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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Västra Vrams kyrko-

gård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Västra 

Vrams församling. Fältarbetet utfördes under somma-

ren/hösten 2015 med påföljande rapportskrivning 

hösten 2015. Inventering samt rapportskrivning har 

utförts av byggnadsantikvarie Hanna Cöster och bio-

log Tony Svensson.  

I denna vård- och underhållsplan ingår, förutom 

huvudtexten, två fristående bilagor. Den ena utgör 

Rekommendationer för vård och underhåll och den andra 

innehåller ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplat-

ser. Därtill finns det en trädvårdsplan vilken är en del-

fördjupning 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 minskas och deras utseende och 

karaktär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-

pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 
 
 
Mål och syfte 

Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 

i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 

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 underlät-

tas. 

 Förvaltningen få en vägledning i det kon-

kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-

ringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrko-

gårdsbesökare och allmänheten tydliggörs. 

Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-

arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-

 
Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Västra Vrams kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Västra Vram 1:12 

Socken  Västra Vram 

Kommun  Kristianstad     

Fastighetsförvaltare Västra Vrams församling 
Areal  30 940 m

2
 

 

Kyrkogården består av en äldre och en yngre del som sammanlagt bildar tolv kvarter 

samt en minneslund. Kyrkogården har totalt 2940 gravplatser, varav ca 500 är till-

gängliga och 185 har skötselavtal. 
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ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-

ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Västra 

Vrams kyrkogård med omgivande yttre kyrkogårds-

mur. I detta område har byggnader, gångsystem, 

gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 

och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 

har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivning har vård- och under-

hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 

värden formulerats.  Vård- och underhållsplanen 

redogör också för sedvanligt löpande underhåll till-

sammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 

remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 

av arbetet och medverka i framtagandet av denna 

vård- och underhållsplan.    

 

Andra verktyg och dokument 

Ett stort område, Maltesholm - Ö Sönnarslöv – 

Gräsma – Borrestad, är utpekat som särskilt värde-

full kulturmiljö i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 

för Skåne. Det sträcker sig norrut upp till Stackedala, 

ca 500 m söder om Västra Vrams kyrkogård. 

Området mot Stackedala omfattas även av ett 

riksintresse för kulturmiljövården, kallat Maltesholm 

(L:K22). Riksintresset omfattar en herrgårdsmiljö 

från 1600-talet och fornlämningar från brons- och 

järnålder. 

Västra Vrams kyrkogård gränsar, i väster och sö-

der, mot ett stort riksintresse för naturvård kallat 

Linderödsåsens nordsluttning (N61). Södra delen av 

nya kyrkogården ingår i riksintresset. Ca 200 m norr 

om kyrkogården rinner Vramsån som ingår som en 

utlöpare i samma riksintresse. 

Vramsån med biflödet Klintabäcken som rinner 

strax väster om kyrkogården är också skyddad som 

Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirekti-

vet. Natura 2000-områdena Klintabäcken och Stack-

edala ligger ca 400-1000 m syd-sydväst om kyrko-

gården. 

Delar av kyrkogården ingår i formlämningsom-

rådet Västra Vram 126:1 och skyddas enligt kultur-

miljölagens 2 kap. Området utgör en del i den histo-

riska bytomten utifrån 1697 års karta. Fynden utgörs 

av bland annat förhistoriska kulturlager och lösa 

fynd.   Inom det aktuella området är alla ingrepp i 
mark utöver den normala gravgrävningen tillstånds-

pliktiga då de kan beröra under mark dolda forn-

lämningar. Eventuella fynd av fornlämningar måste 

rapporteras till länsstyrelsen. 

 
  

Gravkarta över Västra Vrams kyrkogård med färgmakeringar för de olika utvidgningarna.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-

minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser tillkomna före 1940 får 

inte på något väsentligt sätt ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 

vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-

ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-

tet. 

 

För att få genomföra väsentliga förändringar 

som kan påverka det kulturhistoriska värdet 

behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 

krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 

ändring av byggnader, murar, portaler eller 

andra fasta anordningar samt större föränd-

ring av plantering, trädbestånd och belägg-

ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked 

om vad som behöver tillståndsprövas. En-

skilda gravanordningar såsom gravvårdar, 

staket eller stenramar har ett skydd såsom 

en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  

 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 

byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 

som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 

synpunkt får inte förvanskas och ska un-

derhållas så att de särskilda värdena beva-

ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-

riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 

med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte 

ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 

bevaras på grund av byggnadens eller be-

byggelsens kulturhistoriska värde. Plan-

läggning och bygglov handläggs av kom-

munen och ska ske med hänsyn till bygg-

nadens kulturhistoriska värden så att dessa 

skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 

säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-

bebyggt område eller av områdesbestäm-

melser på landsbygden.  

 

I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 

byggnader skyddas mot rivning samt mot 

förvanskning så att dess karaktärsdrag be-

varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-

skapselement kan vara skyddade.  

 

Miljöbalken (1998:808) 

Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 

regleras genom miljöbalken och finns för 

att skydda och värna om att Sveriges mark, 

vatten och fysiska miljö används på ett 

långsiktligt och hållbart sätt. Områden av 

riksintresse för kulturmiljö- eller natur-

vård ska skyddas mot åtgärder som påtag-

ligt kan skada natur- eller kulturmiljön. En 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan 

vara nödvändig för att klargöra hur plane-

rade åtgärder påverkar natur- eller kulturmil-

jön i området.  

 

Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 kap 

11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-

balken m.m. På kyrkogårdar är det oftast  

alléer som omfattas av det generella bio-

topskyddet. 

 

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 hotade i Sverige. Flad-

dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 

kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 

fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 

I äldre kartmaterial över Västra Vrams by kan kyr-

kogårdens utbredning och förhållande till omgiv-

ningarna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäte-

riets söktjänst Historiska kartor.  

I Västra Vrams församlings arkiv finns ritningar, 

planer, fotografier och handlingar som rör kyrko-

gårdens utveckling. Förfrågan har gjorts till Antikva-

risk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, vilket 

har resulterat i en del handlingar och ritningar från 

1900-talet. Även boken Västra Vrams kyrka av John 

Wanngren har utgjort en del av källmaterialet. 

Fotografier från 1900-talet kompletterar uppgif-

ter från övrigt arkivmaterial. Dessa finns tillgängliga 

via Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Kultur-

miljöbild, men även via Regionmuseets arkiv.  

Västra Vrams socken och kyrka 

Västra Vrams kyrka ingår sedan 2006 i Västra 

Vrams pastorat tillsammans med församlingarna 

Östra Vram, Linderöd och Äsphult.   

Västra Vrams kyrka har historiskt legat längst 

österut i Västra Vrams kyrkby. Bebyggelsen i sock-

nen bestod länge av kringbyggda gårdar vilka låg på 

en rad längsmed landsvägen. Fram till laga skiftet 

1845 var byn en sammanhållen miljö. Efter skifte-

nas genomförande kom femton av de omkring 

tjugo gårdarna att flyttats från landsvägen och ut i 

det omgivande landskapet.   

Från mitten av 1700-talet och ca 100 år framåt 

kom socknens befolkning att fördubblas och beho-

vet av en större kyrka och kyrkogård var överhäng-

ande. Efter flera diskussioner under 1860-talet om 

utbyggnad av den befintliga kyrkan beslutade sig 

församlingen och kyrkorådet för en nybyggnation.   

1868 revs Västra Vrams medeltida kyrka. Den 

hade troligtvis uppförts under slutet av 1100-talet 

och var bygd av gråsten i romansk stil. Under me-

deltiden blev den även utbyggd med västtorn och 

vapenhus.  

Den nya kyrkan uppfördes 1869 efter ritningar 

av Helgo Zettervall. Den utformades som en nygo-

tisk korskyrka med västtorn. Den byggdes med 

gulputsade fasader samt vitkalkade listverk, hörn-

kedjor och fönsteromfattningar.  Uppförandet av 

kyrkan genomfördes av byggmästaren O Cedergren 

från Kristianstad.  

Under 1800- och 1900-talet har kyrkan genom-

gått flera renoveringar, både exteriört och interiört. 

Däribland en fasadrenovering som återställde kyr-

kans originalfärgsättning i gult och vitt efter att en 

period ha varit vitmålad. Spåren efter den gamla 

kyrkan kan fortfarande ses inuti den nya kyrko-

byggnaden. Dels genom bevarande inventarier, 

men även genom markeringar i tegelgolvet gjorda 

under en renovering 1955, vilka visar var den gamla 

kyrkans absid låg.  

 

 

Avbildning av kyrkan och prästgården under 1750-talet av Alexander Kastman.  

Motstående sida: Geometrisk karta över Västra Vram 
1697. På kartan pekar norr nedåt och kyrkan tycks därför 
ligga i byns västra del. Kartan är hämtad från Lantmäte-
riet. 



 

10 | Västra Vrams kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Kyrkogårdens historik 

Kyrkogårdens äldsta historia 
Beskrivningar från lantmäteriet, visitationsproto-

koll, räkenskaper, bilder m.m. ger information om 

hur kyrkogården har sett ut och utvecklats under 

århundradena. Den äldsta uppgiften om kyrkogår-

den är nedtecknad 1663. Vid denna tid omfattades 

den av området från kyrkans kor och västerut. I 

handlingar från 1663 går det att läsa att 

”Kirckegaards Muren er Opmured aff Store Stene”. I sin 

helhet var den 407 alnar (ca 244m) lång, uppförd av 

gråsten, fogad med kalkbruk och vitkalkad. På 

västra sidan avtäcktes den med brädor, norra med 

tegel, södra med sten och östra med både sten och 

brädor. I varje väderstreck fanns även stigluckor, 

varav den norra var störst och användes vid be-

gravningsprocessioner, som s.k. likport. 

Efterhand som befolkningen växte blev kyrko-

gården under 1820-talet otillräcklig för socknens 

behov. Det dröjde dock till 1862 innan en utvidg-

ning realiserades. Det nya området låg öster om 

kyrkan och avsöndrades från prästgårdens marker 

1860. Det sträckte sig från den nuvarande kyrkans 

kor och österut till Gamla kyrkogårdens mur. I 

samband med uppförandet av Zettervalls nya kyrka 

1868-69 förflyttades ett flertal gravstenar. En del 

försvann, medan andra såldes på auktion. Av dem 

kom några att återanvändas som trädgårdsbord, 

trappsteg och som stenbeläggning.  

