
 

 

 

 

Matteröd kyrkogård 
 

Vård- och underhållsplan, 2016 

Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson och Tony Svensson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2015:20 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2014 
www.regionmuseet.se 
Dnr: K12.20-315-13, 1088 
Kartproduktion, text: och foto: Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson och Tony Svensson 
Formgivning: Anna Rabow och Catherine Svensson 
Granskning: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
Häradskartan ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502 

 



 

 

Innehåll 
Innehåll ............................................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 

Mål och syfte ................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................. 5 

Lagskydd för kultur- och naturmiljö .......................................... 7 

Källor .............................................................................................. 8 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 8 

Matteröd socken och kyrka ......................................................... 9 

 ......................................................................................................... 9 

Kyrkogårdens historik ................................................................ 10 

Den gamla kyrkogården 10 

Beskrivning av kyrkogården .......................................................... 13 

Omgivningar................................................................................ 14 

Kyrkogårdens begränsning ........................................................ 14 

Entréer ......................................................................................... 14 

Gångar och strukturer ................................................................ 14 

Belysning ...................................................................................... 14 

Servicestationer ........................................................................... 14 

Parkeringsplatser ......................................................................... 14 

Byggnader .................................................................................... 16 

Träd ............................................................................................... 16 

Häckar .......................................................................................... 16 

Planteringar.................................................................................. 16 

Naturligt förekommande kärlväxter och kryptogamer .......... 16 

Djurliv .......................................................................................... 16 

Kvartersbeskrivning ................................................................... 19 

Gamla kyrkogården 19 

Norra utvidgningen 20 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden............... 23 

Värdebeskrivning ........................................................................ 24 

Biologiska värden ....................................................................... 24 

Vård och underhåll ......................................................................... 25 

Riktlinjer för vård och underhåll .............................................. 25 

Områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär 26 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 26 

Trädvård 26 

Djurliv 26 

Åtgärdsbehov .................................................................................. 27 

Åtgärdsbehov .............................................................................. 28 

Murar och begränsningar .......................................................... 28 

Entréer ......................................................................................... 28 

Vägar och gångar ........................................................................ 28 

Gravvårdar ................................................................................... 28 

Bårhus .......................................................................................... 28 

Planteringar ................................................................................. 28 

Träd .............................................................................................. 28 

Djurliv .......................................................................................... 29 

Målsättning och utveckling ............................................................ 30 

Ordförklaring .................................................................................. 31 

Kulturhistoriska kriterier 31 

Rödlistan 31 

Källmaterial ..................................................................................... 32 



 

Litteratur ..................................................................................... 32 

Otryckta källor ............................................................................ 32 

Internet ........................................................................................ 32 

Fristående dokument 
Bilaga: Rekommendationer för vård och underhåll 
Bilaga: Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
Bilaga: Trädvårdsplan 
 



 

Matteröd kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Matteröd kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristianstad / Landsantik-
varien i Skåne på uppdrag av Tyringe pastorat. Fältar-
betet utfördes under våren 2016 med påföljande rap-
portskrivning. Inventering samt rapportskrivning har 
utförts av byggnadsantikvarier Åsa Eriksson Green 
och Emelie Petersson samt biolog Tony Svensson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll och den andra 
innehåller ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplat-
ser. Därtill finns det en trädvårdsplan, vilken är en 
delfördjupning av vård- och underhållsplanen. 
Denna presenteras i ett fristående dokument. 

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

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

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

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

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

över planen. 

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

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhisto-
riska värden. Den ska sedan ligga till grund för kyr-
kogårdsförvaltningens planering och skötsel. Mål-
sättningen med arbetet är att kyrkogårdens värden 
ska bevaras. Genom vård- och underhållsplanen ska: 

 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-
ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar Matteröd kyrkogård 
med omgivande yttre kyrkogårdsmur och staket. I 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Matteröd kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Matteröd 17:1 
Kommun  Hässleholm 
Fastighetsförvaltare Tyringe pastorat 
   
 
Matteröd kyrkogård består av gamla och nya 
kyrkogården samt en minnes- och askgravlund. 
Gamla kyrkogården är uppdelad på två kvarter, 
A och B. Nya kyrkogården rymmer likaså två 
gravkvarter, C och D. Minneslund samt ask-
gravlund ligger som en egen del i söder.   
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detta område har byggnader, gångsystem, gravkvar-
ter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv 
inventerats och beskrivits.  

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan. Medverkande från pasto-
ratets sida har varit Anders Håkansson, kyrko- och 
fastighetsföreståndare och Sara Ericsson, kyrko-
herde. 
 
 
 

Kartbilden avbildar fornlämningsområdet i anslutning till kyrkogården i Matteröd.  
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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.  
 
Matteröds historiska bytomtsgräns, enligt 
1772 års karta, är registrerad som fornläm-
ning nummer Matteröd 20:1 och skyddas 
enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornläm-
ningen omfattar hela den gamla delen av 
Matteröd kyrkogård. Inom den äldre by-
tomten är alla ingrepp i mark, utöver den 

normala gravgrävningen tillståndspliktiga 
då de kan beröra under mark dolda forn-
lämningar. Eventuella fynd av fornlämning-
ar måste rapporteras till länsstyrelsen (se 
avgränsning på kartan på föregående sida).  
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En bygg-
nad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt får inte förvanskas och ska 
underhållas så att de särskilda värdena be-
varas. Ändring och flyttning av en kulturhi-
storiskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt med hänsyn till dessa värden och 
byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får 
inte ges till byggnad eller byggnadsdel som 
bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens kulturhistoriska värde. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden så att dessa 
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-
bebyggt område eller av områdesbestäm-
melser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag be-
varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade.  
 
