt  Kapellkyrkogården Nya Kapellkyrkogården 
Fastighetsbeteckning Lomma 20:6  Lomma 20:6 
Socken  Lomma  Lomma 
Kommun  Lomma  Lomma 
Fastighetsförvaltare Lomma församling Lomma församling 
Areal  7 650 m2  3 600 kvm 

Kapellkyrkogården består av åtta kvarter. Här finns totalt 1 333 gravplatser varav 
1204 är kistgravplatser och 401 urngravplatser.  
 
Nya Kapellkyrkogården består av sju kvarter samt en minneslund. Här finns totalt 338 
gravplatser, samtliga askgravplatser.  
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material. Nulägesbeskrivningen av kyrkogårdarna 
omfattar delar av fastigheten Lomma kyrkogårdar 
(Lomma 20:6). Lomma kyrkogårdar består av fyra 
separata kyrkogårdar. I följande vård- och under-
hållsplan behandlas enbart Kapell- och Nya Kapell-
kyrkogården. 

I detta område har byggnader, gångsystem, grav-
kvarter, 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 redogö-
relse av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Uti-
från kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning 
samt värdebeskrivningen har vårdkrav med hänsyn 
till kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för sed-
vanligt löpande underhåll tillsammans med aktuella 
åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom re-
missförfarande och möten givits tillfälle att ta del av 
arbetet och medverka i framtagandet av denna vård- 
och underhållsplan. De som granskat vård- och un-
derhållsplanen, och därmed haft tillfälle att yttra sig, 
har varit kyrkoherde Jan-Olof  Aggedal, begrav-
ningsutskottets ordförande Anders Rydström och 
kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter.     
 
 
Överst t.v.: Lomma ungefärligt markerat 

Överst t.h.: Utdrag ur fornminnesregistret (FMIS). De blå 
fälten markerar fornlämning. Lomma kyrka är markerad.  

Nedan: Lomma kyrkogårdar, Kapell- och Nya Kapellkyrko-
gården är färglagda.    
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Lagskydd 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 förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
grav-anordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Tre av de fyra kyrkogårdarna; Gamla kyrko-
gården, Kapell och Nya Kapellkyrkogården, 
omfattas av registrerad fornlämning Lomma 
37:1. Fornlämningen sträcker sig över ett 
längre område utmed Höje å. Det finns ytter-
ligare en fornlämning som berör gamla kyr-
kogården; Lomma 21:1, samt en som berör 
Nya Kapellkyrkogården; Lomma 10:1. Den 

ena omfattar området mellan gamla kyrko-
gården och Höje å och den andra omfattar 
Nya Kapellkyrkogården. Alla ingrepp i mark 
utöver den normala kyrkogårdsgravgrävning-
en är tillståndspliktiga då de kan beröra un-
der mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen.  
 
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 landskapsele-
ment 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 kyrko-
gården 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 kart- och ritningsmaterial över Lomma kan 
kyrkogårdens utbredning och förhållande till omgiv-
ningarna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäte-
riets söktjänst Historiska kartor.  

I kyrkogårdsarkivet för Lomma, som idag delvis 
förvaras på Landsarkivet i Lund, finns ritningar och 
planer som rör kyrkogården. Ritningar finns även i 
personalbyggnaden vid Lomma kyrka. Lomma 
kommunarkiv har också varit behjälpliga med in-
formation. Förfrågan har gjorts på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, där främst 
textmaterial funnits. Materialet har dock ansetts 
överflödigt och samlingarna har därför inte medta-
gits.  

Fotografier kompletterar uppgifter från övrigt ar-
kivmaterial. Dessa finns tillgängliga via Riksantikva-
rieämbetets digitala söktjänst Kulturmiljöbild, Reg-
ionmuseets arkiv och Malmö Museer- och Kulturen i 
Lunds samlingsdatabas Carlotta.  

Lomma socken 
Lomma bestod fram till slutet av 1800-talet av 

byarna Lomma, Vinstorp och Karstorp samt egen-
domarna Alnarp, Habo, Prästberga och ytterligare 
några jordbruksenheter. 1766 storskiftades Lomma, 
vilket fastställdes 1778. 1818 verkställdes även en-
skiftet, vilket innebar att många åbor kunde friköpa 
sina gårdar från kronan och därmed bli självägande 
bönder. I och med skiftena flyttades gårdarna ut, 
och efterfrågan på byggmaterialökade. I de skogsfat-
tiga delarna av Skåne blev tegel en eftertraktad vara. 
Redan i slutet av 1600-talet anlades det första tegel-
bruket i Lomma. Det var dock inte förrän när Franz 
Suell på 1730-talet tog över tegelbruket som tillverk-
ningen satte igång på allvar. Även Frans Henrik 

Kockum från Malmö anlade ett tegelbruk i Lomma 
1854 som övertogs av Skånska Cement Aktiebolaget 
redan 1871.  I och med tegeltillverkningen lockades 
många till Lomma för att arbeta inom industrin. 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
expanderade Lomma kraftigt till följd av industria-
liseringen och de nyanlagda fabrikerna. Befolkning-
en ökade kraftigt och orten växte. Vid samma tid 
byggdes en ny kyrka och begravningsplats för att 
möta den växande befolkningens behov. Under 
denna tid uppfördes även två skolbyggnader i an-
slutning till kyrkan. Enligt kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort uppfördes den västra skolbyggna-
den, idag kallad gamla lärarbostaden, 1822. Dess 
röda tegel kommer troligtvis från Lommas första 
tegelbruk. Byskolan öster om Prästbergavägen 
byggdes troligen 1877 (enligt en skrivelse mellan 
folkskoleinspektören och skolrådet) och är uppförd i 
gult tegel med sågtandsgesims.  

När cementfabriken lades ner 1905 startade istäl-
let två andra fabriker, en kalksandstensfabrik (1904-
1917) och en eternitfabrik (1906-1977). Eternitfabri-
kens verksamhet på orten syns tydligt genom de 
många titlarna på kyrkogården med koppling till 
industrin.  

Lomma kyrka  
Lomma kyrka byggdes mellan 1871-73 och ersatte 
då en tidigare stenkyrka. Stenkyrkan byggdes trolig-
en under 1100-talet och bestod av ett långhus, kor 
och halvrund absid, vilket följde mönstret för sten-
kyrkor under den tiden. Kyrkan var placerad längre 
västerut, närmare ån, än vad dagens kyrka är. I en 
beskrivning över Lomma kyrka från 1830 kan man 
läsa följande: ”Lomma kyrka, byggd af  sten under spån-
tak utmed brädden av Höie å, har en längdutom murarne af  
45 aln., höjd c:a 30, bredd 15. Den är försedd med 7 fönster-

lufter, 2:ne på hvardera långsidan, 1 i fonden åt vester, 1 
mindre i Choret och 1 i Sacristian. 

 

 

 

Karta föregående sida: Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan 
från 1910-1915 (Lantmäteriet).  Lomma kyrka och kring-
liggande kyrkogårdar syns i kartans mitt.  

Lomma kyrka 1962 
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Af  utbyggen förekomma: Wapenhus, 6 alnar bredt, 8 
alnar långt, under spåntak på södra sidan, och hvarigenom 
enda ingången är; Sacristia med muradt hwalf, omkring 8 
alnar i 4-kant, likaledes spåntäck; och 1 halfrotunda åt 
Öster, något lägre än Kyrkans öfrige partier samt försedd med 
betäckning af  bly. 

Tornet, äfven blytäckt, håller till ryggåsen c:a 37 al. i 
höjd, är 11 1/2 al. bredt och finnes dertill uppgång anbragt 
medelst en trappa utom muren åt Norr…” (Falck, Joseph).  

På en karta över kyrkans mark från 1867 (t.h.) 
kan man se kyrkogårdens tidigare utbredning, innan 
ombyggnationen i samband med den nya kyrkan 
1871-73.  En rekonstruktion (s.11) över den gamla 
kyrkans placering, i förhållande till den som står på 
platsen idag, visar tydligt en kringbyggd gård som 
tidigare låg strax söder om kyrkogården. Gården, 
som låg där kvarter A (Gamla kyrkogården) ligger 
idag, är idag riven. Gården finns även med på kartan 
från 1867. 