Efter utvidgningen började begravningarna på 

kyrkogården att ske varvsvis istället för den tidigare 

hemmansindelning, vilket skapade större ordning 

och ökade antalet gravplatser.  

Exakt hur växtligheten vid kyrkogården sett ut 

är oklart. Uppgifter från visitationsprotokollen visar 

att det bland annat funnits askträd kring kyrkogår-

den. I samband med utvidgningen under 1860-talet 

planterades nya träd längs den södra och östra si-

dan, samt hagtornshäck åt norr och väster.  Efter 

kyrkans färdigställande fick kyrkogårdens norra 

sida ett nytt grindparti av huggen granit. Under 

mitten av 1800-talet försågs kyrkogården även med 

gångar vilket bidrog till dess alltmer prydliga utse-

ende. Vid visitationen 1864 berömdes församlingen 

för att de ”på ett så omsorgsfullt och berömligt sätt utvid-

gat, kringgärdat, planeradt och med plantering försett sin 

kyrkogård”.  

I takt med att stationssamhället Tollarp växte 

upp intill Västra Vrams kyrkby ökade befolkningen 

i socknen och kyrkogården blev återigen för liten.  

1891 godkändes en ny utvidgning med mark från 

prästgården. Planerna drog emellertid ut på tiden 

och först 1895 kunde den nya kyrkogården invigas. 

Det aktuella området låg på östra sidan om präst-

gårdsparken och motsvarade dagens kvarter 2, 3 

och 4, senare kallad Mellersta kyrkogården. Ur-

sprungligen fanns det ingen förbindelse mellan de 

båda kyrkogårdarna. Det var först 1909 som till-

stånd gavs att använda en del av prästgårdsparken 

för att anlägga en väg, parallellt med landsvägen, 

som kunde ansluta de båda områdena.  

 Västra Vrams kyrka och kyrkogård av Carl A. Wetterbergh 1848. Den vitkalkade kyr-
kogårdsmurens syns tydligt liksom de tidigare stigluckorna och den större s.k. lik-
porten på norra sidan.  På kyrkogården står ett flertal mindre kors i gräset, samt ett 

antal storväxta träd, troligtvis askar. 
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1900-talet 
1921 fattade församlingen ett nytt beslut om ut-

vidgning av kyrkogården.  Längs med södra sidan 

av kvarter 3 och 4 (Mellersta kyrkogården) skulle 

ett femtio meter brett område inkorporeras med 

kyrkogården efter ritningar av banmästaren O. A. 

Ahlén i Tollarp. Området invigdes 1925 och kom 

ursprungligen att kallas Nyaste kyrkogården innan 

den bytte namn till Nya kyrkogården. I samband 

med namnbytet ändrades den tidigare Nya kyrko-

gården till Mellersta kyrkogården.  

De kommande decennierna gjordes flera insat-

ser för kyrkogårdens utveckling och förskönande. 

Från 1918 och fram till slutet av 1930-talet fanns 

det långt gångna planer på att uppföra ett gravka-

pell på Nya kyrkogården. Den tilltänkta platsen låg 

ungefär i korsningen mellan kvarter 3, 4, 5 och 6. 

Detta förslag genomfördes emellertid inte och istäl-

let uppfördes ett bårhus öster om Gamla kyrkogår-

den 1944. Under 1940-talet uppfördes en ny mur 

längs Gamla kyrkogårdens norra sida och det be-

fintliga grindpartiet flyttades till Storegården i 

Västra Vrams by.  

Under 1950-talet genomfördes ett flertal för-

ändrings- och saneringsarbeten under ledning av 

trädgårdsarkitekten G Wahlman, där bland annat 

kvarter, hägnader och ingångar förnyades. Kvarter 

3 kom att förnyas och förses med rygghäckar. Be-

fintliga stenramar togs bort eller grävdes ner och 

kvarteret besåddes med gräs. Även kvarter 2 ge-

nomgick en liknande förändringsprocess (se ritning 

sid. 13). Denna rationalisering av kyrkogården fort-

satte även under 1960-talet.  

Wahlman tog även fram ett förslag på en 

urnlund i prästgårdsparken, i nuvarande kvarter 1. 

Ritningarna visar en cirkelformad anläggning inra-

mad av bergtall och hybridsnöbär. Gångarna är 

täckta av kalkstensplattor och löper i två cirklar 

runt ringens mittpunkt. (se ritning sid. 13). Detta 

förslag blev emellertid inte genomfört.  Området 

togs istället i anspråk under 1970-talet. Församling-

en ville använda den befintliga parken mellan kyr-

kogårdarna, till en parkkyrkogård och skapa en 

sammanhängande anläggning.  

Den nya Parkkyrkogården anlades 1978 efter rit-

ningar av trädgårdsmästaren Sven-Erik Patriksson. 

Till skillnad från de övriga ordnade kvarteren be-

hölls den naturliga terrängen och skogskaraktären.  

Samtidigt anlades en ny asfaltsväg som samman-

länkade alla kyrkogårdens delar.  

I Parkkyrkogården anlades en minneslund 1985. 

Den formades som ett cirkelrunt gräsbesått område 

nedanför en liten slänt. Sidan som vette mot kyrkan 

planterads med och låga buskar. I mitten anlades en 

rund stensättning där skulpturen ”Seger över död” av 

konstnären Stig Carlsson placerades. 
 

Fotografi från 1920- eller 30-talet mot nordväst över kvarter 4 och 5. I bakgrunden anas prästgården och kyrkans västtron 
bakom träden. Ringen vid gången i bildens högra sida visar den tilltänkta placeringen för gravkapellet.  
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På detta fotografi från 1930-talet syns delar av Gamla kyrkogårdens södra sida. Gravplatserna är lagda i något oregelbundna 
nord-sydliga rader och många är kringgärdade med stenram och täckta med singel. Ett flertal mindre träd syns också plante-
rade runtomkring på kyrkogården. Den övergripande strukturen med gångar och större grästäckta kvarter är dock detsamma 
som idag.  

Ritningsförslag till gravkapell.  
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Ritning över kvarter 1-6 på Nya kyrkogården från 1955. Utmed kyrkogårdsmu-
ren vid kvarter 4, 5 och 6 växte björkar, medan den yttre gränsen vid kvarter 3 
var kantad av granar. Det fanns även en rad med granar mellan kvarteren där 
det idag växer ek. De två avfalls-/kompostbassängerna i det sydvästra re-
spektive sydöstra hörnet syns också utmarkarade.  

Icke utfört förslag till urnlund i kvarter 1 av trädgårdsarkitekten G Wahlman från 1957. Intill 
den nya lunden syns det redan i anspråkstagna kvarter 2. 
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Historik i korthet 

 
Sent 1100-tal Den medeltida kyrkan uppförs 

Medeltid Torn och vapenhus tillkommer 

1862 Gamla kyrkogården byggs ut 

1868 Den medeltida kyrkan rivs 

1869 Den nya kyrkan invigs 

1895 Mellersta kyrkogården invigs 

1909 En vägförbindelse anläggs mellan de båda  

kyrkogårdarna 

1925 Nya kyrkogården invigs 

1978  Parkkyrkogården invigs 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 

Västra Vrams kyrka och kyrkogård ligger i den östra 

delen av Västra Vrams kyrkby. Bygatan går strax 

norr om den gamla kyrkogården där byns bebyg-

gelse sträcker sig utmed vägen västerut. Söder om 

den Gamla kyrkogården ligger församlingshemmet 

och den tidigare prästgården.  

En bit norr om kyrkan finns E22 som avdelar 

Västra Vrams kyrkby mot det intilliggande Tollarp. 

Denna tätort, som växte fram norr om Vramsån i 

samband med järnvägens tillkomst under 1880-talet, 

har varit betydelsefull för kyrkogårdens utveckling.  

Omgivningarna utmärkes i övrigt av odlad slätt-

bygd med inslag av kuperad skogsmark. Själva kyr-

kogården ligger i en båge med Vrams bygata och 

Sönnarlövsvägen som nord- och ostlig gräns, medan 

den södra och västra sidan gränsar till åkermark.  

Kyrkogårdens begränsning 

Kring Västra Vrams Gamla och Nya kyrkogård finns 

olika typer av murar. Längs den södra, östra och 

västra sidan av Gamla kyrkogården består kring-

gärdningen av en kallmurad naturstensmur. Muren 

följer terrängens höjdskillnader och varierar i både 

bredd och höjd. Muren är uppförd som en skalmur 

och den västra sidan fungerar även som stödmur. 

Utmed norra sidan utgörs gränsen av en bred 

kryssmur/rubbelmur som uppfördes 1946. Muren 

består av stora cementfogade granitblock och är 

avtäckt med kalkstensplattor. I anslutning till kör-

grinden vid kyrkogårdens nordöstra sida består mu-

ren av en kallmur av huggna granitblock. 

Utmed Nya kyrkogårdens norra sida, längs kvar-

ter 1 och 2, samt minneslunden utgörs begränsning-

en av en beklädnadsmur vilken troligtvis uppförts 

1955. De synliga naturstenarna är gjutna i betong 

och muren är avtäckt med kalkstenshällar.  Vid hör-

net mellan kvarter 2 och 3 och fram till kyrkogår-

dens nordöstra grind består begränsningen av en 

kallmur. De nedre skiften består av natursten, medan 

de övre utgörs av huggna granitblock i olika dimens-

ioner. Eventuellt består de delvis av socklar och dy-

likt efter gravplatser vilka avlägsnades i samband 

med en omläggning av kvarter 3 under 1950-talet.  

Längs murkrönets mitt är den avtäckt med betong.  

Längs västra, södra och östra sidan utmed kvarter 

4, 5 och 6 inhägnas Nya kyrkogården av en kallmu-

rad naturstensmur. Muren är uppförd som en skal-

mur likt den kring Gamla kyrkogården.  

Grindar 

Det finns ett flertal ingångar till Västra Vrams kyr-

kogård, fyra leder till den Gamla kyrkogården och 

tre till den Nya.  

På Gamla kyrkogårdens norra sida finns huvud-

ingången. Den utgörs av en dubbel svartmålad järn-

grind flankerad av två enkelgrindar. Grindarna har 

raka ribbor samt rundlar i nederkanten. Grindstol-

parna är murade likt kyrkogårdsmuren. På den västra 

Kallmurad naturstensmur vid kvarter 5. Kryssmur/rubbelmur vid Gamla kyrkogårdens norra sida. 