Miljöbalken (1998:808) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 
eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 
omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett 
övrigt öppet landskap. I Beskrivning och 
vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg.  
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 
levande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 

 

 

Motstående sida: Del av karta över Matteröds sockens skog och utmark från 1772. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Matteröd socken kan kyr-
kogårdens utbredning och förhållande till omgiv-
ningarna följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäte-
riets söktjänst Historiska kartor.  

I församlingens arkiv finns bland annat en del 
ritningar och beskrivningar som främst rör utvidg-
ning och förändringar av kyrkogården.  

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, via Internet och Region-
museets arkiv.  
 

Matteröd socken och kyrka   
Matteröd ligger i en trakt präglad av stora bokskogar. 
Församlingen ingår sedan år 2010 i Tyringe försam-
ling tillsammans med Finja och Hörja. Tyringe pas-
torat består av Tyringe församling tillsammans med 
Västra Torup och Röke församlingar.  

Matteröd skrevs 1466 Mathelryd, ortnamnet har 
kvinnonamnet Makthild i förleden och röja (rythia) i 
efterleden vilket betyder röjning i skogstrakt. I om-
rådet finns ett flertal lämningar bland annat fossil 
åkermark och bebyggelselämningar. Detta tyder på 
att människor har bott och verkat i området under 
lång tid.   

Matteröds kyrka uppfördes ursprungligen under 
1100-talets senare del och utgjordes då av långhus, 
lägre och smalare kor samt halvrund absid. Ett va-
penhus tillkom senare på långhusets södra fasad. 
Invid kyrkan fanns en klockstapel som omnämns i 
sockenprotokoll år 1599, då den försågs med klocka.   

 

En genomgripande om- och tillbyggnad av kyr-
kan påbörjades 1804. Vid denna tid tillkom bland 
annat en nykyrka åt norr. 

Ytterligare en stor ombyggnad genomfördes 
1898 då västtornet uppfördes. I samband med detta 
byggprojekt revs klockstapeln tillsammans med ab-
siden och vapenhuset framför långhusets sydportal. 

En ny absid uppfördes och den centrerades på ko-
rets östvägg. Dubbla gavelpartier tillkom också åt 
norr och söder på långhuset.  

På generalstabskartan från 1865 ses hur vägen mellan Brönnestad och Maglehult går genom Matteröds by söder om kyrkan 
samt att vägen från Mjölkalånga i norr sammanstrålade med denna österifrån. På platsen för denna vägkorsning, söder om 
kyrkan, skulle senare kyrkogården komma att utvidgas.  
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Kyrkogårdens historik 

Den gamla kyrkogården 
Den äldsta tillgängliga kartan från 1772, som kan ses 
här ovan, ger inte någon direkt information om kyr-
kogårdens utbredning. Beteckningen Ba som områ-
det närmast runt omkring kyrkan har fått står för 
prästvången. Byggnaden som finns avbildad till 
vänster nedanför kyrkan är prästhemmanet. Byns 
övriga gårdar ligger prydligt samlade i en klunga 
sydväst om kyrkan.  

Nästa kartbild är framställd i samband med laga 
skifte 1844. Kyrkogården har här en närmast oval 
form och placeringen är invid vägkorsningen i byn. 
Någon information om eventuella entréer till kyrko-
gården går inte att utläsa ur kartan. 

Kartbilden på nästa sida är upprättad 1929 i 
samband med en gränsbestämning samma år. Här 
finns en tydligare avbildning av kyrkogårdens ovala 
form samt den utvidgning som gjorts åt norr.  

Från 1955 finns en situationsplaneskiss med två 
alternativa placeringar av en ekonomibyggnad. Ett 
ritningsförslag från 1978 avser förändring av befint-
ligt bårhus. Ändringen innebar anordnande av toalet-
ter samt förråd utmed ena gaveln. En skiss rörande 
förslag till trädgårdsanläggning invid bårhuset är 
daterad 2 år senare och omfattar bland annat plante-
ring av rosentry samt plattsättning av gångstråk. Ny 
ramp och trappa invid västentrén till kyrkan tillkom 
1984 enligt ritningsmaterial i församlingsarkivet. 

Av lantmäterihandlingar att döma verkar planerings-
arbetet med en ny dragning av den allmänna vägen 
genom Matteröd ha påbörjats, eller åtminstone pågå 
under tidigt 1950-tal. Istället för att som tidigare gå 
utmed kyrkogårdens sydvästra hörn, fortsätta längs 
södra kyrkogårdsmuren och förbi skolhuset för att 
ansluta vägen till Finja förlades den nya vägen norr 
om kyrkan. På den mark som på 1930-talet upptas 
av en trevägskorsning, se bild på nästa sida, finns 
idag en minnes- och askgravlund anlagd 2007.  
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Flygfotot är taget 1935 och här ses kyrka och 
kyrkogård höljda i trädkransens grönska. (Källa: 
Carlotta, Kulturen) Bilden nedan till vänster är 
enligt uppgift tagen 1904-06. (Källa: Kulturmiljöbild, 
RAÄ) Notera bilden på följande sida som är tagen 
från samma plats idag och visar ett något an-
norlunda utseende. Fotografiet nedan är taget 
1988 och finns i Regionmuseets arkiv. 