När den nya kyrkan byggdes hade behovet av en 
ny kyrka och kyrkogård sedan länge diskuterats. Det 
fanns även tidiga planer på att renovera eller bygga 
om den gamla kyrkan och kyrkogården, vilket dock 
inte förverkligades. Även Helgo Zettervall, en av 
Sveriges stora arkitekter, utarbetade ett förslag till en 
ny kyrka som dock inte föll församlingen i smaken. 
Istället blev det den danska arkitekten J E A Nielsen, 
som vid tiden var verksam i Landskrona, som fick 
sitt förslag godkänt. Arbetet med att bygga kyrkan 
påbörjades 1871 och stod klar 1873.    

  

Utsnitt ur karta över Kyrkans 
mark 1867 (Landsarkivet) 

Utsnitt ur Geometrisk avmät-
ning 1763 (Lantmäteriet)  
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Kyrkogårdens historik 
Lomma kyrkogårdar består idag av fyra mer eller 
mindre separata delar; Gamla kyrkogården, Östra 
kyrkogården, Kapellkyrkogården och Nya Kapell-
kyrkogården. Den äldsta av kyrkogårdarna är den 
Gamla kyrkogården, som ligger i anslutning till kyr-
kan. I samband med att den nya kyrkan byggdes 
omgestaltades även kyrkogården som omslutit den 
gamla kyrkan. Den kyrkogården beskrivs 1830 i 
”Beskrifning öfwer Lomma kyrka” som följande: 
”Kyrkogården, i sednare åren trädplanterad, innehåller c:a 
8178 qv. alnar och är omgifven med mer, på de 3:ne sidorne 
rappad, skärfad och tegelhängd, men å den vestra, som grän-
sar till åen, gör dennas uppflöden, undertiden af  lika höjd 
med murarne, i förening med markens beskaffenhetomöjlig att 
anlägga någon varaktig inhägnad. En port och 2:ne luckor 
leda till kyrkogården” (Falck, Joseph).  

Kapellkyrkogården anlades 1895 efter ritningar 
upprättade samma år. 1986 uppfördes även ett jord-
fästningskapell på kyrkogården, ritat av A.W. Lund-
berg. Kapellet byggdes på kyrkogårdens östra del 
och enligt ett PM från stadsarkitekten i Malmöortens 
distrikt från 1957 var jordfästningskapellet kraftigt 
renoverat 1944. I skrivelsen diskuteras möjligheten 
att renovera istället för att riva det gamla kapellet, för 
att uppnå önskad funktion och standard. Enligt en 
brandförsäkringsvärdering över Lomma kyrkogårdar 
från 1929 skall det även ha funnits ett likvagnshus, 
troligtvis i anslutning till Gamla kyrkogården. I 
handlingarna står det att det är byggt av bränt tegel, 
spåntade brädor, eternittak med underlag av asfalts-
papp och ett golv av cement.    

Östra kyrkogården anlades enligt uppgift 1926 
efter ritningar från 1922. Det har funnits äldre för-

slag på utbyggnad åt öst, bland annat ett från 1889 
som är mycket likt det som godkändes på 1920-talet.    

Under 1970-talet utvidgades Kapellkyrkogården 
med ett kvarter (kvarter KG) mellan kyrkogården 
och gamla lärarbostaden. Kvarteret anlades på mark 
som idag tillhör Nya Kapellkyrkogården. På Nya 
Kapellkyrkogården fanns tidigare en kringbyggd 
gård, vilken kan ses på äldre kartmaterial. På en karta 
över den nya begravningsplatsen (dagens Kapellkyr-
kogård) från 1895 syns gårdens placering i förhål-
lande till kyrkogårdarna.  Enligt uppgift brann går-
den dock ner 1944 efter att den träffats av en felrik-
tad granat i samband med en militärövning i närhet-
en. Det som blev kvar av gården var brunnen som 
ännu finns kvar på Nya Kapellkyrkogården.  

I en skrivelse från 1957 (Landsarkivet) berättas 
det om önskan om ett nytt kapell. Trafiken på Präst-
bergavägen, mellan Gamla kyrkogården och Kapell-
kyrkogården, var mycket trafikerad. Detta medför 
problem och otrygghet när jordfästningar skulle 
förflyttas från kyrkan till Kapellkyrkogården. Det 
beslutades därför att ett nytt kapell skulle byggas. 
Det nya kapellet anlades längs Höje å, i närheten av 
Gamla kyrkogården och kyrkan. Det nya kapellet 
invigdes 1967 efter ritningar av Paul Hansen, Tage 
Möllers arkitektbyrå i Malmö 1964. I samband med 
uppförandet av det nya kapellet anlagdes urnnischer 
i en stödmur på Kapellkyrkogårdens västra del, längs 
med Höje å.   

Nya Kapellkyrkogården anlades i sin helhet 
1981-83 (se ritning s.13). 

 
  

 
 

 

Rekonstruktion över den gamla kyrkas placering (röd). 
Jacobsson 2009. Här syns den kringbyggda gården 
som brann ner på 1940-talet. 

Karta över ny begravningsplats (b) 1895. Här syns 
gården som låg där Nya Kapellkyrkogården ligger idag.    
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Planeringsritning över Gamla kyrkogården 1873 

Ritning över grind 1895 

Ritning över jordfästningskapell, A.W. Lundberg 1895 Lomma kyrkogård med förslag till utvidgning. 1889 
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Historik i korthet 
 
1100-talet En stenkyrka uppförs i 

Lomma 
 
1600-talet Lommas första tegelbruk 

grundas 
 
1730-talet Frans Suell övertar tegelbru-

ket 
 
1854  Frans Henrik Kockum startar 

ett nytt tegelbruk som 1871 
övertas av Skånska Cement 
Aktiebolag  

 
1873 Den nya kyrkan invigs 
 
1895 Kapellkyrkogården invigs 
 
1904 En kalksandstensfabrik 

grundas i Lomma 
 
1906 En eternitfabrik grundas på 

orten 
 
1967 Nytt kapell invigs 
 
1980-tal Nya Kapellkyrkogården in-

vigs 
 
  
 
 
 
 

Ovan: Ritning över nytt kapell 1964 

T.v. Ritning över Nya Ka-
pellkyrkogården, tidigt 
1980-tal 
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Beskrivning – Kapellkyrkogården 
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Omgivning 
Lomma kyrka och kyrkogårdar ligger i de norra de-
larna av Lomma med Höje å slingrandes i väst. I 
norr finns åkermark och enstaka villor och i söder 
industriverksamhet och mindre bostadsområden. 
Längre söderut breder centrala Lomma ut sig. Längs 
med Östra och Gamla kyrkogården sträcker sig 
Prästbergavägen som fortsätter söderut längs gamla 
lärarbostaden och vidare förbi Kapellkyrkogården.     

Kyrkogårdarna består av fyra separata delar; 
Gamla kyrkogården, Östra kyrkogården, Kapellkyr-
kogården och Nya Kapellkyrkogården. Kyrkogår-
darna har olika karaktär och är indelade i olika kvar-
ter. Gamla kyrkogården omgärdar kyrkan och söder 
om den finns en gammal lärarbostad bevarad. Idag 
hyr församlingen ut den för bland annat skolverk-
samhet. På andra sidan Prästbergavägen ligger även 
Lomma byskola bevarad. Idag används den som 
samlingslokal av församlingen. Tillsammans utgör 
Lomma kyrka, kyrkogårdar, byskola och lärarbostad 
en bevarad bykärna med äldre karaktär.    

Kapellkyrkogården ligger längst i söder av de fyra 
kyrkogårdarna. I norr gränsar den till Nya Kapell-
kyrkogården och i söder av industritomt.  

Kvarter 
Kapellkyrkogården består av åtta kvarter, A-G samt 
U. Kvarter G kommer dock inte behandlas under 
Kapellkyrkogården då det geografiskt ligger på Nya 
Kyrkogården och har en liknande karaktär som dess 
övriga kvarter. Kvarter A består bland annat av 
urnnischer i kvarterets västra del, vid parkområdet 
vid Höje å. Dessa kommer dock beskrivas tillsam-
mans med de övriga urnnischerna i kvarter U.   

Omgärdningar 
Kapellkyrkogården är den sydligaste av de fyra kyr-
kogårdarna i Lomma. Den har en rektangulär form 
med kortsidorna mot Prästbergavägen i öst och 
Höje å i väst.  

Kyrkogården omfattar, förutom Kapellyrkogår-
den, även urnnischerna vid Höje å samt ett kvarter i 
anslutning till Nya Kapellkyrkogården, mellan Ka-
pellkyrkogården och lärarbostaden. Som förklarats 
tidigare kommer det sistnämnda kvarteret behandlas 
tillsammans med Nya Kapellkyrkogården.  