Beklädnadsmur med synliga naturstenar vid kvarter 2. Kallmur med blandade stentyper vid kvarter 3. 
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sidan av kyrkogården finns en liten trappa som leder 

upp till en enkelgrind från 1870-talet. Grinden är av 

svart smidesjärn i liknande stil som vid huvudin-

gången. Grindstolparna består av två huggna granit-

pelare krönta med runda klot.   

På den södra sidan av Gamla kyrkogården finns 

två grindar som förbinder kyrkogården med försam-

lingshemmet och prästgården. Den sydvästra har 

raka svarta ribbor och är fäst i fyrkantiga murade 

grindstolpar. En modern stenbelagd trappa leder ner 

till församlingsområdet. Den andra grinden ligger 

rakt söder om kyrkans södra korsarm. Grinden ut-

görs av en svart smidesgrind med rundlar i neder-

kanten och bågformer längs krönet. Grindstolparna 

utgörs av två kraftiga murade pelare likt den föregå-

ende på sydsidan.  

I det nordvästra hörnet av Nya kyrkogården 

finns en körgrind in till kyrkogården. Den tillkom 

1955 och består av en bred dubbelgrind i svart smi-

desjärn. Grinden har vridna ribbor, bågformat krön 

och är dekorerad med blad samt ett kors. Grindstol-

parna består av två rektangulära granitpelare krönta 

med granitklot.  

Ytterligare en grind tillkom 1955. Den är belägen 

längre österut och formen är snarlik den vid huvud-

ingången. Den består av en dubbelgrind flankerad av 

två enkelgrindar. Grindbladen av svart järn har 

samma form med rundlar i nederkanter som före-

kommer vid Gamla kyrkogården. Grindstolparna är 

murade i samma stil som den anslutande kyrko-

gårdsmuren. De två mittersta pelarna är krönta med 

kopparkors medan de yttre krönts av granitklot.  

Den sista grinden finns mellan kvarter 3 och 6 

och ligger i kyrkogårdens östra del. Grinden utgörs 

av ett svart nätstaket och är fäst i två smala betong-

block.  

Gångsystem 

Gamla och Nya kyrkogården har ett gångsystem 

som består av grusade, asfalterade och stenbelagda 

gångar. Vid Gamla kyrkogården är huvudgångarna 

kring kyrkan och utmed kyrkogårdsmuren belagda 

med röd uni-sten. Mellan vissa av kvarteren, samt 

inom dem, är gångarna grustäckta.  

Två asfalterade gångar binder samman Gamla 

och Nya kyrkogården. Dessa sträcker sig runt min-

neslunden och ytterkanten av kvarter 1. Även kvarter 

2, 3 och 4 inramas av asfalterade gångar, medan 

kvarter 5 och 6 i den sydligaste delen av kyrkogården 

huvudsakligen kringgärdas av grusgångar. Kvarter 4, 

5, och 6 genomkorsas även av nord-sydliga grus-

gångar mellan gravplatserna.  

Belysning 

Inom Gamla kyrkogården belyses kvarteren och 

gångarna utmed kyrkogårdens yttre gångstråk. Lykt-

stolparna är svartmålade med vita lyktor. Utöver 

lyktorna finns även ett antal strålkastare vilka är rik-

tade mot kyrkan.  

Utmed huvudgångarna i mitten av Nya kyrko-

gården finns några lyktor i metall med vita glasku-

por. 

Servicestationer 

På kyrkogården finns åtta större servicestationer 

med tillgång till sopkärl, vatten, redskap och vaser. 

 

Huvudingången norr om kyrkan.  Enkelgrind av smidesjärn väster om kyrkan från 1870-talet.  Dubbelgrind från 1955 mellan kvarter 1 och 2.   
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En ligger i det sydvästra hörnet av Gamla kyrkogår-

den. Resterande ligger inom Nya kyrkogården och är 

inhängande med trästaket. De är jämt utplacerade i 

anslutning till större gångstråk och utmed kyrko-

gårdsmuren. I de yttre hörnen av kvarter 3, 4, 5 och 

6 finns gjutna kompostbassänger från 1950-talet. 

 

Parkeringsplatser 

Vid församlingsområdet, söder om gamla kyrkogår-

den, finns en större grustäckt parkeringsplats för 

besökare.  

Byggnader 

Bårhus 
Bårhuset ligger väster om Gamla kyrkogården och 

uppfördes 1944 efter ritningar av länsarkitekten 

Manne Carlman. Byggnaden har en låg grå sockel, 

vita slätputsade fasader och ett brant sadeltak täckt 

med rött taktegel. På den norra gaveln finns en in-

gång med pardörrar och ett bågformat överljus. På 

ömse sidor om porten sitter två smala rundbågade 

fönster. Ovanför ingången finns blinderingar i form 

av små kors. Mostvarande dekoration finns även på 

bårhusets södra gavel. På byggnadens södra sida 

finns en utbyggnad i samma stil som huvudbyggna-

den med blåmålade dubbeldörrar av trä, samt en 

ramp.  

Personal- och ekonomibyggnad 
Söder om kvarter 1, mellan prästgårdens trädgård 

och kvarter 4, ligger en personal- och ekonomi-

byggnad uppförd 1978 efter ritningar av arkitekten 

Jörgen Nielsen. Byggnaden har vita tegelfasader och 

ett sadeltak täckt med taktegel. Längs östra respek-

tive västra långsidorna finns ett antal brunmålade 

fönster och dörrar. Byggnaden kompletterades ett 

par år senare av en mindre tvärgående länga av trä 

för maskiner och redskap. Området kring byggna-

derna används som parkeringsplats för personalen. 

Övrigt 

Sydväst om Gamla kyrkogården ligger Kyrkängen. 

Den består av en grässlänt och används bland annat 

till utomhusgudstjänster. I dess västra del finns ett 

träkors och ett altare.  

 Utmed kyrkogårdsmuren på den västra sidan av 

kvarter 4 och 5 finns en uppsamlingsplats för åter-

lämnade gravvårdar. Vårdarna härstammar framför-

allt från 1800-talet och början av 1900-talet. Foto-

grafier från 1978 visar att de tidigare varit uppställda 

vid Gamla kyrkogårdens mur samt vid den nuva-

rande minneslunden.  
  

 

Bårhuset från norr. 

Bårhuset från sydväst. 

Ekonomibyggnad söder om kvarter 1.  

Återlämnade gravvårdar utmed kyrkogårdsmuren väster 
om kvarter 4 och 5.  
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Växtlighet  

Träd 
171 träd har medtagits som tillhörande Västra Vrams 

kyrkogård. Några av träden står utanför kyrko-

gårdsmuren. Detta gäller askarna vid infarten till 

parkering och prästgård, askarna nordost om kyrkan 

och ekarna längs kyrkogårdens östra sida mot Sön-

narslövsvägen.  

Större delen av kyrkogården omfattas av en träd-

krans. Nordost om Gamla kyrkogården börjar träd-

kransen med ett fåtal gamla askar. Den fortsätter 

österut med bok och skogslönn norr om min-

neslunden, medan en längre rad av skogsek står 

längs östra sidan av kvater 3 och 4. Kring kvar kvar-

ter 5 och 6 står rader av lind och björk. Trädkransen 

avslutas söder om personalbygganden med björk 

och ask. 

Innanför muren på Gamla kyrkogården står idag 

endast en äldre ask, en högstubbe efter en hängask 

och fyra cypresser. Kring kyrkogårdens minneslund 

är trädbeståndet varierat med bl.a. vårtbjörk, sälg, 

bok, tysklönn, avenbok, robinia och katsura.  

Kvarter 1, i mitten av kyrkogården, utgörs hu-

vudsakligen av skogskyrkogård med tall och aven-

bok som dominerande trädslag, men där bok, skogs-

lönn, ek, lind och vårtbjörk också förekommer.  

I den mer strukturerade södra delen av kyrko-

gården står en enkel allé (nr 60-66) av skogsek med 

inslag av två rödekar, medan unga hängaskar, ett par 

paraplyalmar, en ung ask och ett par unga blodbokar 

står utplacerade mellan gravplatserna. Det finns 

också två äldre cypresser planterade på en av grav-

platserna. 

Häckar 
Häckar finns på två ställen inom Västra Vrams kyr-

kogård. I kvarter A på Gamla kyrkogården, nordväst 

om kyrkan, finns en rygghäck av spirea i nordsydlig 

riktning. Häcken avdelar raden av gravvårdar i mitten 

av kvarteret och utgör den enda häcken inom Gamla 

kyrkogården.  

I kvarter 2, på Nya kyrkogården, inramas kvarte-

rets nordöstra sida av en klippt spireahäck. Häcken 

är ca en meter hög och en halvmeter bred. I kvarte-

rets östra del finns även tre rygghäckar av liguster 

mellan gravvårdarna. Även större delen av kvarter 3 

är försedd med klippta rygghäckar. De står varannan 

liguster varannan ölandstok mellan gravraderna.  

Planteringar  
De allmänna planteringarna är koncentrerade till två 

områden inom kyrkogården. Vid huvudentrén till 

kyrkan flankeras gången av två runda blomsterplan-

teringar.  Mellan kvarter 5 och 6 finns planteringar i 

 

Vårtbjörk vid kvarter 5. 

Blommande paraplyalm. Parkkyrkogården. Vy mot norr. 
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Mellan kvarter 5 och 6 vid Nya kyrkogården i ani 

anslutning till en sittplats. Planteringen är anlagd 

kring ett par bänkar på ömse sidor om grusgången. 

Växterna består av glest planterade perenner som 

exempelvis kärleksört, funkia och prydnadsgräs, 

samt vintergröna växter som benved och buxbom.  

Växt- och djurliv 
Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-

mattor utgör tillsammans en variationsrik miljö som 

ger livsutrymme för många organismer. Trädbestån-

det är den del av kyrkogården som har störst bety-

delse för djurlivet. 