Avfotograferade kartor hämtade ur församlingsarkivet. Karta upprättad 1929 
i samband med gränsbestämning av intill kyrkogården liggande fastigheter. 
Nedan karta över kyrkogården upprättad 1969. 
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Kartorna, häradsekonomiska kartan från 1926-34 respektive eko-
nomiska kartan från 1971-72 är tillkomna med omkring 40 års mel-
lanrum och under denna tid har en ny sträckning av vägen gjorts 
norr om kyrkan. Fotografierna till höger av Matteröd kyrka är tagna 
1988. Vid denna tid står trädkransen kvar runt kyrkogården medan 
den vänstra bilden visar nyplanterat träd jämte en stubbe efter ett 
nedtaget träd. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 

Kyrkogården ligger omgiven av vägar utmed tre 
sidor. Strax väster om rinner Matterödsbäcken. Byns 
bebyggelse är lokaliserad i söder och öster. Invid 
grusplanen öster om kyrkan ligger idag församlings-
hemmet, tidigare byskolan. Byn ligger omsluten av 
grönska utan direkta utblickar över öppna marker. 

Kyrkogårdens begränsning 
Den äldsta delen av kyrkogården, närmast kyrkan, 
begränsas av en kallmurad stödmur som i öster och 
söder ökar i höjd till en låg kallmur.  

Den norra utvidgade delen ligger på en terrasse-
ring nedanför den gamla delen av kyrkogården. Ut-
med den östra sidan utgörs gränsen av en gjuten 
sockel med ett gunnebostängsel ovanpå. Åt norr och 
väster finns istället en häck bestående av en bland-
ning av oxel, hagtorn och hassel och utanför denna 
en kallmurad stödmur. Den gamla kyrkogårdens 
stödmur utgör gräns åt söder. Centralt placerad i 
denna finns en trapp som förbinder de båda delarna 
med varandra. Trappen utgörs av nio steg i släthugg-
en granit med en enkla svartmålad handledare utmed 
den västra sidan. 

En rad av grovhuggna fyrkantiga pollare med 
svartmålad kätting emellan står utmed tomtgränsen i 

sydväst. Själva begränsningen av den södra utvidg-
ningen utgörs av höga bokhäckar i öster och väster 
samt en hög tujahäck i söder. På ett kort parti åt 
öster, i anslutning till grinden, står en kallmurad na-
turstensmur och åt norr utgör den gamla kyrkogår-
dens terrassmur gräns. 

Entréer 
Kyrkogården med utvidgade delar har tillsammans 
fyra grindförsedda entréer. De två huvudentréerna är 
förlagda utmed den västra sidan. Till den äldsta de-
len av kyrkogården leder en bred trapp om sju steg i 
huggen grå granit. Mittpå finns ett djupare vilplan. 
På ömse sidor om trappen finns huggna vagnstycken 
i grå granit tillsammans med fyrkantiga granitstolpar 
med pyramidformad topp. Invid trappen finns 
svartmålade handledare i metall.  

Huvudentréen till den norra utvidgningen utgörs 
av en svartmålad dubbel järngrind mellan släthuggna 
fyrkantiga grindstolopar i grå granit. Stolparna har 
upptill ett pyramidformat avslut. Grindarna är ut-
förda i en rak och enkel form. De är uppbyggda av 
stående ribbor med friser i över och nederkant. Den 
övre frisen pryds av fyrpass och den nedre av kryss. 
Den östra entrén till den äldsta kyrkogården kopierar 
detta utseende. 

Två mindre ingångar finns till den norra respek-
tive södra utvidgningen, båda med placering i väster. 
Södra utvidgningens entré utgörs av en enkel svart-
målad järngrind med ett utseende likt de övriga 
grindarna. Den är fäst i grovhuggna fyrkantiga 
grindstolpar med ett rakt avslut. Entrén till den 
norra utvidgningen har en enklare utformning. Den 
svartmålade järngrinden är fäst i svartmålade metall-
stolpar. Grinden är utförd i en rak och enkel form, 
uppbyggd av stående ribbor.  

Gångar och strukturer 
Gångsystemet är mest utpräglat på den äldsta delen 
av kyrkogården samt på den södra utvidgningen. På 
den norra utvidgade delen går en öst-västlig grus-
gång genom anläggningen. Den förbinder entréerna 
med varandra och öppningen in till gamla kyrkogår-
den. 

På den gamla kyrkogården löper en grusbelagd 
huvudgång runt kyrkan och förbinder den östra och 
västra entrén. Utifrån denna strålar kortare och sma-
lare tvärgångar ut i kvarteren. Likaså den södra ut-
vidgningens gång mellan entrén och bårhuset är 
grusbelagd medan marken fram till minnes- och 
askgravlundarna är belagd med cementplattor. 

Belysning 
Närmast kyrkan och utmed huvudgången finns be-
lysning i form av lyktor med runda glasglober på 
svartmålade stolpar. Den norra utvidgningen saknar 
belysning medan den södra delens belysning utgörs 
av omålade metallstolpar krönt av en glaskupa med 
formen av en upp och nedvänd kon. Utmed den 
plattbelagda gången finns stolpbeslysning. 