Kapellkyrkogården avgränsas i samtliga väder-
streck av en häck och i väst även av en mur. Områ-
det närmst Höje å är lägre lokaliserat än övriga kyr-
kogården. Denna parkliknande yta är helt gräsbe-
vuxen med undantag för några stora träd.  

Murar 
På kyrkogårdens västra sida, vid det gräsbevuxna 
parkområdet intill Höje å, finns en hög stödmur 
inklädd med kalksten. I muren finns urnnischer med 
gravplattor. Muren nås via en kalkstenstrappa på 
Kapellkyrkogårdens västra mitt. Muren är ca 150 cm 
hög och finns på ömse sidor om trappan, i söder har 
den en L-form och i norr rak. Mot Kapellkyrkogår-
den syns endast toppen av kalkstensmuren och bil-
dar tillsammans med intilliggande häck kyrkogårdens 
västra omgärdning.  

Häckar 
Kyrkogården omgärdas i norr och i öst av en hög 
avenbokshäck. Södra sidan omgärdas av en häck av 
tuja och den västra, mot kalkstensmuren, av en låg 
idegranshäck. Den västra sidan har en buskagelik-
nande häck och är inte lika markant och tydlig som 
på övriga sidor. Framför häcken i väst finns även 
buskar av ölandstok planterade. På den södra sidan 

av kvarter U, på stödmuren, växer en rad av låga 
enebuskar samt en rad av tujor.  

På ömse sidor av mittgången som löper centralt i 
en öst-västlig riktning genom kyrkogården, finns 
höga tujor planterade som en allé. 

Grindar 
Vid Kapellkyrkogårdens östra sida finns en svartmå-
lad smidesgrind med dubbla grindblad. Grindstol-
pen utgörs av en pelare med en klotformad topp, 
även den i svartmålat smide. 
 

Gångsystem och ledstänger 
Kapellkyrkogården genomkorsas av en centralt pla-
cerad huvudgång i en öst-västlig riktning, kantad av 
spjutformade tujor. I den ostligaste delen finns en 
gräsyta vilken markerar var det gamla kapellet låg. 
Längs den norra och södra långsidan finns ytterli-
gare gångar och mellan dessa löper mindre singel-
täckta gångar i en nord-sydlig riktning mellan grav-

Gamla kyrkogården 

Östra kyrkogården 

Nya Kapellkyrkogården 

Kapellkyrkogården är markerad 
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raderna. Samtliga gångar på kyrkogården är lagda 
med singel.  

Belysning 
På kyrkogården finns två belysningsstolpar. Dessa är 
placerade på kyrkogårdens västra sida, på ömse sidor 
om kalkstenstrappan. De är av svart smide med ett 
fyrkantigt lykthus i glas med smidesdekor.  

Servicestationer 
Servicestationer finns inte på Kapellkyrkogården 
utan de finns söder om lärarbostaden, i anslutning 
till Nya Kapellkyrkogården. Där finns vattenkannor, 
redskap, kompost och soptunna. 

Parkeringsplatser 
Parkeringsplatser finns längs med Gamla kyrkogår-
dens södra sida och norr om Östra kyrkogården. 
Söder om lärarbostaden, vid servicestationen, finns 
en handikappsparkering.  

Gravplatser 
Majoriteten av alla gravplatserna på kyrkogården är 
singeltäckta och omgärdade av en låg buxbomhäck. 
Även stenram förekommer, om än mer sällan, och 
tre gravplatser är omgärdade av smidesstaket. Vid 
Höje å, i kalkstensmuren, finns urnnischer inmurade.  

Planteringar 
Kyrkogården karaktäriseras av en rik växtlighet. 
Trots att många återlämnade singeltäckta gravplatser 
saknar både gravsten och växtlighet finns mycket 
buskar och träd planterade runt om på kyrkogården, 
vilket ger ett grönt intryck. Längs med mittgången 
finns en allé av 27 höga tujor. Dessa utgör ett starkt 
karaktärsdrag på kyrkogården och bidrar till den 
gröna känslan. På kyrkogårdens finns mycket växter, 

både perenna och säsongsplanterade. Kyrkogårds-
förvaltningen har låtit plantera några av de återläm-
nade gravplatserna med björkar för att behålla kyr-
kogårdens karaktär. I de fallen har de behållit om-
gärdningen och singeltäckningen.     

Träd 
Det finns idag sammanlagt 20 träd på Kapellkyrko-
gården. Många av träden, främst paraplyklippta tår-
björkar, står spridda på återlämnade gravplatser. 
Enstaka solitärer av andra trädslag som ginkgo, 
korstörne och klotlönn finns också. Vid den östra 
entrén står ett par vårtbjörkar som entréträd, medan 
det kring platsen för det gamla kapellet står lindar 

och tårbjörkar i par. I planteringen utmed västra 
sidan av kyrkogården växer björk, sälg och en ull-
lungrönn. 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-
mattor utgör tillsammans en variationsrik biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är kanske den del på kyrkogården 
som har störst betydelse för djurlivet.  

Några av tårbjörkarna har stamhål och ansamling 
av mulm, som är en kompostliknande massa av or-
ganiskt material som bryts ner av olika insekter och 
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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.  

Den rödlistade laven grynig dagglav (NT) före-
kommer på lind och klotlönn på Kapellkyrkogården. 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer på Art-
databanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter utses av Skogsstyrelsen och 
är arter som är indikatorer på miljöer där man kan 
förvänta sig att finna rödlistade arter. Den tidigare 
rödlistade mossan alléskruvmossa noterades från 
enstaka träd på kyrkogården, där den gynnas av mi-
neralrikt damm från singelgångarna och kanske även 
från omgivande åkrar. På trädstammarna växer i 
övrigt en mosaik av allmänna epifyter som t.ex. gul-
kantad dagglav, kranslav, hårhättemossa, finlav, 
vägglav, blemlav, hjälmrosettlav och mjölkantlav. 

Gräsytan där gamla kapellet tidigare stått är mått-
ligt näringspåverkad och har inslag av örter som 
vitklöver, jordklöver, rölleka, svartkämpar, hönsarv, 
mjuknäva och sparvnäva. 

Vilda växter som förekommer på gravplatser, i 
planteringar och häckar är bl.a. korsört, åkervinda, 
rävtörel, knölklocka, skatnäva och tistlar av olika 
slag. 

 Kyrkogården saknar äldre och ihåliga träd, vilka 
annars är viktiga för fladdermöss som viloplatser 
under sommaren. Det är troligt att fladdermöss ändå 
finns i anslutning till Kapellkyrkogården då de dras 
till kulturmiljöer med äldre byggnader och träd, vilka 
båda finns i närområdet. De dagvilar eller övervint-
rar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra 
hänsyn där det finns eller kan förväntas finnas flad-
dermöss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet.  

Flera fågelarter häckar på eller kring kyrkogår-
darna under sommaren. Främst är det trastar, små-
fåglar, kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämp-
liga platser för sina bon i trädkronor eller buskar. 
Eftersom kyrkogården gränsar till Höje å, förekom-
mer fler och en del andra fågelarter än vad som bru-
kar finnas på kyrkogårdar. Vid besöken noterades 
rörhöna och fisktärna vid ån medan ringduva, hämp-
ling, hussvala (VU), blåmes, talgoxe, kråka, grans-
ångare, koltrast, entita, gråsiska och gärdsmyg obser-
verades på kyrkogården. Många fler fågelarter från 
kyrkogården har registrerats i Artportalen sedan 
tidigare. Under häckningssäsongen använder fåglar-
na kyrkogårdarna för födosök, vila och skydd. De 
fåglar som övervintrar har också nytta av kyrkogår-
den. 

Av däggdjur är det främst igelkott, hare, kanin, 
ekorre och mindre gnagare som kan tänkas vara 
vanligt förekommande på kyrkogården. Även grod- 
och kräldjur kan förekomma. Parksnäcka och träd-
gårdssnäcka noterades vid inventeringarna. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
Vid besöken noterades påfågelöga, nässelfjäril och 
amiralfjäril som hittat till gravplatsernas planterade 
blommor. Insekterna dras gärna till rikt blommande 
växter som kärleksört, rosenspirea, lavendel och 
salvia. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 
ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
singelgångarnas stenmaterial många insekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Påfågelöga 

Amiralfjäril 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade arter 
som sammaställs av flera expertkommittéer vid Art-
databanken/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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Kvartersbeskrivning - Kapellkyrkogården 
Eftersom största delen av Kapellkyrkogården har en 
likartad karaktär kommer kvarter A-F behandlas 
tillsammans och kvarter U separat. Vid Höje å, längs 
med kvarter A, finns en kalkstensmur med urnni-
scher som ingår i kvarter A. På grund av dess karak-
tär kommer de i denna rapport beskrivas tillsam-
mans med kvarter U och inte kvarter A-F.  