Det finns idag ett fåtal träd med hål i stammen, 

så kallade hålträd, på Västra Vrams kyrkogård. De 

flesta hålträden på kyrkogården utgörs av vårtbjörk 

och klen avenbok. Gamla träd kan ibland ha ihålig 

stam med ansamling av mulm, som är en kompost-

liknande massa av organiskt material som bryts ner 

av olika insekter och svampar. Mulm är en bristvara i 

landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge 

att värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam 

och håligheter hinner utvecklas. De flesta gamla träd 

står utanför muren till Gamla kyrkogården, varav 

biologisk mest värdefulla träden är askarna, varav 

samtliga har en rik epifytflora med förekomst av bl.a. 

en rödlistad art, en signalart och flera naturvårdsin-

tressanta arter. På askarna växer exempelvis den 

rödlistade grynig dagglavNT, signalarten guldlock-

mossa och de naturvårdsintressanta arterna allélav, 

allémossa, alléskruvmossa, silverlav, klotterlav, ha-

gelporlav, fjällig dagglav och kyrkogårdslav.  

Kyrkogårdens fåtaliga skogslönnar är också vär-

defulla med förekomst av bl.a. grynig dagglavNT, 

allélav, fjällig dagglav och kyrkogårdslav. På några av 

avenbokarna växer också grynig dagglavNT och den 

tidigare rödlistade flikig sköldlav. På en äldre ek lik-

som en av de medelålders ekarna längs vägen hittas 

även här grynig dagglavNT. Övriga träd på kyrkogår-

den har mest allmänna arter av epifyter. På tallarna 

och vårtbjörkarna lever en epifytflora som trivs på 

magert underlag. Här växer bl.a. reffelsprickling, 

blåslav, blågrå mjöllav, mjölig brosklav, kustsnurr-

mossa, hjälmrosettlav, kranslav, vägglav, flarnlav, 

blemlav, skrynkellav, slånlav, cypressfläta, lekania, 

finlav och gulkantad dagglav.  På ekarna, lindarna 

och avenbokarna växer en liknande epifytflora men i 

regel med några fler arter per träd. Här förekommer 

bl.a. fjällig dagglav, flikig sköldlav, porlav, bitterlav, 

gällav, strimhättemossa, hårhättemossa, skruvbryum, 

gulpudrad sköldlav, rödfärgsalg och lövträdskantlav. 

Bokarna, de unga hängaskarna och de exotiska 

trädslagen har oftast en svagt utvecklad flora på 

stammen. 

Kyrkogårdens murar, gravstenar och stenramar 

kring gravplatser blir ofta växtplatser för en rad 

mossor och lavar som trivs på det magra substratet. 

Kyrkogårdsmuren har bitvis en frodig påväxt av 

epifyter. Signalarten guldlockmossa växer ofta med 

utbredda mattor på murens sidor, gärna i halvskug-

gigt läge. Även signalarten fällmossa växer i täckande 

mattor på den västra kyrkogårdsmuren. Andra arter 

som trivs på muren är stensöta, hårgrimmia, strål-

blommossa, rödskaftad hättemossa, murtuss och 

vägglav. De kalkgynnade arterna murlav och matt 

orangelav förekommer också på muren liksom suck-

ulenten blek fetknopp. På gravstenarna trivs ofta 

kartlavar, ägglavar, kaklav och sköldlavar.  

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. Det finns endast 

ett fåtal ihåliga träd av tillräcklig storlek på kyrkogår-

den. Det är ändå troligt att fladdermöss finns i an-

 

Matt orangelav på mur. Kyrkogårdslav. Plantering mellan kvarter 5 och 6. 
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slutning till kyrkan i Västra Vram, då de ofta dras till 

äldre kulturbyggnader omgivna av trädbestånd. De 

dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 

kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 

kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det 

gäller förändringar i trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-

ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 

våren noterades björktrast, rödvingetrast, talgoxe, 

rödhake, bofink, grönfink, gransångare, sädesärla, 

stenknäck, stareVU, kaja, råka, koltrast, trädkrypare, 

större hackspett, järnsparv, gärdsmyg, hämpling, 

steglits, nötväcka, stjärtmes, blåmes och rödstjärt på 

kyrkogården. En glada jagade också lågt över kyrko-

gården. Även under årets kalla månader används 

kyrkogården av traktens 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 pol-

len, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom det 

gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade 

värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-

material många insekter. 

Gräsmattan är oftast relativt näringsrik, men 

mindre partier med magrare jord finns också. I 

gräsmattan växer bl.a. dvärgvårlök, vårlök, rysk blå-

stjärna, stor vårstjärna, svalört, rödplister, nagelört, 

tusensköna, knippfryle, gråfibbla, mattfibbla, lukt-

viol, sandtrav, jungfrukam, majveronika, mjuknäva, 

rölleka, fältveronika, prästkrage, brunört, vitklöver, 

hönsarv och våtarv. I det skogliga partiet i centrala 

delen av kyrkogården växer bl.a. gulsippa, vitsippa, 

vårlök, stor vårstjärna och rysk blåstjärna. På grav-

platser inom hela kyrkogården förekommer form-

klippta låga vintergröna buskar såsom tuja, buxbom 

och ädelcypress, men även fritt utbredda krypenar. 

Oftast är de parvis planterade på gravplatserna. 

Några äldre cypresser står vid sydvästra hörnet av 

Gamla kyrkogården och i norra delen av Nya kyrko-

gården. 

Förekommande perenner på gravplatserna är ex-

empelvis olika sorters rosor, lavendel, fänrikshjärta, 

stor nunneört, julros, kärleksört, prästkrage, jordviva, 

svalört, murgröna, vintergröna, gul fetknopp, dagg-

kåpor och äkta förgätmigej. Av annueller och lök-

växter finns det bl.a. penséer, påskliljor, pärlhyacint, 

tulpan och rysk blåstjärna. 

En stor naturlig sandsten ligger i minneslunden. 

Kring den växer gulsippa, kärleksört och vårlök. I 

planteringarna kring minneslunden står bl.a. daggkå-

por, liljeväxter, cypress och buxbom. På ett par plat-

ser är stora täta kuddar av vårljung planterade. I en 

plantering i södra delen av kyrkogården växer 

revsuga, kärleksört, påskliljor, gullviva, nejlikväxter 

och funkia. I häckarna växer bl.a. svalört, kirskål, 

stor vårstjärna, rysk blåstjärna, brännässla och 

skelört. 

  

Vårljung vid kvarter 1 (Parkkyrkogården). 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A  
Kvarter A ligger i det nordvästra hörnet av Gamla 

kyrkogården. Kvarteret har en L-likande form och 

sträcker sig mellan kyrkan och kyrkogårdsmuren. 

Utmed den norra sidan växer en stor ask tätt intill 

några av vårdarna och ger skugga åt kvarteret. Vid 

huvudingången är kvarteret helt gräsbestått och 

endast försett med en blomsterplantering.  

Gravplatserna ligger i dubbla nord-sydliga rader, 

åtskiljda av smala grusgångar. Området närmast den 

västra kyrkogårdsmuren är lagt i gräs och vårdarna 

står glest.  

Gravvårdarna inom kvarteret har rests från mit-

ten av 1800-talet och fram till idag. Av kvarterets 

knappt femtio gravplatser har åtta kvar sin kringgär-

dande stenram och yttäckning av grus. Dessa har 

framförallt rests under mitten av 1900-talet. Ytterli-

gare gravplatser visar spår efter stenramar som tagits 

bort i senare tid. De äldre vårdarna utgörs bland 

annat av höga granitvårdar, tidstypiska diabasvårdar 

och en anspråkslös liggande diabashäll från 1880-

talet. Den äldsta vården är en naturromantisk grav-

vård från 1855 med växtornamentik. Några yngre 

vårdar har tillkommit under senare tid och urskiljer 

sig genom sin asymmetriska formgivning och mo-

derna planteringsramar.  

Av kvarterets vårdar har en hög andel föresetts 

med titlar samt gårds- eller bynamn. Flera av dem 

har koppling till jordbruket och de vanligaste be-

nämningarna är hustrun respektive lantbrukaren. Men 

flera andra yrken finns också omnämnda som exem-

pelvis f. verkstadsarbetaren, distriktsveterinären, mejeriäga-

ren, f. stationskarlen och trotjänarinnan.    

Många av gravplatserna har besåtts med gräs och 

saknar övrig vegetation. Den växtliget som före-

kommer är sparsam och består av en handfull vin-

tergröna växter som buxbom, blåen och murgröna. 

Utöver dem finns ungefär lika många perenna växter 

som exempelvis ros, funkia, prästkrage och lavendel.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter A: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Fåtal vårdar inom kvarteret 

 Sparsamt med växtlighet 

 Stor äldre ask 
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Kvarter B och C 
Kvarter B och C ligger i den nordöstra delen av 

Gamla kyrkogården. De inramas åt norr och öster av 

kyrkogårdsmuren och mot sydväst av kyrkan.  

De båda kvarteren är till största del gräsbesådda 

och åtskiljs sinsemellan av en smal grusgång. Kvarter 

B har en handfull äldre gravvårdar medan kvarter C 

till största del utgörs av jämna täta rader med yngre 

vårdar. Inom båda kvarteren är gravplatserna lagda i 

nord-sydliga rader.  

Bland de äldre vårdarna finns höga diabasvårdar, 

en kraftig bautasten och ett par gravplatser med 

bevarad stenram. En kalkstensvård i kvarterets syd-

västra del är uppförd i en äldre traditionell 1800-tals 

stil, men har troligtvis rests under 1940-talet.    

De yngre gravvårdarna utgörs av låga och rek-

tangulära granitstenar med tillhörande planterings-

ram från 1970-talet och senare. Flertalet har en tids-

typisk och mer asymmetrisk formgivning eller natur-

inspirerade drag.  

Titlar förekommer på flera vårdar, framförallt 

bland de äldre. Till dem hör exempelvis husägaren, 

skogshandlaren, skräddarmästaren och f.d. soldaten. Bland 

de yngre finns en stor variation av yrken kopplade 

till bland annat järnvägen, kyrkan, handel och hant-

verk som banmästare, f.d. lokföraren, kyrkovärden, smi-

dare, köpman och predikant. Även två kvinnliga yrkes-

titlar finns representerade inom kvarteren i form av 

diakonissan och lärarinnan. De allra vanligaste är emel-

lertid fortfarande lantbrukaren och hustrun/makan. 

Vid ett 40-tal av vårdarna omnämns även by- eller 

gårdsnamnet.  