Servicestationer 
På gamla kyrkogården finns en servicestation med 
tillgång till vatten, redskap och sopkärl. Direkt ne-
danför denna i norr finns ytterligare en station för 
den norra utvidgningen. På den södra utvidgningen 
finns en enklare variant med vatten och blomvaser.  

Parkeringsplatser 
Grusad parkeringsplats finns utmed kyrkogårdens 
östra sida.   
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Uppifrån från vänster: Sidoentré till kvarter D följt av nordöstra gränsen för samma kvarter vilket utgörs av 
ett Gunnebostängsel. Därunder ses grindpartiet på motsatt sida av den norra delen. Kyrkan sedd från 
väster med den under början av 1900-talet utvidgade delen av kyrkogården nedanför i norr. Kyrkogården 
utgör lett livsrum för en mängd olika djur och insekter, här en parksnäcka bland kaukasisk fetblad.  

Huvudentrén till kyrkan går via en bred stentrapp i väster. Till minnes- och askgravlunden finns en enkel-
grind som plockar upp formspråket från övriga grindpartier. Vit fetknopp och naggbägarlav är två av de 
skilda arter som växer på stenmurarna runt kyrkogården. Kyrkan sedd från söder med minnes- och ask-
gravlundens bokhäck till höger i bild. Västra entrén till kyrkogården med dubbelgrind fäst i huggna grind-
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Byggnader 
Bårhus 
Bårhuset är uppfört på en slätputsad och ljust brunt 
avfärgad grund. Fasaden är spritputsad och vitmålad. 
Gavelröstena är klädda med liggande brunmålad 
panel. På den västra fasaden sitter en dubbelport 
klädd med stående brunmålad panel och på motsatt 
fasad sitter en dörr med samma utseende. På den 
norra fasaden finns ett brunmålat fönster med lig-
gande rektangulär form. Den inre glasrutan är 
blyspröjsad med olikfärgat glas medan den yttre 
rutan utgörs av en hel ofärgad ruta. Byggnaden täcks 
av ett sadeltak klätt med enkupigt rött tegel. Avvatt-
ningen utgörs av svart-/brunmålad plåt med häng-
rännor av nyare modell och stuprör samt utkastare i 
ett äldre utförande. 

Träd 
Kring Matteröds kyrkogård står en gles trädkrans av 
nyplanterad oxel. 8 av träden står innanför gamla 
kyrkogårdens stödmur längs västra, södra och östra 
sidan. Resterande 6 träd står innanför mur och häck 
längs nya kyrkogårdens norra sida och västra hörn.  

Häckar 
Kring nya kyrkogårdens yttersidor växer en ca 60-70 
cm hög klippt häck av hagtorn, med lite inslag av 
alm (Det sista osäkert, fanns inga utslagna blad).  

Planteringar 
Några av de buskar som förekommer på gamla kyr-
kogårdens gravar är himalaja-en ’ Blue star’, japansk 
ädelcypress, kinesisk en ’Blaauw’, klottuja, idegran 
och klotformad buxbom. På nya kyrkogården växer 
främst krypoxbär, kinesisk en, himalaja-en och klott-
uja. 

Av perenner på gamla kyrkogården förekommer 
bl.a. lavendel, kärleksört, rosor, påsklilja, rysk blå-
stjärna, prästkrage, gullviva, vintergäck, pärlhyacint, 
vårstjärna, smultron, vintergröna och taklök. Gul 
fetknopp växer självsådd på singelgravar. På nya 
kyrkogårdens gravar växer främst perennerna vit-
sippa, blåsippa, pärlhyacint, rysk blåstjärna, vinter-
gäck, kärleksört, påsklilja, murgröna, lavendel och 
primulor. 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
På muren kring gamla kyrkogården växer en mosaik 
av olika mossor, lavar och kärlväxter. Cypressfläta är 
den allmänna art som dominerar stora partier av 
muren. Här finns bl.a. kaukasiskt fetblad, färglav, 
murtuss, kvastmossa, stensöta, vit fetknopp, na-
gelört, bägarlavar, brännmossa, gul fetknopp, en-
björnmossa och signalarten guldlockmossa.  

På norra muren längs norra sidan av nya kyrko-
gården växer bl.a. mattbräcka, en art som sedan 
gammalt använts som marktäckare på torrbackar 
och på murar. Här växer även smultron, rysk blå-
stjärna, kaukasiskt fetblad och många andra arter. 

Gräsmattan på gamla kyrkogården är tydligt nä-
ringspåverkad. Bottenskiktet domineras oftast av 
gräshakmossa, men det förekommer även partier där 
pösmossa breder ut sig i täta mattor som ibland 
hänger ut över stödmuren. I fältskiktet hittas kon-
kurrenskraftiga örter som revsmörblomma, tu-
sensköna, ogräsmaskros, rölleka, vitklöver och 
brunört. Strax ovanför stödmuren längs västra sidan 
finns inslag av örtrikare flora med bl.a. liten blå-
klocka, gulmåra, bergsyra, lydisk fetknopp, gråfibbla, 
hönsarv, rölleka och veronikeväxter. 