Kvarter A-F 
Kvarteren A-F utgör den ursprungliga Kapellkyrko-
gården. Kvarteren bildar tillsammas ett rektangulärt 
område i öst-västlig riktning. De omgärdas av häckar 
i samtliga väderstreck samt en stödmur av kalksten 
mot Höje å i väst.   

Centralt genom kyrkogården, i en öst-västlig rit-
ning, löper en singelgång kantad av en hög allé av 
tuja. Singelgången övergår i öst i en oval grönyta 
som markerar vart det gamla begravningskapellet låg. 
Grönytan och den centralt löpande singelgången är 
hårdgjorda för diverse fordon. Det löper även sing-
elgångar i öst-västlig riktning på kyrkogårdens norra 
och södra sida. Mellan dessa tre singelgångar finns 
mindre singelgångar i nord-sydliga rader mellan 
gravraderna. Gravplatserna ligger, antingen i dubbla 
eller enkla rader, med singelgångar mellan. Längs 
med norra sidan finns dock gravplatser i öst-västlig 
riktning med ryggen mot den omgärdade häcken.  

Kvarteren består främst av buxbomomgärdade 
singeltäckta gravplatser, dock förekommer även 
stenramar och gjutjärnsstaket. I de västra delarna av 
kvarter A finns en gräsyta som inte är ianspråkta-
gande.  Längs den södra sidan, mellan singelgången 
och avenbokshäcken, finns också en grön yta som 
inte är gravsatt. På kyrkogårdens sydvästra sida, längs 
tujahäcken, finns sju gravstenar uppsatta. Stenarna är 

ditplacerade efter återlämnande och är av äldre ka-
raktär, två högre och fem mindre. 

Gravvårdarna varierar i ålder och stil. I de västra 
kvarteren (A-B) är gravvårdarna främst lägre av grå, 
svart eller röd granit från 1970-1990-talet. Det finns 
även en del liggande stenar från den tiden. I dessa 
kvarter finns även en gravvård med ett centralt infällt 
täljstensparti. I de centrala kvarteren (C-D) är variat-
ionen bland stenar större, dock dominerar fortfa-
rande lägre stenar av grå, svart eller röd granit från 
1950-talet. Här finns även många liggande hällar från 
samma tid. I de östra kvarteren (E-F) finns störst 
variation bland gravvårdar. Här finns en del liggande 
stenar, främst från 1970-talet och framåt, samt lägre 
stenar av svart, grå eller röd granit från olika år. I 
kvarter E finns två mycket höga gravvårdar i svart 
granit/diabas från tidigt 1900-tal med en huggen 
baksida. I kvarteren finns även några mer klassicist-
iska vårdar från 1920-talet och framåt samt några 
national- och naturromaniska stenar från tidigt 1900-
tal.  Två fina exempel på naturromantik är de trädin-
spirerade stenarna på kyrkogården, ett trädformat 
kors på sockel från tidigt 1900-tal samt en trädstam 
från sent 1800-tal.   

Titlarna på gravvårdarna i kvarteren varierar. 
Bland annat är lantbrukare, kommunalkassör, hushållers-
kan, husägaren spec. sjuksköterskan, kyrkovaktmästaren, 
eternitarbetaren, tegelarbetare, sockerarbetare och en riktig 
mor representerade.      

Många av gravplatserna saknar både gravvård 
och vegetation, dock ger buxbomhäckarna och 
tujaallén tillsammans med andra planterade växter 
och träd ett grönt intryck. Det är vanligt med kär-
leksört, rosor och lavendel vid gravplatserna, men 
perenner och även ölandstok och sockertoppsgrav 
förekommer. Vid en grav växer ett olivträd och på 
kyrkogårdens nordöstra hörn finns en planterad 

ginkgo. På några av de återtagna gravplatserna finns 
paraplyklippta tårbjörkar planterade. 

 
 

Karaktärsdrag för kvarter A-F: 
 

- Majoriteten är singeltäckta gravplatser med bux-
bomomgärdning 

- Centralt placerad singelgång med tujaallé i öst-
västlig riktning 

- Singeltäckta gångar 
- Majoriteten av gravplatserna ligger i nord-sydliga 

rader 
- Stenram och järnstaket förekommer 
- Stor variation av gravvårdar 
- Rikligt med vegetation 
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Kvarter U       
Kvarter U och urnnischerna tillhörande kvarter A 
utgör området utmed Höje å, väster om kvarter A-F. 
Kvarteret består uteslutande av urnnischer placerade 
i en kalkstensmur som fungerar som stödmur mot 
Kapellkyrkogården. Urnnischerna är placerade i två 
murar, en i norr (nord-sydlig riktning) och en i söder 
(L-formad). Här finns sammanlagt 111 urnnischer 
(28+83) som samtliga består av en inmurad mar-
morplatta. 

Urnnischerna är från senare delen av 1960-talet 
och fram till 1970-talet. Dock finns enstaka inslag 
från 1980-, 90-, 2000-talet. Exempel på titlar är mu-
rare, chaufför, lantbrukare, bagare, elmontör och eternitarbe-
tare.  

Under urnnischerna, längs med muren, finns en 
sammanhängande rabatt med planterade låga ben-
vedsbuskar som avskiljer gravplatsernas rabatt från 
varandra. I rabatten växter rosor, kärleksört och 
säsongsväxter. Längs med rabatten ligger stenplattor 
med jämna mellanrum som tillsammans bildar ett 
gångstråk. Plattorna är idag dock överväxta med 
gräs.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter U och urnnischerna i kvarter A: 
 

- Uteslutande urnnischer inmurade i en mur 
- Samtliga urnnischer är markerade med vita mar-

morplattor 
- Majoriteten av plattorna har titlar 
- Växtlighet finns i form av en sammanhängande 

rabatt längs med muren 
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Beskrivning – Nya Kapellkyrkogården 
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Omgivning 
Lomma kyrka och kyrkogårdar ligger i de norra de-
larna av Lomma med Höje å slingrandes i väst. I 
norr finns åkermark och enstaka villor och i söder 
industriverksamhet och mindre bostadsområde. 
Längre söderut breder centrala Lomma ut sig. Längs 
med Östra och Gamla kyrkogården sträcker sig 
Prästbergavägen som fortsätter söderut längs gamla 
lärarbostaden och vidare förbi Kapellkyrkogården.     

Kyrkogårdarna består av fyra separata delar; 
Gamla kyrkogården, Östra kyrkogården, Kapellkyr-
kogården och Nya Kapellkyrkogården. Kyrkogår-
darna har olika karaktär och är indelade i olika kvar-
ter. Gamla kyrkogården omgärdar kyrkan och söder 
om den finns en gammal lärarbostad bevarad. Idag 
hyr församlingen ut den för bland annat skolverk-
samhet. På andra sidan Prästbergavägen ligger 
Lomma byskola bevarad. Idag används den som 
samlingslokal av församlingen. Tillsammans utgör 
Lomma kyrka, kyrkogårdar, byskola och lärarbostad 
en bevarad bykärna med äldre karaktär. 

Nya Kapellkyrkogården ligger mellan Prästber-
gavägen i norr och Kapellkyrkogården i söder.     

Kvarter 
Nya Kapellkyrkogården består av sju kvarter och en 
minneslund. Kvarteren kommer att behandlas delvis 
separat och delvis tillsammans pga. dess olika karak-
tär och funktion. Eftersom Kapellkyrkogårdens 
kvarter G ligger geografiskt inom Nya Kapellkyrko-
gården och har karaktär likt de andra kvarteren 
kommer även det behandlas i detta avsnitt. Dock 
kommer det benämnas kvarter KG eftersom kvarter 
G redan finns på Nya Kapellkyrkogården. Min-
neslunden tillsammans med kransgården ingår inte i 
något kvarter och kommer därför beskrivas under 
egen rubrik.    

Omgärdningar 
Nya Kapellkyrkogården ligger norr om och i anslut-
ning till Kapellkyrkogården. I norr och öst avgränsas 
den av Prästbergavägen samt av den gamla lärarbo-
staden, i söder av Kapellkyrkogården och i väst av 
Höje å. Även det nya kapellet vid Höje å ligger inom 
Nya Kapellkyrkogården och kommer därför tas med 
i detta kapitel.   