De flesta av de äldre vårdarna är besådda med 

gräs, medan de yngre har en rikligare växtliget i form 

av perenna och vintergröna växter. Den städsegröna 

växtligheten är varierande och består av både friväx-

ande och formklippta växter i form av tuja, idegran, 

blåen, murgröna, buxbom och sockertoppsgran. 

Den perenna växtligheten utgörs framförallt av ro-

senbuskar, men också prästkrage, taklök, funkia och 

små sorgeträd. Ett tiotal av gravplatserna har även 

prytts med annueller.  Vid de yngre gravvårdarna är 

det vanligt att växterna planterats i fristående krukor. 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter B och C: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Sammanhängande gräsbesådda ytor 

 Stora kontraster mellan äldre och yngre gravvår-

dar 

 Äldre vårdar västerut och yngre österut 
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Kvarter D 
Kvarter D ligger i den sydvästra delen av Gamla 

kyrkogården. Kvarteret består av två gräsbesådda 

områden, åtskilda av en stenbelagd gång. Längs den 

västra och södra sidan inramar kyrkogårdsmuren 

kvarteret och mot nordost bildar kyrkan den visuella 

avgränsningen. Utmed den södra långsidan går en 

gångväg längs stenmuren och i det sydvästra hörnet 

står en hög cypress. 

I den västra delen av kvarteret står gravvårdarna 

tätt placerade. Den äldsta vården är en hög triangulär 

kalkstensvård med en uthuggen urna på toppen, rest 

1814. Det finns även ett antal äldre naturromantiska 

vårdar från 1800-talets senare del med kors, växtor-

namentik och biskviporslinsinläggningar. I det syd-

västra hörnet ligger en större familjegrav kringgär-

dad av en buxbomshäck, den enda inom kyrkogår-

den. Den innehåller både äldre vårdar dekorerade 

med växtornamentik och kors, samt yngre vårdar 

från 1900-talets mitt. Inom denna del av kvarteret 

finns även en handfull höga diabasvårdar, kors och 

nygotiska vårdar från slutet av 1800-talet.    

I den östra delen har kvarteret en mer samman-

hängande utformning. Utmed den västra kanten 

finns en dubbelrad med låga rektangulära vårdar från 

1900-talets senare hälft. Utöver dem består majorite-

ten av höga diabas- och granitvårdar från tiden kring 

sekelskiftet 1900. De flesta är vända mot öster, men 

några närmast kyrkan är istället vända mot kyrko-

byggnaden. Fyra gravplatser är även kringgärdade 

med stenram eller järnstaket. Några vårdar urskiljer 

sig från mängden, såsom en avbruten pelare, ett 

ringkors och en nygotisk marmorvård med infälld 

medaljong av biskviporslin.  

Titlar är vanligt förekommande inom kvarteret, 

framförallt bland de äldre vårdarna. Många av dem 

speglar kopplingen till jordbruket såsom lantbrukaren, 

hemmansägaren och åboen, men även flera andra yrken 

finns representerade som lokföraren, smedmästare, kam-

rer och fabrikör. Även familjerelationer uttrycks i be-

nämningar som syskonen, sonen, moder, änkan och 

make.  

De flesta gravplatserna är besådda med gräs utan 

annan vegetation. De gravplatser som har prytts 

med växtlighet är framförallt de yngre där det växer 

perenner som ros, prästkrage, lavendel och funkia. 

Även en handfull vintergröna växter i form av bux-

bom, benved och blåen återfinns vid några av grav-

platserna. 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter D: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Sammanhängande gräsbesådda ytor 

 Hög andel vårdar från tiden kring sekelskiftet 

1900 

 Sparsamt med växtlighet 
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Kvarter E och F  
Kvarter E och F ligger i den sydöstra delen av 

Gamla kyrkogården. De båda kvarteren åtskiljs av en 

smal grusgång i nord-sydlig riktning och åt söder 

inramas de av en bred kallmur som utgör Gamla 

kyrkogårdens gräns mot prästgården. Båda kvarteren 

består främst av sammanhängande gräsmattor där 

kvarter E bildar en enhet medan kvarter F genom-

korsas av en smal grusgång i nord-sydlig riktning.  

Den västra halvan av området präglas av äldre 

och glest placerade gravvårdar. De flesta är vända 

mot öster eller väster och några av gravplatserna har 

stenram eller järnstaket. Vårdarna utgörs av bland 

annat kors, en avbruten pelare, höga och kraftfulla 

granit- eller diabasvårdar samt vårdar med porslins-

inläggningar.  

Området domineras framförallt av vårdar från 

1930–2000-talet vilka har ett enhetlig utseende med 

låga och rektangulära vårdar. Flertalet av gravplat-

serna har besåtts med gräs, men vid en handfull 

finns både stenram och singeltäckningen kvar, samt 

ett bevarat järnstaket. Gravplatserna är utlagda i 

jämna täta dubbelrader med vårdarna vända mot 

öster respektive väster. Äldre spridda vårdar finns 

kvar insprängt bland de yngre.  

Titlar är vanligt förekommande i de båda kvarte-

ren och by- eller gårdsnamn förekommer vid ett 50-

tal vårdar. De allra vanligaste benämningarna är lant-

brukaren och hustrun, samt yrken med agrar koppling 

som åboen, hemmansägaren, kvarnägaren, vagnsmakaren 

och lanthushållsläraren. Även yrken kopplade till hant-

verk och den växande järnvägskommunikationen 

syns genom skomakaren, häradsskräddaren, stationsin-

spektorn och järnvägstjänstemannen. Tre kvinnliga yrkes-

titlar finns också representerade i form av sjukskö-

terskan, barnmorskan och husföreståndarinnan.   

Bland de äldre gravplatserna är växtligheten gles 

och de flesta är gräsbesådda. Vid de yngre före-

kommer en del vintergröna växter såsom formklippt 

tuja och idegran, samt buxbom, murgröna, socker-

toppsgran och blåen. Av perennerna är ros vanligast, 

men det finns även funkia, prästkrage, lavendel, ro-

senspirea, alunrot och taklök. Annuella växter åter-

finns också vid ett femtontal gravplatser, men kvar-

teren är genomgående sparsamma på växtlighet.   

 

 

Karaktärsdrag för kvarter E och F: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Sammanhängande gräsbesådda ytor 

 Stort tidsspann mellan vårdarnas ålder 

 Ålderdomligt utseende bland de äldre vårdarna 
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Porslinsmedaljong föreställande Madonna 
della Seggiola av Raphael.  
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Kvarter 1 (Parkkyrkogården) 
Kvarter 1 utgör den yngsta delen av Nya kyrkogår-

den och tillkom genom en utvidgning 1978. Kring 

hela kvarteret går en asfalterad gångväg som avskiljer 

det från kringliggande kvarter. Kvarteret är grästäckt 

och bevuxet med framförallt tall och avenbok, vilket 

bryter mot den i övrigt öppna kyrkogården.   

Gravplatserna har placerats i rader utmed kvarte-

rets kanter, samt mellan träden. De följer terrängen 

längs med kvarterets höjdskillnader och yttre grän-

ser. Samtliga vårdar är placerade direkt i gräs eller 

har försetts med en planteringsram. De har rests 

från slutet av 1990-talet och framåt. Majoriteten 

består av vårdar i grå, svart eller röd granit, ofta med 

rundade kanter. Under 2000-talet syns även en friare 

formgivning och det förekommer ett flertal hjärtan, 

naturstenar samt asymmetriska former. I kvarterets 

norra del finns en rad där vårdarna enbart består av 

liggande vårdar.  

Titlar förekommer enbart på ett fåtal vårdar och 

består främst av makan respektive hustrun. Resterande 

benämningar är ett antal yrkestitlar som direktör, 

lantbrukaren, kyrkvaktaren och vägmästaren, samt famil-

jebeteckningar som brodern och vår pappa. By- och 

ortnamn återfinns vid ett knappt trettiotal vårdar.  

Kvarteret är genomgående rikt på växtlighet, 

framförallt annuella blommor i fristående krukor 

och vaser. Till den städsegröna växtligheten är mur-

gröna och buxbom vanligast, men även tuja, blåen 

och benved förekommer. De perenna växterna be-

står i första hand av rosor, men även lavendel, kär-

leksört, taklök, alunrot och hortensia återfinns. Av 

de annuella växterna syns bland annat pelargon, 

fuchsia, tagetes och isbegonia. Många gravplatser har 

utöver växtligheten även smyckats med stenar och 

personliga minnessaker. 

Karaktärsdrag för kvarter 1: 

 Oregelbundet kvarter 

 Formgivet som en skogs-/parkkyrkogård 

 Fria former och personliga gravvårdar 

 Rikligt med växtlighet – framförallt i fristående 

krukor 
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Kvarter 2 (Mellersta kyrkogården) 
Kvarter 2 ligger i den östra delen av Nya 

kyrkogården och tillkom i samband med 

utvidgningen 1895. Mot nordost avgränsas 

kvarteret av en stenmur. Hela kvarteret är 

gräsbesått och kantas av en klippt spireahäck 

utmed den nordöstra sidan.  

Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga 

dubbelrader, med vårdarna vända mot öster 

respektive väster. I den östligaste kilen finns 

rygghäckar mellan vårdarna. Kvarteret uppvisar ett 

varierande utseende med vårdar som härstammar 

från slutet av 1800-talet och fram till dag. Bland de 

äldre vårdarna finns bland annat både höga och 

låga diabasvårdar, nyklassicistiska vårdar, höga 

obeliskformade vårdar och en avbruten pelare. 

Dessa står sida vid sida med yngre vårdar från 

1900-talets mitt och senare. De yngre vårdarna är 

främst låga och rektangulära, i grå, svart eller röd 

granit.  

Flera av vårdarna är försedda med titlar, 

framförallt de äldre. Till de vanligaste hör de 

traditionella lantbrukaren och hustrun/makan. Utöver 

dem finns även en tydlig koppling till Tollarps 

historia som järnvägssamhälle genom stationskarlen, 

järnvägstjänstemannen, lokomotivföraren och 

överbanmästaren. Flera andra yrken finns också 

representerade genom exempelvis pappershandlare, 

brännmästare, änkan, folkskolläraren, ingenjör, gästgifaren 

och åboen. Vid ett knappt åttiotal av vårdarna 

förekommer även gårds- eller bynamnet. 