Nya kyrkogårdens gräsmatta är magrare men 
ändå måttligt näringspåverkad. Bottenskiktet domi-
neras även här av gräshakmossa. Fältskiktet har stort 
inslag av knippfryle, vilket är en art som trivs bäst på 
torra, magra gräsmattor och torrängar. Här växer 
även veronikeväxter, tusensköna, revsmörblomma, 
ogräsmaskros, rölleka och vitklöver. Längs kanterna 
växer svalört, vitsippa, kirskål, rysk blåstjärna och 
vårstjärna.  

I buskar och häckar växer framförallt de närings-
gynnade kirskål och brännässla, men även en del 
vitsippa. 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 
biotop som skapar livsutrymme för organismer av 
olika slag.  

Gamla träd kan ibland ha ihålig stam med ansam-
ling av mulm, som är en kompostliknande 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 kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin-
ner utvecklas.  

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-
dermöss som viloplatser under sommaren. Även om 
det saknas äldre och ihåliga träd på kyrkogården är 
det troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyr-
kan i Matteröd, särskilt då de ofta dras till äldre 
byggnader. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrk-
torn och på kyrkloft. Det finns även gott om äldre 
träd i kyrkogårdens omgivning som kan vara lämp-
liga för dagvila. Det krävs extra hänsyn där det finns 
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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. Vid 
besök under vår/försommar noterades stare (VU), 
nötväcka, talgoxe, skata och kaja på och kring kyrko-
gården. Kyrkogården används dessutom flitigt för 
födosök, vila och skydd, både av övervintrande fåg-
lar och av flyttare under vår och höst.  

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla och skogsödla kunna förekomma på 
kyrkogården. Av blötdjur noterades parksnäcka på 
kyrkogården. 

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 lavendel, som innehåller nektar och 
pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom det 
gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade 
värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-
material många insekter. 
 
 
 
 
 
  

Från vänster till höger: Kyrkogårdsmuren utgör en mosaik av 
kärlväxter, mossor och lavar. Rysk blåstjärna växer på ett 
parti av kyrkogårdens norra gräns. I en av planteringsytorna 
står rysk blåstärna tillsammans med pärlhyacint. På delar av 
kyrkogårdsmuren växer kaukasiskt fetblad.  
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Kvarter A sett från sydväst.  Sydvästra delen av kvarter A med grusade tvärgångar och kringgärdade singel-
täckta gravplatser. 

Den östra delen av kvarter B. Östra delen av kvarter B sett från väster.  



 

Matteröd kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 19 

Kvartersbeskrivning 

Gamla kyrkogården 
Den äldsta delen av kyrkogården i Matteröd ligger i 
direkt anslutning till kyrkan och avgränsas i huvud-
sak av kallmurade stödmurar. Området är uppdelat i 
två gravkvarter; kvarter A söder om kyrkan och 
kvarter B i norr. 
 
Kvarter A 
Kvarter A utgör den södra delen av den äldre kyrko-
gården. Kvarteret avgränsas i söder, väster och öster 
av den äldre kyrkogårdsmuren. En bred grusad gång 
avgränsar kvarteret mot kyrkan och kvarter B i norr.  

Gravplatserna är ordnade utefter smala, grusade 
gångar vilka löper i nord-sydlig riktning. Området 
har sannolikt i ett tidigare skede utgjorts av gravplat-
ser med stenram och singelbeläggning. Ett trettiotal 
av dessa återstår idag. Flera av gravplatserna är åter-
lämnade varpå gravvården plockats ner men stenram 
och singeltäckning bevarats. I övrigt är gravplatserna 
huvudsakligen besådda med gräs. Några har plante-
ringsramar av sten. 

Växtligheten i kvarteret är knapp och utgörs 
framförallt av lökväxter och perenner som till exem-
pel kärleksört och rosor. Sju av gravplatserna har 
vintergröna växter, i form av friväxande och form-
klippt tuja, idegran, en och buxbom.  

Tre gravvårdar från före 1920 återfinns i kvarte-
ret, huvuddelen av gravvårdarna är dock från peri-
oden mellan 1930 och 1950. Utformningen är fram-
förallt klassicistisk med breda låga vårdar. Grå och 
svart granit dominerar bland stenmaterialen. De 
flesta gravvårdar anger byanamn, men inga gårdsbe-
teckningar. Tre titlar finns representerade bland de 
kvinnliga gravlagda. Samtliga bygger på kvinnans 

relation till make eller far; Hustrun, Dottern, Åbo-
dottern. Nio yrkestitlar är representerade bland de 
manliga gravlagda. Titeln lantbrukare dominerar, 
men har sällskap av bl.a. några Åbor, en Skräddare-
mästare, en målare och en folkskollärare.  
 
Kvarter B 
Kvarter B utgör den norra delen av den äldre kyrko-
gården. Kvarteret avgränsas i väster, öster och norr 
av den äldre kyrkogårdsmuren. Norr om kvarteret 
har kyrkogården utvidgats och en trappa har tagits 
upp i muren. En bred grusad gång avgränsar kvarte-
ret mot kyrkan och kvarter A i söder. En smalare 
grusad gång leder mellan kyrkan och den utvidgade 
delen av kyrkogården. Denna gång delar av kvarter 
B i två delar.  

Gravplatserna är huvudsakligen gräsbesådda med 
gravvårdar direkt i gräset. Det syns dock att området 
tidigare har haft fler singeltäckta gravplatser med 

stenramar, av dessa återstår idag elva stycken i kvar-
terets östra del. Vanligt förekommande är plante-
ringsramar av sten.  