Murar 
Utmed minneslundens västra sida, vid den gräsbe-
växta parkytan utmed Höje å, finns en stödmur 
klädd med kalkstensplattor. Muren avgränsar kyrko-
gårdens högre parti från den lägre parkytan. Muren 
fortsätter mot urnnischerna vid Kapellkyrkogården. 
Mellan minneslunden och kapellet i norr fortsätter 
muren längs med en trappa av samma material.  

Häckar 
På den Nya Kapellkyrkogården är en hög avenboks-
häck ett genomgående inslag. Den finns planterad 
runt om hela kyrkogården. Avenbokshäcken avgrän-
sar även de olika kvarteren samt skiljer Kapell- och 
Nya Kapellkyrkogården åt. Runt brunnen i kvarter 
G växer en hög rektangulär blodbokshäck. 

Grindar 
Nya Kapellkyrkogården nås via en smal vippgrind i 
svart smide på den östra sidan, mellan kvarter KG 
och gamla lärarbostaden. Grinden består av en fyr-
kantig ram med vertikala stänger och enklare runda 
grindstolpar. På den norra sidan, i slutet av singel-
gången som sträcker sig i en nord-sydlig riktning, 
finns en trepunktsgrind/vippgrind. Grinden består 
av tre sammanhängda partier, lika vippgrinden i öst, 
som tillsammans bildar en bredare grind.    

Gångsystem 
Kyrkogården genomkorsas av en öst-västlig singel-
gång som sträcker sig mellan grinden i öst och kalk-
stenstrappan i väst. Det finns även en bredare sing-
elgång som sträcker sig mellan den norra grinden, 
och Kapellkyrkogården där den kopplas ihop med 
en singelgång via en öppning i häcken.  

Mellan gravraderna i kvarteren finns inga singel-
gångar utan ytan är gräsbesådd. 

Mellan singelgången i nord-sydlig riktning och 
smyckesplatsen i kvarter G finns en stenlagd gång. 
Stenläggningen löper även runt brunnen som står 
mitt framför smyckesplatsen. I öst finns gjuten 
marksten och i väst skiffer.   

Kapellkyrkogården 

Gamla kyrkogården 

Östra kyrkogården 

Nya Kapellkyrkogården är markerad 
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Kapellet t.v. och toaletterna t.h.  

Belysning 
Vid kalkstenstrappan som leder ner till Höje å finns 
en belysningsstolpe av svart metall och lykthus i 
form av en rund glaskupa. I anslutning till kapellet 
finns också en belysningsstolpe i liknande utförande.  

Längs med kyrkogårdens norra sida, utmed 
Prästbergavägen, finns två gatlyktor.  Dessa står 
dock inte på kyrkogården utan strax utanför.  

Servicestationer 
Söder om lärarbostaden, utanför avenbokshäcken 
som omgärdar Nya Kapellkyrkogården, finns en 
servicestation med vattenkannor, redskap, kompost 
och soptunna. På kyrkogården, utmed kvarter G, 
finns även en vattenpost.  

Parkeringsplatser 
Bredvid servicestationen söder om lärarbostaden 
finns ett mindre garage för församlingens bi-
lar/traktor. Här finns även en handikappsplats. I 
övrigt finns parkeringsmöjligheter utmed Gamla 
kyrkogårdens södra långsida samt norr om Östra 

kyrkogården.   

Byggnader 

Kapell 
Kapellet ligger vid Höje å, utmed Nya Kapellkyrko-
gårdens västra sida. Kapellet nås via Prästbergavägen 
eller en av de två trapporna som leder ner mot park-
ytan vid ån. 

Huvudingången finns på kapellets norra sida och 
består av två dörrblad av teak. Kapellet är klätt med 
gult fasadtegel med skiffer ovanför samtliga dörrpar-
tier. Framför huvudentrén finns även skifferplattor 
liggandes på marken. Mot Höje å finns ett glasparti 
och framför det en förhöjd planteringsyta. Framför 
glaspartiet finns även ett stort kors, troligtvis av är-
gad mässing.  

 I kapellbyggnadens södra del finns besökstoalet-
ter. Denna del är likt resterande kapell byggt i gult 
tegel med skiffer ovanför samtliga dörrpartier.  

Planteringar 
Nya Kapellkyrkogården är till största delen gräsbe-
sådd och saknar planteringar. I kvarter A-E, KG och 
F står gravvårdarna i en sammanhängande rabatter 
som sträcker sig längs med samtliga gravplatser. I 
rabatten finns plats för planterade blommor. I kvar-
ter G och minneslunden finns smyckesplats med 
plats för blommor.  

Träd 
Längs gången mot norra entrén löper en dubbelsidig 
allé av 17 unga rönnar. Söder om kvarter G, längs 

Springvatten vid minneslunden Servicestation  
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med den öst-västliga gången, står en ensidig allé av 5 
klotlönnar. Längre österut, längs samma gång, står 
en ensidig allé med 7 tårbjörkar. Längs norra sidan 
av kyrkogården har en ensidig allé av 7 unga oxlar 
planterats. Kring brunnen och häcken av blodbok i 
kvarter G står 4 himalayabjörkar. Ett par solitära 
klotlönnar är placerade söder om kapellet.  
I parkområdet utmed Höje å växer bok, björk och 
enstaka träd av vitpil, blodbok och en nyplanterad 
ornäsbjörk. 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Den rödlistade laven grynig dagglav (NT) förekom-
mer på samtliga klotlönnar och på några av tårbjör-
karna på Nya Kapellkyrkogården. Den växer även på 
en vitpil längs med ån. Den tidigare rödlistade mos-
san alléskruvmossa noterades från ett par tårbjörkar 
på kyrkogården, där den gynnas av mineralrikt 
damm från singelgångarna. På trädstammarna växer 
i övrigt en mosaik av omkring ett tiotal allmänna 
epifyter. 

Gräsmattan på Nya Kapellkyrkogården är mått-
ligt till tydligt näringspåverkad och har inslag av örter 
som vitklöver, rölleka, svartkämpar, mjuknäva, kä-
ringtand och jordreva. Gräsmattan i parkområdet 
längs Höje å är tydligt näringspåverkad och har mest 
näringsgynnade örter.  

I den yttersta delen som inte klipps utmed ån 
växer frodig högörtsvegetation med bl.a. älggräs, 
jättebalsamin, rosendunört, flädervänderot, kirskål, 
nejlikrot, vattenmynta, bredkaveldun, fackelblomster, 
kardborrar, brännässla, åkertistel och skråpväxter. 

Vilda växter som förekommer på gravplatser, i 
planteringar och häckar är bl.a. korsört, åkervinda, 
rävtörel, knölklocka, skatnäva och tistlar av olika 
slag. 

 Kyrkogården saknar äldre och ihåliga träd, vilka 
annars är viktiga för fladdermöss som viloplatser 
under sommaren. Det är troligt att fladdermöss ändå 
finns i anslutning till Nya Kapellkyrkogården då de 
dras till kulturmiljöer med äldre byggnader och träd, 
vilka båda finns i närområdet.  

Flera fågelarter häckar på eller kring kyrkogår-
darna under sommaren. Främst är det trastar, små-
fåglar, kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämp-
liga platser för sina bon i trädkronor eller buskar. 
Eftersom kyrkogården gränsar till Höje å, förekom-
mer fler och en del andra fågelarter än vad som bru-
kar finnas på kyrkogårdar. Vid besöken noterades 
rörhöna och fisktärna vid ån medan ringduva, hämp-
ling, hussvala (VU), blåmes, talgoxe, kråka, grans-
ångare, koltrast, entita, gråsiska och gärdsmyg obser-
verades på kyrkogården. Många fler fågelarter från 
kyrkogården har registrerats i Artportalen sedan 
tidigare. Under häckningssäsongen använder fåglar-
na kyrkogårdarna för födosök, vila och skydd. De 
fåglar som övervintrar har också nytta av kyrkogår-
den. 

Av däggdjur är det främst igelkott, hare, kanin, 
ekorre och mindre gnagare som kan tänkas vara 
vanligt förekommande på kyrkogården. Även grod- 
och kräldjur kan förekomma. Parksnäcka och träd-
gårdssnäcka noterades vid inventeringarna. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
Vid besöken noterades påfågelöga, nässelfjäril och 
amiralfjäril som hittat till gravplatsernas planterade 
blommor. Insekterna dras gärna till rikt blommande 
växter som kärleksört, rosenspirea, lavendel och 
salvia. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 

ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
singelgångarnas stenmaterial många insekter. 
 