En hög andel av gravplatserna, huvudsakligen 

de med äldre vårdar, saknar vegetation. Bland de 

yngre från 1900-talets andra hälft och senare har 

omkring ett trettiotal vintergröna växter som 

exempelvis tuja, murgröna, buxbom, benved och 

blåen. I övrigt är de perenna växterna vanligast som 

tillexempel ros, kärleksört, lavendel, daggkåpa, 

funkia, alunrot och taklök. Även annuella växter 

finns i kvarteret som exempelvis begonia och 

fuchsia.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter 2: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Sammanhängande gräsbesådda ytor 

 Stort tidsspann i vårdarnas ålder – från 1890-tal 

och senare 

 Kvarteret inramas åt nordöst av klippta häckar 
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Kvarter 3 (Mellersta kyrkogården) 
Kvarter 3 tillkom i samband med utvidgningen 1895 

och ligger i den östra delen av Nya kyrkogården. Åt 

norr avskiljs det genom en asfalterad gångväg och 

mot väster av en grusgång. Längs den södra sidan 

avskiljs kvarteret genom en asfalterad gång samt en 

trädrad av ek. 

Inom kvarteret är gravplatserna utlagda i dubbla 

nord-sydliga rader åtskiljda av meterhöga rygghäck-

ar. Gångpassagerna mellan gravraderna löper i nord-

sydlig riktning och är helt gräsbesådda. Vårdarna har 

främst rests under 1950-talet och senare. Utspridda i 

kvarteret finns även ett dussintal vårdar från slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet.  

Majoriteten av de yngre vårdarna har ett enhetligt 

utseende och består av rektangulära stenar i grå, 

svart eller röd granit. Bland de äldre vårdarna från 

tiden kring 1900 syns bland annat en hög obelisk, en 

liten marmorplatta och diabasvårdar i olika format. 

Tre av gravplatserna har även försetts med stenram, 

varav två är täckta med singel.  

Inom kvarteret finns en stor och varierad andel 

titlar. Främst rör det sig om de traditionella benäm-

ningarna hustrun/makan och lantbrukaren. Bland de 

övriga finns flera med familjära benämningar som 

gossen, dottern, far och mor. Även de yrkesrelaterade 

titlarna är många med bland annat mjölnare, metallarbe-

tare, lokreparatör, F. kronofjärdingsman, fruktodlare, polis-

man, kapten, skorstensfejare och elinstallatör. Inom kvar-

teret finns även två kvinnliga yrkestitlar i form av 

skolvärdinnan och sjuksköterskan.  

En stor andel av gravplatserna inom kvarteret 

saknar växtlighet, framförallt bland de äldre vårdarna 

och i den östra delen. Bland den städsegröna växt-

ligheten förekommer tuja, idegran, blåen, murgröna, 

buxbom och benved vid ett fyrtiotal gravplatser. 

Den perenna växtligheten består främst av kärleksört 

och ros vid ett tretiotal platser. I övrigt finns en 

blandning av perenner som stäppsalvia, prästkrage, 

ormbunkar, alunrot, lammöron samt annuella växter.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter 3: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Rygghäckar mellan gravraderna 

 Gräsbesådda gångar mellan gravplatserna 

 Vårdarna är främst resta under andra hälften av 

1900-talet 
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Kvarter 4 (Mellersta kyrkogården) 
Kvarter 4 ligger i mitten av kyrkogården och tillkom 

genom utvidgningen 1895. Mot norr, öster och sö-

der avgränsas det av gångar mot närliggande kvarter, 

medan den västra sidan inramas av en låg kallmur av 

natursten. På utsidan av muren finns en rad robinia 

som visuellt skiljer kyrkogården från den bakomlig-

gande åkermarken. Längs med murens insida står en 

rad med äldre återlämnade gravstenar intill en träd-

rad av lind. 

Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader åt-

skiljda av grusgångar. De två västligaste raderna är 

vända mot öster, medan resterande är dubbelrader. 

Några undantag finns vid kortsidorna där vårdar 

istället har vänts utåt gången mot norr eller söder.  

Vårdarna har främst rests under 1900-1920-talet 

samt under 1950-1990-talet. Inom kvarteret finns 

det ett femtontal gravplatser kringgärdade med 

stenram och tre med järnstaket. Av dem har nästan 

samtliga kvar sin ursprungliga singeltäckning. Majo-

riteten av de kringgärdade gravplatserna ligger i 

kvarterets västra del. Här finns även flertalet äldre 

vårdar med jugendinspirerade motiv, kors, bautaste-

nar, nyklassicistiska drag samt ålderdomliga titlar. De 

yngre vårdarna utgörs främst av rektangulära stenar i 

grå eller röd granit. Av gravplatserna med yngre 

vårdar har drygt hälften försetts med planteringsram 

medan resten står direkt i gräset.  

Merparten av vårdarna har försetts med titlar och 

två tredjedelar har även gårds- eller bynamn. Majori-

teten består av traditionella familjebenämningar eller 

har agrar koppling som lantbrukaren, hustrun, åboen, 

dottern, hemmansägaren, f. lantbrevbäraren och åbosonen. 

Bland de ovanligare yrkena hör frisörmästare, agrono-

men, f.d. dragonen, poliskonstapel, cementbrännaren och 

lärarinnan. Bland titlarna utgör den sista den enda 

kvinnliga yrkestiteln inom kvarteret.  

Inom kvarteret saknar omkring två tredjedelar av 

gravplatserna växtlighet. Vintergröna växter åter-

finns vid ett drygt tjugotal gravplatser, både som 

friväxande och formklippt. Framförallt är det tujor 

och buxbom, men även idegran, murgröna och 

blåen förekommer.  Perenna växter finns vid om-

kring en tredjedel av gravplatserna. Framförallt kär-

leksört och ros, men även lavendel, funkia, alunrot 

och taklök. Ett drygt dussintal vårdar pryds även 

med ettåriga växter som tagetes, pelargon och isbe-

gonia. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 4: 

 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Smala grusgångar mellan gravplatserna 

 Stort tidsspann i vårdarnas ålder – från 1890-tal 

och senare 

 Flertalet kringgärdade gravplatser 
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Kvarter 5 och 6 (Nya kyrkogården) 
Kvarter 5 och 6 ligger i den sydöstra delen av kyr-

kogården och tillkom genom en utvidgning 1925. 

Kvarteren avskiljs från resten av kyrkogården ge-

nom två öst-västliga gångar och en enkel allé av ek. 

Längs ytterkanterna inramas kvarteren av en kall-

murad naturstensmur samt en trädkrans av lind och 

björk. På utsidan av den västra muren växer robinia 

tätt och skymmer åkerlandskapet bakom. I det syd-

västra och sydöstra hörnet av muren ligger två 

gjutna kompostbassänger från 1950-talet. Mellan de 

båda kvarteren finns en perennkringgärdad sittplats 

med stensättning och sittbänkar.  

Gravplatserna ligger huvudsakligen i dubbla 

nord-sydliga rader, med undantag från den västra 

delen av kvarter 5 som utgörs av enkelrader med 

äldre vårdar. Raderna åtskiljs av smala grusgångar i 

nord-sydlig riktning.  

Vårdarna har rests under 1920-talet och senare. 

De äldsta vårdarna är främst koncentrerade till den 

västra delen av kvarter 5. Här finns även de flesta 

vårdarna med bevarad stenram och singeltäckning, 

omkring ett tjugotal. I övrigt har vårdarna rests 

under 1900-talets mitt.  

Majoriten av vårdarna inom de båda kvarteren 

är breda och rektangulära, i svart, grå eller röd gra-

nit. Den sistnämnda förekommer främst bland de 

yngre vårdarna. Utöver dessa finns det ett flertal 

påkostade respektive anspråkslösa gravvårdar inom 

kvarteren. Ett exempel på de förstnämnda är en 

gravplats med hög stenram och järngrind samt en 

marmorvård med änglaskulptur. De senare exemp-

lifieras genom enkla liggande plattor eller små vår-

dar utan särskilda utsmyckningar eller kringgärd-

ningar. Utspritt i båda kvarteren finns även om-

kring ett hundratal vårdar resta under 1970-talet 

och framtill idag.  

De traditionella titlarna lantbrukaren och hust-

run/makan är mest frekvent förekommande. Men 

det finns också en hög andel av yrkestitlar kopplade 

till järnvägen, hantverk och mindre industrier. Det 

rör sig exempelvis om lokeldaren, maskinmästaren, 

svarvaren, verkstadsarbetaren, montör och snickaren. Till 

de mer ovanliga beteckningarna inom kvarteren 

hör bland annat f.d. soldaten, sadelmakaren, svensk-

amerikanen och steward. Den enda kvinnliga yrkesti-

teln inom de båda kvarteren är lärarinnan.  

Växtligheten inom kvarteren är sparsam och 

flertalet av gravplatserna är gräsbesådda. Bland de 

yngre vårdarna är det vanligt med vaser alternativt 

krukväxter istället för planteringar. Den vintergröna 

växtligeten utgörs främst av en blandning av tuja, 

buxbom, murgröna benved och blåen, vilka före-

kommer på ett sjuttiotal platser sammanlagt. Bland 

perennerna är ros och kärleksört vanligast. Även 

lavendel, funkia, alunrot och stäppsalvia finns plan-

terade vid gravplatserna. Enstaka annuella växter 

som tagetes, pelargon och begonia återfinns också 

på en handfull platser vardera.  

 

Karaktärsdrag för kvarter 5 och 6: 
 Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader 

 Smala grusgångar mellan gravplatserna 

 Vårdarna är resta från 1920-talet och senare 

 Äldre vårdar i den västra delen med stenram och 

singeltäckning 

 Sparsamt med växtlighet 

 Inramas av träd på samtliga sidor 
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Minneslunden 

Minneslunden anlades 1985 och ligger mellan 

Gamla och Nya kyrkogården, sydöst om bårhuset. 

Lunden ligger nedanför en slänt och består av ett 

cirkelformat gräsbesått område. Mot Gamla kyrko-

gården i väster är slänten planterad med blommor 

och buskar, medan resten av sluttningen utgörs av 

gräs. Åt sydväst avskärmar en blandskog min-

neslunden från prästgårdens trädgård på andra si-

dan. Minneslundens smyckningsplats ligger på den 

östra sidan och utgörs av ett stort naturstensblock. 