Växtligheten i kvarteret är knapp och utgörs 
framförallt av lökväxter och perenner som exempel-
vis akleja och kärleksört. På sex av gravplatserna 
finns vintergrön växtlighet, framförallt i form av 
friväxande tuja, en och buxbom.  

Tjugosex gravvårdar från tiden före 1920 åter-
finns i kvarteret. Här återfinns även kyrkogårdens 
äldsta gravvårdar från 1860-talet. I övrigt är gravvår-
darna jämnt spridda över 1900-talet. Utformningen 
är framförallt klassicistisk men här finns också en del 
högresta vårdar typiska för sekelskiftet 1800/1900 
och ett fåtal mindre och mer anspråkslösa vårdar. 
Grå och svart granit dominerar bland stenmateri-
alen. De flesta gravvårdarna anger byanamn, men 
inte gårdsbeteckning. Tio titlar finns representerade 
bland de kvinnliga gravlagda, av dessa är Hustrun 

Kv. A Kv. B 
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och Makan i uppenbar dominans. Titlar som Mor, 
vår kära Mor och Systrarna förekommer. Dessa sig-
nalerar ett egenvärde som inte bygger på kvinnornas 
relation fäder eller makar, till skillnad från titlar som 
Hans maka, Hans moder, Åbodottern.  Det finns 
sjutton titlar bland de manliga gravlagda. Lantbru-
kare och Åbo – i varierande former – dominerar, 
men här finns även Husägare, Smedmästare, dist. 
Korpralen och Qvartersmästaren m.fl. En unik titel 
återfinns längst österut i kvarteret: Maken.  

Norra utvidgningen 
Kvarter C 
Kvarter C utgör den nordvästra delen av den norra 
utvidgningen. Kvarteret avgränsas i söder av gamla 
kyrkogårdens mur och åt väster och norr av en häck 
bestående av en blandning av oxel, hagtorn och has-
sel. Åt öster finns ingen markering som visar grän-
sen mot kvarter C.  

Gravplatserna är nästan uteslutande gräsbesådda 
med gravvårdar direkt i gräset. Det syns dock att det 
tidigare har funnits fler singeltäckta gravplatser i 
området med stenramar. Idag finns en stenram och 
en ram bestående av kantställda cementplat-
tor/marksten inom kvarteret. Vanligt förekom-
mande är planteringsramar av sten.  

Växtligheten i kvarteret är knapp och utgörs 
framförallt av lökväxter och perenner som till exem-
pel rosor och kärleksört. En handfull av gravplatser-
na har vintergröna växter, i form av friväxande och 
formklippt tuja, cypress och murgröna.  

Två gravvårdar från före 1920 återfinns i kvarte-
ret, huvuddelen av gravvårdarna är dock från peri-
oden mellan 1950 och 2000. Utformningen är fram-
förallt klassicistisk med breda låga vårdar tillsam-
mans med modernare friare former med personliga 

uttryck. Grå, svart och röd granit dominerar bland 
stenmaterialen. Gravvårdar som anger byanamn 
förekommer, men inga gårdsbeteckningar. Titlar 
förekommer på enstaka gravvårdar och är knutna till 
jordbruket.  
 
Kvarter D 
Kvarter D utgör den nordöstra delen av den norra 
utvidgningen. Kvarteret avgränsas i söder av gamla 
kyrkogårdens mur och åt öster och norr av gunne-
bostängsel respektive en häck bestående av en 
blandning av oxel, hagtorn och hassel. Åt väster 
finns inge markering som visar gränsen mot kvarter 
D. En grusad gång löper mellan kvarteret och gamla 
kyrkogårdsmuren i söder.  

Gravplatserna är nästan uteslutande gräsbesådda 
med gravvårdar direkt i gräset. Det syns dock att det 
tidigare har funnits fler singeltäckta gravplatser i 

området med stenramar. Idag finns fyrastenramar 
och en gjuten ram inom kvarteret. Vanligt före-
kommande är planteringsramar av sten.  

Växtligheten i kvarteret är knapp och utgörs 
framförallt av lökväxter och perenner som till exem-
pel rosor och kärleksört. En handfull av gravplatser-
na har vintergröna växter, i form av friväxande och 
formklippt tuja, buxbom och murgröna.  

Åtta gravvårdar från före 1920 återfinns i kvarte-
ret, huvuddelen av gravvårdarna är dock från peri-
oden mellan 1950 och 2000. Utformningen är fram-
förallt klassicistisk med breda låga vårdar. Grå, svart 
och röd granit dominerar bland stenmaterialen. 
Gravvårdar som anger byanamn förekommer, men 
inga gårdsbeteckningar. Titlar förekommer på en-
staka gravvårdar och är knutna till jordbruket.  

Kv. C Kv. D 
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Kvarter C sett från sydost. 
Kvarter D sett från sydväst.  

Minnes- och askgravlund  Askgravlunden sedd från norr.  
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Minnes- och askgravlund 
Minnes- och askgravlunden ligger inom ett gräsbe-
vuxet område som, undantaget åt söder där en flera 
meter hör tujahäck står, är helt omgärdat av höga 
bokhäckar.  