 
  

Parksnäcka. 

Grynig dagglavNT på klotlönn. 



 

26 | Lomma kyrkogårdar, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvartersindelning – Nya Kapellkyrkogården 

Kvarter A-E 
Kvarter A-E bildar tillsammans ett rektangulärt om-
råde i öst-västlig riktning på Nya Kapellkyrkogår-
dens södra sida, mellan kvarter KG och minneslun-
den. De avgränsas av en hög avenbokshäck runt om 
och mellan kvarteren. Även rygghäckarna mellan 
gravraderna utgörs av avenbokshäck.   

Kvarteren utgörs av en gräsbesådd yta med ask-
gravplatser i fyra korta gravrader i nord-sydlig rikt-
ning. Gravvårdarna står i en sammanhängande rabatt 
som sträcker sig längs med samtliga gravplatser i 
raden. Framför varje gravvård finns plats för plante-
ring.  

Gravvårdarna är låga av grå, svart eller röd granit 
från 1980-talet och framåt, många från 2000-talet. 
Det finns även liggande hällar från samma period.   

Kvarteren är rika på växtlighet. I rabatten finns 
låga benvedsbuskar som avskiljer gravplatserna 
sinsemellan. Bland perennerna finns kärleksört, la-
vendel och rosor samt en del lökväxter och säsongs-
blommor.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter A-E: 
 

- Kvarteren är gräsbesådda 
- Gravvårdarna står mot en rygghäck av avenbok 
- Gravplatserna ligger i korta nord-sydliga rader 
- Urngravplatser 
- I kvarteren finns låga vårdar från 1980 och framåt 
- Rikligt med vegetation 

 
 
 
 

  



 

Lomma kyrkogårdar, vård- och underhållsplan, 2015 | 27 

  



 

28 | Lomma kyrkogårdar, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter F 
På Nya Kapellkyrkogårdens norra sida ligger kvarter 
F. Det avgränsas av kyrkogårdens omgärdning av 
avenbokshäck i norr, väst och öst samt av kvarter G 
i söder. Enligt en ritning över kyrkogården består 
kvarteret av sju dubbla rader med gravplatser, 
dock är endast två rader i dagsläget ianspråktagande. 
Ytan är, förutom rabatten vid gravvårdarna, helt 
gräsbesådd.  

Gravplatserna består uteslutande av askgravar 
från 2000-talet. Gravvårdarna står mot rygghäckar 
av låg buxbom.  Majoriteten består av grå, svart eller 
röd granit men det förekommer även några gravplat-
ser utan gravvård och några med liggande häll.  

Gravvårdarna står i en sammanhängande rabatt 
som sträcker sig läng med hela gravraden. Framför 
gravvårdarna finns plats för plantering. Några grav-
platser har blivit belagda med singel eller sten medan 
andra har kvar jordtäckningen. Vegetationen är riklig 
med bland annat rosor, kärleksört, lavendel och sä-
songsblommor. Endast ett fåtal gravplatser saknar 
vegetation och då saknar de även gravvård.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karaktärsdrag för kvarter F: 
 

- Kvarteret är grässått 
- Urngravplatser 
- I kvarteret finns enbart låga vårdar från 2000-talet 
- Rikligt med vegetation 
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Kvarter G      
Kvarter G utgör kyrkogårdens mitt, mellan kvarter F 
i norr och kvarteren A-E i söder. I öst och väst av-
gränsas kvarteret av kyrkogårdens omgärdande 
avenbokshäck. Kvarteret är helt gräsbesått och be-
står av askgravplatser. Gravvårdarna är ca 30 x 30 
cm stora stenhällar, rundade eller kantiga, som ligger 
försänkta i gräset.  

De yngsta gravvårdarna är från 2004 och ligger 
längst i öst. I dagsläget finns 148 gravarplatser, vilket 
utgör knappt halva kvarteret.  

I kvarteret finns ingen vegetation intill gravplat-
serna, istället finns en gemensam smyckesplats i 
kvarterets nordöstra del. Vid smyckesplatsen finns 
springvatten i anslutning till en upphöjd vattenspe-
gel. Öster om den finns brunnen från den gamla 
gården. Brunnen omgärdas av en blodbokshäck med 
en Himalayabjörk i vartdera hörnet. 

 

Karaktärsdrag för kvarter G: 
 
- Gräsbesått kvarter  
- Askgravplatser 
- Upphöjd smyckesplats med springvatten  
- Liggande stenhällar 
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Kvarter KG 
Kvarter KG utgör ett rektangulärt område norr om 
Kapellkyrkogården och söder om gamla lärarbosta-
den. Kvarteret avgränsas av, i samtliga vädersträck, 
en hög avenbokshäck.  

Gravarna utgörs av askgravplatser och ligger i 
sex dubbla nord-sydliga rader. Raderna längst åt norr 
och söder står dock med ryggarna mot den omgär-
dande häcken. Kvarteret är helt gräsbevuxet med 
undantag för rabatten som gravvårdarna står i. Ra-
batten sträcker sig längs med en gravrad och framför 
gravvården, i rabatten, finns plats för plantering.  

I kvarteret finns endast lägre vårdar, främst av 
grå, svart eller röd granit. Ett fåtal vita marmorstenar 
förekommer också. Stenarna är från 1970-talet och 
framåt. Här finns titlar som laborator, trädgårdsmästare, 
vaktmästare, sjökapten, lantbrukare och grosshandlare.   

Vegetationen är rik och samtliga gravplatser är 
försedda med växtlighet. Här finns låga buskar av 
tuja och idegran. Även kärleksört, lavendel och 
klippta buskar av buxbom är vanligt förekommande, 
likaså planterade säsongsblommor.  Vid en av grav-
platserna finns ett ungt träd av glanskörsbär plante-
rat. Längs med kvarterets östra kortsida finns bänkar 
flankerade med spireabuskar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter G: 
 

- Gräsbesått kvarter 
- Gravplatserna ligger i öst-västliga rader 
- I kvarteret finns uteslutande urngravplatser med 

låga gravvårdar 
- Riklig vegetation 
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Minneslund 
På Nya Kapellkyrkogårdens västra del ligger min-
neslunden och kransgården. Minneslunden utgörs av 
ett rektangulärt område mellan kvarter E och park-
området vid Höje å. Den avgränsas av en hög aven-
bokshäck i samtliga vädersträck, förutom väster som 
är öppet mot ån.  

Minneslunden nås via en öppning i häckens 
norra sida, mot kransgården. Den östra delen av 
minneslunden är stenlagd och den västra gräsbesådd. 
Mellan de två delarna finns ett lägre vattenfyllt sten-
kar med springvatten. Här finns plats för blommor 
och andra utsmyckningar. På den södra sidan av den 
stenlagda delen finns en smyckesplats.  

Kransgård  
Kransgården ligger norr om minneslunden och be-
står av en gräsyta uppdelad i fyra separata partier där 
blommorna efter en icke kistbegravning placeras. 
Området avgränsas av en hög avenbokshäck i samt-
liga väderstreck med undantag för den södra som är 
helt öppen. Centralt i kransgården står en klotlönn.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karaktärsdrag för minneslund och kransgård: 
 

- Smyckesplats för ljus och blommor 
- Omgärdad av en hög avenbokshäck   
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Kyrkogårdarnas Kulturhistoriska- och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden  

Kapellkyrkogården 
Kapellkyrkogården har legat på platsen sedan 1800-
talet. Många människor har ett förhållande till kyr-
kogården med den intilliggande byskolan och lärar-
bostaden. 

Kyrkogården rymmer socialhistoriska värden. Tit-
larna på gravvårdarna berättar om vilka näringar 
som funnits på orten samtidigt som de belyser män-
niskors klass- och könstillhörighet. Titlarna återspeg-
lar också samhällshistoriska värden, förändringar som 
inträffat i samhället, både lokalt och i samhället som 
stort. Här syns förändringen från jordbruks- till ar-
betarsamhälle genom titlar som lantbrukare, murare, 
chaufför och elmontör. Lommas historia som eter-
nitfabriksbygd märks tydligt genom de många grav-
vårdarna med titlar kopplade till eternitindustrin.  