Intill finns vaser för snittblommor samt ljushållare. 

I mitten av minneslunden finns en rund stens-

belagd yta. I dess centrum står en staty av Stig 

Carlsson föreställande ”Seger över död”. Den består 

av ett grovhugget fundament i svart diabas krönt av 

tre polerade stenblock i röd Vångagranit. I dess 

mitt sträcker sig ett antal kopparband upp mot 

himlen.   

 

Karaktärsdrag för minneslunden: 

 Rund, nedsänkt anläggning 

 Kringgärdad av träd, buskar och blomsterplanteringar 

 Mittpunkten utgörs av ett modernt konstverk 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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Värdebeskrivning  

Västra Vrams kyrka och kyrkogård har fungerat som 

sockencentrum sedan 1100-talet. Med en kontinuer-

lig användning som begravningsplats är kyrkogården 

en traditionsbärare med symbolvärde.  

Kyrkogården har samhälls- och socialhistoriska vär-

den. De bevarade gravvårdarna och deras titlar berät-

tar vad som präglat samhällets framväxt i Västra 

Vram och det närliggande Tollarp. De belyser också 

hur klass- och könstillhörighet varit avgörande för 

inom vilka ramar människor har levt sina liv. Det 

gäller allt ifrån de mer påkostade gravplatserna över 

direktörer och disponenter, till de mer enkla och 

anspråkslösa vårdarna, vilka ofta rests över barn eller 

personer ur de lägre samhällsklasserna. Vårdarna 

manifesterar även den tysta historia som inte syns 

och som inte är dokumenterad. Exempelvis över 

gravlagda personer ur de lägre samhällsskikten vars 

vårdar, ofta träkors, av naturliga skäl inte finns kvar.  

Jordbruket har en långtgående tradition i bygden, 

vilket avspeglas både bland de äldre och yngre vår-

darna genom titlar som Åboen, lantbrukaren, hemmans-

ägaren, åbosonen, lantarbetaren m.m. Närheten till Tol-

larp och dess utveckling som järnvägssamhälle syns i 

yrkestitlar som lokomotivföraren, stationskarl, eldaren, 

överbanmästaren, stationsinspektorn och järnvägstjänste-

mannen. Även spåren efter småskaliga industrier och 

hantverksproduktion syns bland yrkestitlarna. Det 

gäller exempelvis snickaren, svarvaren, mjölnaren, cement-

brännaren, verkstadsarbetaren och maskinmästaren.  

Kvinnliga titlar utgörs främst av hustrun eller makan 

och är de mest frekvent förekommande vid kyrko-

gården. Under 1800-talets senare del öppnades en 

del karriärsmöjligheter för kvinnor, främst ur de 

högre samhällsklasserna. På Västra Vrams kyrkogård 

finns sammanlagt ett dussintal vårdar med kvinnliga 

yrkestitlar som exempelvis trotjänarinnan, diakonissan, 

lärarinnan, barnmorskan och husföreståndarinnan.  

Det finns även Konstnärliga värden bland gravvår-

darna på Västra Vrams kyrkogård. Höga obelisker, 

bautastenar, kors och naturromantiska motiv. Till 

kyrkogårdens mer ovanliga vårdar hör en triangulär 

sten dekorerad med en urna som restes 1814 över 

”Kongl: HofPrede: och Prosten, Magister Isak Stenberg”. 

Några meter söder om den ligger en äldre familje-

gravplats som är kyrkogårdens enda gravplats kring-

gärdad med buxbomhäck.  

Västra Vrams kyrkogård har en lång historia där 

de olika utvidgningsfaserna och idealen format kyr-

kogårdens utseende. I dagsläget syns spår från 1800-

talet fram till idag. Varje del utgör årsringar som är 

viktiga för kyrkogårdens karaktär. Hänsyn för de 

kvaliteter som varje ny del tillfogat helheten är där-

för betydelsefull för kyrkogårdens framtida utveckl-

ing. 

Biologiska värden 

Västra Vrams kyrkogård ligger vid foten av Lin-

derödsåsen och därmed i utkanten av dess skogs-

bälte, men närområdet utgörs av både uppodlad 

mark, skog och samhälle. På åsen ligger en mängd 

små nyckelbiotoper men också många naturreservat, 

varav det närmsta är Klintabäckens naturreservat 

som ligger ca 1 km söder om kyrkogården. Klinta-

bäcken passerar kyrktomtens västra gräns innan den 

rinner ut i Vramsån norr om väg E22, ca 200 m från 

kyrkogården. Vramsån är klassat som riksintresse för 

naturvård. Angränsande till kyrkogårdens södra sida 

finns ett annat riksintresse för naturvård kallat Lin-

derödsåsens nordsluttning. Kyrkogården har därmed 

nära till värdefulla naturområden och det är sanno-

likt att det sker ett ständigt utbyte av arter mellan 

kyrkogård och omgivning. Kyrkogårdar har en 

närmast unik biotoptyp som drar till sig många org-

anismer av olika slag. Blommorna på gravplatser och 

i planteringar lockar till sig insekter. Fåglar söker 

föda, skydd eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och 

planteringar.  

Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer; de 

har sina viloplatser i byggnader eller gamla hålträd. 

Samtliga fladdermusarter är fridlysta och är upp-

tagna i Artskyddsförordningen. Vid en fladdermus-

inventering 2013 vid Borrestad – Tolseröd (ca 10 km 

sydsydost om kyrkogården längs åsen) noterades 

flera arter av fladdermöss, bl.a. den sällsynta och 

rödlistade arten barbastellEN. Det är troligt att en 

liknande fladdermusfauna förekommer vid Västra 

Vrams kyrka.  

De gamla askarna har flera arter knutna till sig 

som bidrar till trädens höga biologiska värde; Den 

rödlistade grynig dagglavNT, signalarten guldlock-

mossa, den tidigare rödlistade alléskruvmossa och de 

naturvårdsintressanta arterna allélav, allémossa, sil-

verlav, hagelporlav, klotterlav, fjällig dagglav och kyr-

kogårdslav. De flesta av dessa arter gynnas av solex-

ponering och av uppvirvlat damm från vägar och 

grusgångar. Grynig dagglavNT växer även på enstaka 

ek och avenbok på kyrkogården. Den tidigare rödlis-

tade flikig sköldlav noterades på en avenbok. På en 

högstubbe av hängask hittades signalarterna trädpo-

rella och platt fjädermossa. Signalarterna fällmossa 

och guldlockmossa växer rikligt på gamla kyrkogår-

dens västra mur. Rödlistade arter utses av en expert-

kommitté på Artdatabanken och utgörs främst av 

hotade och nära hotade arter. Signalarter är Skogs-

styrelsens urval av arter som är indikatorer på mil-
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jöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 

arter.  

Den sällsynta rödlistade kärlväxten hålrotNT är en 

medeltida medicinalväxt som är registrerad från kyr-

kogården vid många tillfällen i samband med flora-

väkteri. 

Tio träd från Västra Vrams kyrkogård är upp-

tagna som skyddsvärda träd i Åtgärdsprogrammet 

för särskilt skyddsvärda träd och registrerade på 

Trädportalen år 2009. Av dessa återstår 7 träd och en 

högstubbe. I något fall är det osäkert vilket träd som 

avsetts. Inga andra träd på kyrkogården uppnår Na-

turvårdsverkets kriterier för att klassas som skydds-

värda. 

De träd som ingår i trädkrans, befintliga alléer 

och restbestånd av gamla alléer kan omfattas av det 

generella biotopskyddet i miljöbalken. Askarna vid 

infarten till prästgården utgör en allé utmed väg och 

omfattas troligtvis av biotopskydd. Den närmaste 

asken nordost om kyrkan har tidigare ingått i en kort 

allé längs med muren norr om kyrkan och bör såle-

des också vara biotopskyddad. De andra två askarna 

nordost om kyrkan ingår i den befintliga trädkransen 

utmed väg och är sannolikt biotopskyddade, liksom 

övriga delar av trädkransen kring mellersta och nya 

kyrkogården. Allén av ek och rödek (nr 60-66) mel-

lan Nya och Mellersta kyrkogården kan eventuellt 

omfattas av biotopskydd. Länsstyrelsen gör en be-

dömning från fall till fall. 

 

 

  

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade arter 
som sammaställs av flera expertkommittéer vid Artdata-
banken/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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Västra Vrams kyrkogårds utveckling och utvidgningsfaser har resulterat i tre olika karaktärer: 

Kring kyrkan och framförallt längs den södra 
sidan av Gamla kyrkogården, finns en äldre 
bevarad karaktär. De gräsbesådda och bitvis 
oregelbundna gravplatserna och ålderdomliga 
vårdarna förstärker det intrycket. 

Den mittersta sektionen av kyrkogården bryter helt mot den tidigare formaliteten och visar på 
det sena 1900-talets stilideal. Här har den fria grönskan och terrängen blivit en naturlig del av 
kvarterets formgivning. Även vårdarna visar en större frihet i utformning med fler personliga 
drag och asymmetri.  

Kyrkogårdens östligaste del, kvarter 2-6, präglas av 
en mer strukturerad och formell form. Kvarterens raka 
nord-sydliga rader, klippta häckar och bitvis bevarade 
grusgångar ger en enhetlig helhet. Tidsspannet mel-
lan vårdarna resulterar däremot i en varierande form-
givning som visar flera olika tidslager sida vid sida, 
från 1890-talet till idag.  
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Vård och underhåll 

Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 

under årets olika säsonger men också i längre per-

spektiv beroende på förändringar i brukande och 

skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 

förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-

ar. De kan också förstöras genom många små för-

ändringar som sker löpande under en längre tid. För 

att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-

das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 

formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-

turhistoriska värden. Tillämpningen måste ske med 

utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyr-

kogårdens beskrivning.  

Riktlinjerna är översiktliga och syftar till att be-

vara kyrkogårdens övergripande värden. De delar 

som inte är utpekade är inte ointressanta utan har 

alla sin unika betydelse i en större helhet  

 

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 underhållsplanens beskrivningar.  

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll 

Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-

derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 

Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  

 

■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   

■ Strukturer som är viktiga att bevara. 

■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   

 

De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 

karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 

särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 

områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 

äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 

Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 

där många passerar, men också för att de har sär-

skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 

i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 

Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 

användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 

kulturarv.  