Både minnes- och askgravlunden utgörs av runda 
gräsbevuxna kullar omgivna av idegranshäckar. Invid 
respektive lund finns en natursten med inskriptioner 
på metallplattor som talar om vilken lund det är. 
Nedanför stenarna finns en yta för kransnedläggning 
och vaser för blombuketter. Mitt emellan de båda 
lunderna finns en ljusbärare i svart metall. Invid 
askgravlunden finns en träpelare med namnbrickor 
på de gravsatta. 

 
  

Minnes- och askgravlund 



 

Matteröd kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 23 

  

Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogården rymmer socialhistoriska värden. Titlarna 
på kyrkogården kan ge en inblick i samhällstrukturen 
kring sekelskiftet 1900 och belysa både hur klass- 
och könstillhörighet varit avgörande för inom vilka 
ramar personer har levt sina liv. Vad dessa vårdar 
manifesterar förutom personen/familjen är också en 
”tyst” historia i det som varken syns i fysisk form 
eller skrift. Vårdar över personer ur de lägre samhäll-
skikten som fått träkors som minnesmärke över sig 
saknas av förklarliga skäl.  

Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 
förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Under mitten och slutet 
av 1800-talet ändras förutsättningarna något för 
kvinnor i och med att karriärmöjligheter öppnade 
sig, i början främst för personer ur de övre samhälls-
skikten, men längre fram för allt fler. Ett samhälle i 
förändring, den successiva utvecklingen från jord-
bruks- till industrisamhälle kan delvis utläsas genom 
titlarna på kyrkogården.  

Kyrkan som central punkt, inte bara i fysisk be-
märkelse, utan med ett normerande inflytande på 
samhället långt fram i tiden minifesteras på olika sätt, 
både ur social- och samhällshistoriska aspekter. Dess 
närvaro i människors liv och betydelsen för bylivet 
ses i lokaliserandet av skolbyggnaderna, idag försam-
lingshemmet, strax intill. 

Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 
genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De större gravplatserna kan jämföras med samtida 
betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 
levnadsvillkoren men även med den nya kyrkogår-
dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-
hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 

Biologiska värden 
Matteröds kyrkogård ligger i skogsbygden på Mat-
terödsåsen. Närområdet utgörs huvudsakligen av 
skog och småbrutet landskap. Kyrkogården fungerar 
som en välkommen tillflyktsort för många djur och 
växter som behöver en stabil miljö. Kontinuiteten är 
dock bruten vad gäller trädbeståndet.  

Betesmark med floravärden som upptagits i 
Ängs- och betesmarksinventeringen finns som 
närmast ca 400 m sydost om kyrkogården. Ytterli-
gare betesmarker som identifierats finns närmare 
Knutstorp, längre åt sydost. Ca 850 m nordost om 
kyrkogården ligger en mindre nyckelbiotop med 
källpåverkad fuktskog. I övrigt förekommer inte 
några naturreservat, biotopskyddsområden, natur-
vårdsavtal eller nyckelbiotoper inom en kilometer 
från kyrkogården.  

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Matteröds kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom grod- och kräldjur är fridlysta och 
upptagna i Artskyddsförordningen. 

Mattbräcka är en kulturväxt som har använts se-
dan början av 1800-talet på stenmurar och torra 
backar. Arten noterades som mattbildande på muren 
längs norra sidan av nya kyrkogården och bör beva-
ras på platsen. 

Strax ovanför muren vid västra sidan av gamla 
kyrkogården finns inslag av örtrikare flora som trivs 
bäst i torrare och magrare gräsmarker, som naturbe-
tesmarker och slåtterängar. Här växer bl.a. liten blå-

klocka, gulmåra, bergsyra och gråfibbla. Genom att 
undvika att tillföra näring kan gräsmarken med tiden 
bli bättre anpassad för dessa arter. 

Kyrkogården uppvisar bitvis en våraspekt med 
blomning av vårstjärna, rysk blåstjärna, vitsippa, 
pärlhyacint, vintergäck och svalört. Flera av vår-
blommorna förekommer både på gravplatser och 
spridda i gräsmattan. 

Stare (VU) är rödlistad som sårbar och observe-
rades på kyrkogården under häckningstid. Det är 
troligt att de häckar under tak till någon byggnad 
eller i hålträd i närheten av kyrkogården. Sedan tidi-
gare är en rödlistad skalbaggsart Plateumaris rustica 
noterad från platsen. Men fyndet är gammalt (1957) 
och noggrannheten dålig (5 km) vilket gör att fyndet 
har lågt värde. 

Signalarten guldlockmossa växer fläckvis på mu-
ren kring både gamla och nya kyrkogården. Arten 
kan bilda utbredda mattor i halvskuggiga lägen. 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid Art-
databanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter.  
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden.  
 
 
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller borttagning eller ersätt-
ning av växtmaterial såsom buxbomshäckar och 
rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 
om en åtgärd är tillståndspliktig bör man sam-
råda med Länsstyrelsen. Vård- och underhålls-
planen kan ses som ett planeringsunderlag för 
tillståndsansökan i dessa fall.  
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Områden med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

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

Gravvårdar kan också användas som huvudsten 
vid ny gravsättning.  

� Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 
ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-
sättningarna. 

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 
 
� 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.  
 

Trädvård 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–2016. 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  

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

grund av avverkning, där alternativ finns. 
� Beskärning och stabilisering som metod är väl 

spridd och används normalt i arbetet med dessa 
träd från och med 2012. 