Arkitekturhistoriska värden är knutna till kyrkogår-
dens gestaltning. De finns representerade i en välbe-
varad struktur utlagd efter en klassicistisk mönster-
bild med en centralt anlagd singelgång och singel-
täckta gravplatser omgärdade av buxbom, men även 
stenram eller smidesstaket. Variationen av gravvårdar 
från sekelskiftet 1900 fram till modern tid är påtaglig 
och ett viktigt inslag i kyrkogårdens karaktär. Även 
den rikliga växtligheten på kyrkogården bidrar till 
dess kulturhistoriska värden. Här finns en hög 
tujaallé som kantar mittgången vilken ger kyrkogår-
den ett starkt karaktärsdrag. Även platsen som mar-
kerar det gamla begravningskapellet har ett värde av 
att bevaras då det visar kyrkogårdens historia. 

Nya Kapellkyrkogården 
Kyrkogården rymmer arkitektoniska värden genom 
dess moderna gestaltning. Under senare delen av 
1900-talet har arkitekturen gått mot en enkelhet, 
likaså i kyrkogårdarnas gestaltning. Korta rader med 
gravvårdar framför rygghäckar och gräsbesådda 
gångar har blivit det samtida idealet.     

Kyrkogården speglar nya förändringar som skett 
inom begravningsverksamheten under modern tid, 
vilka har samhällshistoriska värden. Här finns enbart 
minneslund och askgravplatser vilka tillhör moderna 
inslag.     

Brunnen vid kvarter G minner om vad som fun-
nits på platsen tidigare och ger platsen ett historisk 
sammanhang.   

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

Den rödlistade laven grynig dagglav Physconia gri-
seaNT, klassad som nära hotad (NT), är välspridd på 
kyrkogårdarna och återfinns på samtliga klotlönnar 
liksom på flera andra trädslag. Den tidigare rödlis-
tade mossan alléskruvmossa Syntrichia virescens växer 
också på träden liksom den närbesläktade trubb-
skruvmossa Syntrichia latifolia. Många olika fågelob-
servationer har tidigare gjorts vid Lomma kyrka och 
registrerats på Artportalen. Rödlistade arter är bl.a. 

stareVU, kungsfiskareVU, småtärnaVU, skräntärnaNT, 
flodsångareNT, pungmesEN, mindre hackspettNT, 
brunandVU, gulsparvVU. Det finns också några fynd 
av rödlistade insekter, men samtliga av de fynden är 
gjorda före 1980.  

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammanställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. Inga signalarter kunde hittas på kyrko-
gårdarna. Signalarter utses av Skogsstyrelsen och 
indikerar lämpliga miljöer för rödlistade arter. 

Fyra träd från Lomma kyrkogårdar är registre-
rade i Trädportalen via Naturvårdsverkets Åtgärds-
program för skyddsvärda träd. En lind (nr 23 enligt 
trädvårdsplanen) och en pil (nr 89) har en stamdia-
meter över 80 cm. Två pilar som tagits ned är också 
registrerade, men endast stubbar återstår. Ett träd på 
Östra kyrkogården, nr 57 en tysklönn, är ett så kallat 
jätteträd med en stamdiameter över 1 m och uppfyll-
ler därmed också Naturvårdsverkets kriterier för att 
klassas som skyddsvärt träd. 

 Trädkransen av lind på Gamla kyrkogården kan 
omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbal-
ken, då den kan klassas som en allé utmed väg.  

Närheten till naturreservaten Slättängsdammarna 
och Östra dammarna, som har avsatts för fåglar och 
andra ryggradsdjur, skalbaggar och kärlväxter, bidrar 
indirekt till naturvärde på Lomma kyrkogårdar.  
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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 vårdkrav är 
formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden. Tillämpningen av vårdkraven 
måste ske med utgångspunkt från såväl värdebe-
skrivning samt kyrkogårdens beskrivning.  

Vårdkraven är översiktliga och syftar till att be-
vara kyrkogårdens övergripande värden. De delar 
som inte är utpekade är inte ointressanta utan har 
alla sin unika betydelse i en större helhet. De beva-
randeområden som pekas ut är dock karaktäristiska 
och särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En 
del områden bevarar strukturer från äldre planlägg-
ning eller särskilda gravmonument. Andra delar som 
är viktiga att bevara  är exempelvis huvudstråk, där 
många passerar, men också för att de har särskilda 
kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården i det 
skick den är eller att återskapa förlorade delar. Kyr-
kogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

 
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller ersättande av växt-

material såsom buxbomshäckar och rygghäckar 

är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd 

är tillståndspliktig bör man samråda med Läns-

styrelsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 

som ett planeringsunderlag för tillståndsansö-

kan i dessa fall.  

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

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

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

karaktär.   
 

 
Områden eller element med högt kul-

turhistoriskt 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 kyr-

kogårdens karaktär 
I områden med övrigt kulturhistoriskt värde bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

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

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

� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma. 
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� Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om och ska då markeras med en omarbetnings-
symbol.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-
åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-
malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-
ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-
hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-
giska värde ska förloras.  

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

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

� Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I 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 1m, 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. 

� 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 singelgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
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kyrkogårdens singelgångar och är något som 
pågått 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. 

- I de bruna partierna bör, så långt möjligt, gravvårdar och 
tillhörande växtlighet bevaras. 

- De gröna fälten markerar element som är viktiga för 
kyrkogårdens karaktär. På Kapellkyrkogården gäller 
det tuja-allén, platsen där det gamla kapellet låg och 
häcken längs med östra och norra sidan.  
På Nya Kapellkyrkogården utgör avenbokshäcken ett 
viktigt element.  

- De orangea fälten markerar bevarandevärda strukturer, 
vilka är mittgången på Kapellkyrkogården och kvarter 
A-E på Nya Kapellkyrkogården.   
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Åtgärdsbehov - Kapellkyrkogården  
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Murar, häckar och grindar 
På kalkstensmuren vid Höje å finns delvis spruckna 
och bristfälliga fogar. Dessa bör ses över och kom-
pletteras/fogas om för att stoppa risken för nedfal-
lande stenar och liknande.  

Avenbokshäckarna som omgärdar Kapellkyrko-
gården är mycket höga och bör klippas ner för att 
öka tillgängligheten och tryggheten på kyrkogården. 
Dock bör höjden diskuteras för att det fortfarande 
skall kännas som en inramande häck.  

Grinden i öst ser fin ut och i dagsläget inte i be-
hov av renovering. Dock är det viktigt att ha översyn 
över eventuell rost och liknande vilket bör åtgärdas i 
tid.  
 

• Se över murar och eventuellt foga om.  
• Klipp eventuellt avenbokshäcken. Höjden 

bör dock diskuteras. 

Vägar och gångar 
Samtliga gångar på Kapellkyrkogården är lagda med 
singel. På de flesta ställen fungerar det bra att ta sig 
fram, men på andra är singellagret tjockt vilket gör 
framkomligheten svårare. Gångarna bör därför ses 
över i avseende på mängden singel.  

Den centrala huvudgången är hårdgjord, i dags-
läget är den dock inte körbar p.g.a. den höga tujaal-
lén (se rubriken planteringar för råd om åtgärd).  

I gräset längs kalkstensmuren ligger stenplattor 
som tillsammans bildar ett stråk. Stenarna är idag 
helt överväxta med gräs och kan därmed inte använ-
das. Stenarna bör tas fram eller läggas om likt sten-
gången längs kalkstenmuren på Gamla kyrkogården. 
Parkområdet vid Höje å är helt grässått och kan med 

fördel kompletteras med en stenläggning för att öka 
tillgängligheten till urnnischerna.    
 

• Se över singelgångarna i avseende på mäng-
den singel. Överflödig singel i gångarna bör 
tas bort för att gångarna skall bli mer pack-
ade och därmed mer framkomliga. Eventu-
ell ny singel som läggs på gångarna bör, i 
färg och dimension, vara lik befintlig.   

 
• Det stenlagda stråket längs med urnni-

scherna bör tas fram eller omgestaltas likt 
stråket på Gamla kyrkogården.    

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till kyrkogården är god. Marken 
strax utanför är asfalterad och det finns mycket par-
keringsplatser i anslutning till Gamla kyrkogården 
och kyrkan, samt handikappsparkering i anslutning 
till Nya Kapellkyrkogården. Tillgängligheten är dock 
sämre inne på kyrkogården. Singelgångarna gör att 
det bitvis kan vara svårt att gå eller ta sig fram med 
rullator. Gångarna är på vissa ställen mycket smala 
vilket också minskar tillgängligheten. På kyrkogården 
finns endast en bänk för besökarna. Beståndet bör 
ses över för att öka kyrkogårdens tillgänglighet och 
trivsel. 
 

• Gångarna bör ses över och överflödigt 
singel tas bort.  