 

     Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 

känsliga för förändring eller företräder en unik hän-

delse/form/miljö eller liknande.  

I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 

 Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 

och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 

helhet.  

 Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-

punkt för en övergripande bevarandeplan inom 

respektive område.  

 

     Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-

ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 

gravplatser.  

 

 Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  

 De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 

material, storlek och utsträckning.  

 

     Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär 
I områden med övrigt kulturhistoriskt värde bör: 

  

 Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  

 Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  

 Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-

dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

 Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända  
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De brunmarkerade områdena representerar områden med ”Stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär”. På kyrkans södra sida finns majoriteten av kyrkogårdens bestånd av äldre gravvår-
dar. Deras ålderdomliga utseende, titlar och lokalisering intill kyrkan är karaktärsskapande för 
Gamla kyrkogården.  

Gravraderna i kyrkogårdens sydöstra del uppvisar en tidstypisk ideal från tiden mellan 1900-
1920-talet. De har en enhetlig karaktär där flertalet gravplatser är försedda med stenram och 
singeltäckning.  

De orangemarkerade strukturerna visar ”Strukturer som är viktiga att bevara”. Vid Västra 
Vrams kyrkogård finns en variation av murtyper och gångvägar som avspeglar kyrkogårdens 
olika utvidgningsfaser och stilideal.  
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 gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 

tomma. 

 Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 

inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-

delse för värdet kan återanvändas om de slipas 

om och ska då markeras med en omarbetnings-

symbol.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
 Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 

om det går genom kvalificerad konservering och 

rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 

till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 

yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-

åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-

ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-

fulla gravvårdar.  

 Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-

hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-

giska värde ska förloras.  

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Växtlighet 
 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-

nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och unde 

rhållsåtgärder.  

 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.  
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 Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 

krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 

att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 

kyrkogårdens grusgångar och är något som på-

gått under mycket lång tid. 

 Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna 

hålhäckande fåglar. Tänk på att inte spika i trä-

den och att inte strypa stammen med vajer. An-

vänd plastklädd ståltråd som hängs kring en 

gren. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 

till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 

med både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 

bilagan Rekommendationer för vård- och underhåll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Murar  

Murarna som omsluter kyrkogården är överlag i bra 

skick, dock har det uppstått skador vid några platser 

vilka bör åtgärdas. Ett parti av kallmuren vid Gamla 

kyrkogårdens östra sida har rasat och behöver repar-

eras. Muren längs den östra sidan av kvarter 3 har en 

ojämn skiftgång och mindre stenar visar tecken på 

att krypa ur konstruktionen. Det förekommer även 

sprickor och putsavfall på beklädnadsmuren längs 

norra sidan av Nya kyrkogården. 

 

 Ett åtgärdsprogram för restaurering av murarna 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig inom de 

närmaste åren. Dels för att undersöka nuva-

rande skador och framtida behov. 

 Det rasade partiet vid Gamla kyrkogårdens östra 

mur och bör restaureras med traditionella meto-

der och material. 

 Undersöka muren och dess hållfasthet vid kvar-

ter 3 där mindre stenar kryper ur konstruktion-

en. 

 Undersöka och reparera sprickbildningar på 

beklädnadsmuren efter behov.  

Grindar 

På några av järngrindarna har det uppkommit 

rostangrepp och algpåväxt.  

 Regelbunden översyn av grindarna samt 

rostskyddsbehandling och ommålning efter 

behov.  

 Tvätta bort algpåväxt med skonsamma ren-

göringsmedel där påväxten är riklig.  

Vägar och gångar 

Gångarna inom kyrkogården har flera olika material 

såsom grus, asfalt och uni-sten.  

 

 Regelbundet se över gångarna och fylla på med 

grus efter behov. Gruset i gångarna bör fyllas på 

lite i taget så att ytan förblir hårt packad och 

framkomlig. Det nya materialet bör vara natur-

färgat och av samma dimension och typ som 

befintligt. 

 Kontrollera anslutningen mellan olika täck-

ningsmaterial för att undvika uppstående kanter 

och liknande.   

Anläggningar 

Bårhus 

Mindre putsskador och färgsläpp på bårhustes norra 

fasad, vid hörnen och intill porten.  

 

 Reparera puts- och färgskador efter behov.  

Gravplatser 
Flertalet stenramar och kringgärdningar kring grav-
platserna har tagits bort i samband med rational-
iseringar, omläggningar av kvarter etc. De kvarva-
rande bör bevaras.  
Ett antal av gravplatserna är kringgärdade med 
järnstaket. Några av dem visar tecken på rostan-
grepp, särskilt ett i kvarter D intill kyrkan. Dessa 

angrepp bör åtgärdas för att förhindra fortsatt ned-
brytning. 
Kyrkogårdens enda gravplats kringgärdad med 
buxbomshäck, i kvarter D, bör särskilt uppmärk-
sammas då den är ett uttryck för ett äldre sätt att 
smycka gravplatser. 
 

 Reparation och ev. komplettering av det rostan-

gripna järnstaketet i kvarter D bör utföras av 

sakkunnig. Åtgärden bör genomföras inom de 

närmaste åren för att förhindra fortsatt ned-

brytning.   

 Regelbunden besiktning av gravplatserna med 

järnstaket. Reparera, rostskyddsbehandla och 

måla efter behov.  

 Bevara kringgärdade gravplatser. Lägg om 

stenramar som rubbats ur sitt läge och påför 

singel vid behov. 

Gravvårdar 

De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 

stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-

ras eventuella samband, främst i form av de familje-

förhållanden, som kan finnas med de omgivande 

gravvårdarna. Det förekommer även enstaka ned-

lagda eller lutande gravvårdar, framförallt vid Gamla 

kyrkogården.  

På kyrkogården har ett flertal av vårdarna kraftig 

påväxt av lav respektive alger vilka gör inskription-

erna svårlästa. 

 

 Omdubba vid behov nedlagda gravstenar i fall 

stenen inte tar skada.  

 Vårdar vars framsidor har kraftig lav- eller alg-

påväxt kan rengöras i de fall stenen inte tar 

skada. Rengöringen bör ske med varsamma me-
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toder som varmt vatten, mjuk borste och milt 

rengöringsmedel, exempelvis såpa.  

Planteringar 

Växtlighet och planteringar utgör ett väsentligt inslag 

på kyrkogårdar. Därför är det viktigt att värna det 

växtmaterial som finns. både genom att bibehålla det 

som finns och genom att vid behov ersätta med 

samma/likvärdig sort. 

 Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  

 Komplettera planteringen mellan kvarter 5 och 

6 så att den kan utvecklas till en grönskande re-

kreationsplats för besökare. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten är övergripande god vid kyrkogår-

den. Dock kan det vara svårare för personer med 

rollator eller rullstol att ta sig fram inom de gräsbe-

sådda kvarteren. Det gäller särskilt i det terrängan-

passade kvarter 1.  

Även de olika täckningsmaterialen kan innebära hin-

der då kanter uppstår, både för dem med rörelsehin-

der och synnedsättning. Det gäller exempelvis vid 

Gamla kyrkogården i mötet mellan grus och uni-

stenstäckning. 

Belysningen är relativt gles på kyrkogården vilket kan 

uppfattas som otryggt för besökare.  

 

 Se över framkomligheten vid gångarna. Särskilt 

där olika material möter varandra och kanter 

kan uppstå. Jämna ut eventuella kanter för att 

förbättra framkomligheten.  

 Undersök möjligheter att öka belysningen vid 

kyrkogården.  

Träd 

 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhisto-

riska 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 Västra Vrams kyrkogård. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-

det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 

på platsen så länge som möjligt. De kostnader 

förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-

der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 

kostnaden för omfattande akuta insatser och 

nyplantering med ett tätare intervall. Samtidigt 

står kulturhistoriska och biologiska värden på 

spel som är svåra att omvandla till siffror.  

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 

träd riskerar 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 sparar 

delar av stammen och lägger den i en perma-

nent 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 boplatsen. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-

vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

 För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera 

gärna blommor som doftar och har klara färger. 

Bra blommande växter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-

mynta och rosenbuddleja. 
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Målsättning och utveckling 
Västra Vrams pastorat har genom fastighetskom-
mittén tagit fram ett underlag för deras målsättning 
och utvecklingsplan för Västra Vrams kyrkogård. 
Underlaget har behandlats av Regionmuséet under 
följande rubriker: 
 
 
Bevara och utveckla kyrkogården som en grön kulturmiljö 
genom att: 

 Bevara och underhålla utvalda och kulturhisto-
riskt värdefulla gravplatser. I annat fall söks 
Länsstyrelsens tillstånd för att ta bort gravvårdar 
från återlämnade gravplatser. 

 Följa trädvårdsplanen med inplantering av 
blommande växter som lockar fler insekter och 
fåglar. 

 Succesivt föryngra talldungen, eventuellt med 
andra trädslag, i enlighet med åtgärdsförslag i 
trädvårdsplanen.  

 
Utveckla och tillgängliggöra kyrkogården genom att:  

 Underhålla gångarna med samma material som 
de är anlagda. I dagsläget finns det inga hinder 
för framkomligheten på kyrkogården.  

 Renovera servicestationer och bl. a. utrusta dem 
med redskap för barn.  
 

Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

 Behålla avtalet med Kristianstads församling 
angående begravningar för andra religioner.  

 Inom de närmaste åren anlägga ask- och urn-
gravplatser/-lundar för att tillgodose försam-
lingens behov och önskemål.  

 

I samtliga ovan nämnda fall kommer församlingen 
där det anses tillämpligt att göra en barnkonsekvens-
analys.     
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ksintressen/riksintressen-beskrivningar/  
 

Artskyddsförordningen: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm  

 

Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets hand-

bok:  

http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-

91-620-0176-6/  

  

Förordningen om områdesskydd: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HT

M 

 

Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://www.historiskt.nu/
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HTM
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http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik

ationer/978-91-620-0160-5.pdf 

 

Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se/ 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-

turlandskapet: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik

ationer/620-5411-2.pdf 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, upp-

daterad: 

http://naturvardsverket.se/Documents/publikation

er6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 

 

Kristianstad 2016-02-17 

Hanna Cöster och Tony Svensson 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.tradportalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 
Kulturmiljö 

 
1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 

 
  



 

 