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

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med 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 augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden maj- 
juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-
song. 

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

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

Murar och begränsningar 
Terrassmurarna ser ut att vara i god kondition. 
Smärre förskjutningar kan ses men dessa bedöms 
vara naturliga rörelser i muren som åtgärdas först vid 
mer omfattande sättningar. 

 
• Komplettera med skolsten där detta saknas. 
• Årligen besiktiga murarna för att upptäck even-

tuella skador på ett tidigt stadium. 
 

Entréer 
Samtliga grindar har någon form av skada och är i 
behov av översyn, eventuellt mer omfattande reno-
vering. Grindarna har brott på flera ställen och tidi-
gare lagningar har gått sönder. 

 
• Översyn av samtliga järngrindar för framta-

gande av åtgärdsförslag inom 3 år. 
• Stålgrinden rengörs, rostskyddsbehandlas och 

målas inom 3 år.  
 
Trappen utanför kyrkans västentré har sättningsska-
dor med stenar som har glidit ur läge. En omlägg-
ning kan bli aktuell inom en 10 årsperiod.  
 
• Årlig översyn och vid en förvärrad skadebild 

föreslås framtagande av ett åtgärdsförslag. 

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av singel eller 
grus, men vissa sträckor har endast ett tunt lager 
singel med behov av omläggning. Gångarna till min-
neslund och askgravlund är hårdgjorda med plattor.  
 
• Årlig översyn av gångarna och omläggning vid 

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

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.  
 
• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

Bårhus 
Sprickor och putsbortfall finns i mindre utsträckning 
spritt över fasaden. Färgbortfall finns utmed grun-
den. Färgbortfall förekommer på dörrarna. 
• Sprickor kratsas ur och lagas med kalkbruk. 

Bortfallen puts ersätts likaså med kalkputs. Yt-
putsen kopierar befintlig stänkputs. Avfärgning 
utförs med kalkfärg. Utförs inom 3 år 

• Grunden rengörs från befintlig färg och målas 
därefter med en pigmenterad kalkfärg. Utförs 
inom 3 år 

• Dörrblad rengörs från löst sittande färg och 
målas om i kulör likt befintlig. Utförs inom 3 – 5 
år. 

• Fönstret ses över avseende kitt och målning 
inom 3 år. Löst sittande färg och kitt skrapas 
bort och ersätts.  

Planteringar 
Idegranshäckar runt minnes- och askgravlund inne-
håller plantor som har vissnat. 
 
• Komplettera med nya plantor. 
 
Bokhäckarna i anslutning till minneslund och ask-
gravlund ser ut att vara i god kondition.  
 
• Årlig skötsel med klippning. 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

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

• 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. 
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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. 

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

• För att 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 kär-
leksört, rosenflockel, röd solhatt, fackelblomster, 
rosenspirea, lavendel, salvia, kungsmynta och 
rosenbuddleja. 

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg och pil är viktiga vår-
blommare som gärna får gynnas vid trädplante-

ring. Vårblommande växter som krokus, tulpan, 
vintergäck och sippor ger endast lite nektar, men 
insekterna dras ändå till dessa då de också sam-
lar pollen som de kan överleva på. Under som-
maren är lind kanske det värdefullaste trädslaget 
för pollinerande insekter. 

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Pastoratet har angett följande 
målsättningar och utvecklingsplaner för Matteröd 
kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 
- Regelbundet lyfta kyrkogårdens kulturhisto-

riska värde genom att uppmärksamma kyrko-
gårdarna med artiklar i församlingsbladet, på 
hemsidan, med kyrkogårdsvandringar och för-
samlingsaftnar. 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhisto-
riskt värdefulla gravvårdar inom kvarter A och 
B närmast kyrkan.  

- Återanvända återlämnade singelgravplatser 
inom kvarter A och B genom anläggande av 
urngravplatser. 

 
Bevara och utveckla Matteröd kyrkogård som en grön kul-
turmiljö genom att: 
- Bevara och utveckla en miljö som främjar djur-

liv och växtliv, i den mån det inte kolliderar 
med annan lagstiftning, t.ex. tillgängligheten. 

- Gynna den biologiska mångfalden genom att 
låta kyrkogården vara ett livsrum för både djur 
och växter. 

- Eftersträva att köpa träd, buskar och växter 
som kommer från en ekologiskt hållbar pro-
duktion och har E-märkning. 

För att förbättra tillgängligheten: 
- Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på 

kyrkogården för att tillgodose besökarnas be-
hov. 

- Ersätta grus och singel till exempelvis berg-
kross 0-8 för att få ett mer funktionsdugligt 
underlag. 

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att:  
- Bibehålla avtal med Hässleholms församling 

för begravningar för andra religioner. 
 
Långsiktigt arbete: 
- Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön 

och tillgängligheten. 
- Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdar-

na och vidarutveckla personalen. 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanord-
ningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom att: 
- Sätta samman en grupp som kan arbeta med 

att dokumentera kyrkogårdens kulturhistoriskt 
värdefulla gravanordningar, i synnerhet de av 
personhistoriskt och lokalhistoriskt värde.  

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla som 
påkostade gravvårdar. 
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

 
Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  
 
Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   
 
Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  
 

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 
företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 
 
Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-

vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 
 
Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  
 
Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  
 
 
 

Rödlistan 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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