• Med fördel kan en stenläggning anordnas 
läng med muren för att öka tillgängligheten. 

• Komplettera med sittmöjligheter. 
 
 

Belysning 
I dagsläget finns två armaturer på kyrkogården. Båda 
finns på ömse sidor av kalkstenstrappan i den västra 
delen. Det bör kompletteras med fler armaturer för 
att öka trygghet och tillgänglighet. 
 

• Utöka belysningen 

Gravplatser 
Återlämnade gravplatser riskerar att utarma kyrko-
gården då gravvårdar och växtlighet försvinner. Det 
är viktigt att församlingen tar fram en strategi för 
hur det skall förhindras. Vid ett återlämnande är det 
viktigt att inte ta bort gravvårdar och växtlighet då 
det riskerar att förvanska kyrkogårdens karaktär.  

På Lomma kyrkogårdar blir det mindre vanligt 
med kistbegravningar. Ett förslag till att bibehålla 
kyrkogårdskaraktären och samtidigt nyttja platsen är 
att gravsätta urnor inom de befintliga gravplatserna. 
På så sätt ökar antalet tillgängliga gravplatser och 
kyrkogårdens karaktär med buxbomomgärdade 
singeltäckta gravplatser bevaras. Vid en sådan åtgärd 
kan den befintliga gravvården står kvar.  

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna, se sepa-
rat bilaga, bör få stå kvar på sina ursprungliga plat-
ser. Detta för att skapa ett sammanhang med intillig-
gande gravplatser och den plats de står på.  

Vårdarnas framsida bör rengöras varsamt. Vid 
mycket lavpåväxt skall dock rengöring undvikas då 
det kan skada vården. Omdubbning bör ske vid 
behov och är det inte möjligt kan den läggas ner. De 
gravvårdar som påtagligt bidrar till kyrkogårdens 
karaktär bör prioriteras. Vid vård och underhållsåt-
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gärder på gravvårdar hänvisas vidare till bilagan Re-
kommendationer för vård- och underhåll.    

Urnnischerna vid Höje å är ett typiskt karaktärs-
drag för Kapellkyrkogården vilka bör bevaras i sin 
helhet. Kyrkogårdens urnnischer kopplar Kapellkyr-
kogården till Gamla kyrkogården där ytterligare 
urnnischer finns. Majoriteten av urnnischerna är 
försedda med titel, vilket i framtiden kan uppmunt-
ras för att upprätthålla kvarterets karaktär.  
 

• Kontrollera gravvårdarnas säkerhet. Om-
dubbning av gravvårdar bör ske vid behov 

• Rengör gravvårdarna varsamt 
• Uppmuntra användandet av titlar på urnni-

scherna 

Planteringar 
Många av gravplatserna har fortfarande kvar sin 
omgärdning av buxbom. Dessa planteringshäckar 
bör bibehållas på kyrkogården. Dock skall man vara 
försiktig med att återinplantera buxbom då det finns 
risk för buxbomsjuka. Eventuellt kan man driva upp 
egna plantor från redan etablerade häckar.  

Planteringarna på gravplatser bör även efter 
åtelämnandet vid behov förnyas för att bevara kyr-
kogårdens gröna karaktär. Växtligheten på de kul-
turhistoriskt intressanta gravplatserna bör vid behov 
förnyas med växtmaterial likt befintligt. Äldre och 
unika växtsorter bör stå kvar vid gravplatserna även 
efter ett återlämnande.   

Tujaallén längs den centrala singelgången bör ses 
över för att öka tillgängligheten och tryggheten. Idag 
hindrar allén genomsiktligheten över kyrkogården 
och dess höjd och bredd kan kännas otrygg. Singel-
gången mellan allén är hårdgjord för bilar. I dagslä-
get är det dock inte möjligt att köra på vägen pga. 

tujornas storlek. Allén bör tuktas eller planteras om 
för att tillgodose ovan nämnda problem. Dock är det 
mycket viktigt att allén, som struktur, finns kvar då 
den utgör ett av kyrkogårdens starkaste karaktärs-
drag.   
 

• Var försiktig vid återplantering av buxbom 
• Bevara de återlämnade gravplatsernas växt-

lighet för att inte utarma kyrkogården.  
• Se över tuja-alléns bredd. Eventuellt kan 

den planteras om.  

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 Lomma kapellkyrkogårdar. 

• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-
bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-
nas på platsen så länge som möjligt. De kost-
nader förvaltningen lägger på regelbunden 
trädvård 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 
pengar.  

• Samråd med länsstyrelsen är viktig innan större 
åtgärder i trädbeståndet utförs, så att inte bio-
topskyddade träd riskerar att påverkas. 

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.  
• 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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Åtgärdsbehov - Nya Kapellkyrkogården 
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Murar, häckar och grindar 
Den höga avenbokshäcken som omgärdar kyrko-
gården är ett viktigt inslag på kyrkogården, men bör 
klippas ner för att öka tryggheten och insyn. Dock är 
det viktigt att häcken inte blir för låg då kyrkogår-
dens karaktär riskerar att förändras.  

Vippgrinden i öst och norr är i dagsläget inte i 
behov av några åtgärder, men var uppmärksam på 
framtida rostangrepp och dylikt.  
 

• Se över avenbokshäckens höjd och klipp 
eventuellt ner den något. Höjden bör dock 
diskuteras.  

Vägar och gångar 
Några av singelgångarna är belagda med mycket 
singel vilket försvårar framkomligheten med exem-
pelvis rullator  eller rullstol.  
 
• Se över singelgångarna. Överflödig singel bör 

tas bort för att gångarna skall bli mer packade 
och därmed mer framkomliga. Eventuell ny 
singel som läggs på gångarna bör, i färg och di-
mension, vara lik befintlig.   

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till kyrkogården är bra, dock kan det 
vara svårt att ta sig fram med rullator då kyrkogår-
den är lagd med singelgångar och gräs. Områdena 
tycks dock välskötta vilket underlättar tillgänglighet-
en. Mellan gravplatserna är gångarna relativt breda 
vilket är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv.  
 

Belysning 
Kyrkogården saknar belysningsstolpar. Dock finns 
det enstaka norr om kyrkogården, längs med Präst-
bergavägen, samt en vid kapellet. Belysning bör 
kompletteras så att tryggheten och säkerheten ökar.  
 

• Komplettera med ytterligare belysning på 
kyrkogården.  

Gravplatser 
I dagsläget finns några återlämnade gravplatser. Blir 
det fler bör gravvården och tillhörande plantering 
bevaras tills platsen återanvänds, för att kyrkogår-
dens gröna karaktär skall bevaras.  

De öppna gräsytorna är viktiga och tydliga karak-
tärsdrag och bör därmed bevaras. I dagsläget finns 
dock inget behov av åtgärd, men var uppmärk-
samma på eventuella förändringar.  

Gravvårdar 
Då Nya Kapellkyrkogården är relativt ung finns i 
dagsläget inga kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. 
Dock bör vårdarna inventeras kontinuerligt, för-
slagsvis i 10-års intervaller, och listan på de kulturhi-
storiska gravvårdarna revideras för att bevarande-
värda vårdar inte skall tas bort.  

I dagsläget finns inte något nämnvärt behov av att 
rengöra gravvårdarna. För att skydda dem bör de 
dock rengöras när lavpåväxt påträffas.  

Kontroll av gravvårdarnas dubbning bör ske kon-
tinuerligt och vid behov bör de dubbas om för att 
säkerheten på kyrkogården skall öka.  

De gravvårdar som påtagligt bidrar till kyrkogår-
dens karaktär bör prioriteras i samtliga avseenden.  

Vid vård och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för vård- 
och underhåll.    
 

• Kontrollera gravvårdarnas säkerhet. Om-
dubbning av gravvårdar bör ske vid behov.  

• Rengör försiktigt gravvårdarna när lav-
påväxt påträffas.  

Planteringar 
Majoriteten av gravplatserna är rikligt planterade. 
Planteringar på återlämnade gravplatser bör bevaras 
och eventuellt kompletteras med ny likt befintlig.  
 

• Bevara växtligheten vid gravplatserna. 

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 Lomma kapellkyrkogårdar. 

• 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.  
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• Samråd med länsstyrelsen är viktigt innan 
större åtgärder i trädbeståndet utförs, så att inte 
biotopskyddade träd riskerar att påverkas. 

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.  
• 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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Målsättning och utveckling 
Målsättningen för Lomma kyrkogårdar kommer att 
bifogas av församlingen genom en separat bilaga.  
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