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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Västra Nöbbelövs 

kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Skivarps 

församling. Fältarbetet utfördes under vinter och vå-

ren 2016 med påföljande rapportskrivning under 

2016. Inventering och rapportskrivning har utförts av 

antikvarie Linn Ljunggren samt biolog Tony Svens-

son. Arbetet har utförts i dialog med representanter 

från församlingen. Den kulturhistoriska värderingen 

är en ständigt pågående process där församlingen 

bidrar med värdefull information om t.ex. person-

historik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-

derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-

miljölagen, de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 

och gällande direktiv från Länsstyrelsen i Skåne. För 

att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning 

måste en vård- och underhållsplan innehålla kultur-

historisk dokumentation, värdebeskrivning och ut-

vecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 

kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. Rikt-

linjerna anger vissa krav på hur planerna ska utfor-

mas: 

 
 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 vär-

det inte minskar och deras utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

 
Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 

grund för församlingens 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 ut-

vecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsav-

delningen som länsstyrelsen underlättas. 

 Skivarps församling får en vägledning i det 

konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-

teringar. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Västra Nöbbelövs kyrkogård, Skurup 
Fastighetsbeteckning Västra Nöbbelöv 19:1 
Socken  Västra Nöbbelövs socken   
Kommun  Skurups kommun  
Fastighetsförvaltare Skivarps församling 
Areal  8916 m²  
 
Kyrkogården består av sammanlagt 334 st. gravplatser. Det finns 52 st. gravplatser 
med olika former av skötselavtal. Kyrkogården har 12 st. urngravplatser samt en 
minneslund. 
 
Skivarps församling utgör ett eget pastorat som ingår i Skurups kommun.  
Församlingen innefattar Skivarp, V. Vemmenhög, Ö. Vemmenhög, V. Nöbbelöv och 
Svenstorp. 
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 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare 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, framförallt kyrkogårdsar-

kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 

kyrkogården omfattar fastigheten Västra Nöbbelöv 

19:1 med kyrkogårdsmur och yttre häckar. 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. 

Kyrkogårdens historik och de fysiska anläggning-

arna utgör underlag till kyrkogårdens kulturhisto-

riska värdering. Utifrån kunskapsdelen med historik, 

nulägesbeskrivning samt värdebeskrivningen har 

vårdkrav till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 

värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 

redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
Lag (1988:950) om kulturminnen  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturminneslagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyr-
kobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-
ser tillkomna före 1940 får inte på något väsent-
ligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader 
och begravningsplatser utvalda av Riksantikva-
rieämbetet. 
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 an-
ordningar samt större förändring av plantering, 
trädbestånd och beläggning av gångar. Till fast 
anordning hör murar, portaler, fasta hägnader, 
staket, häckar, träd, dammar samt enskilda grav-
platser av kulturhistoriskt värde som tillfallit upp-
låtaren. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar utgör en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär. Länsstyrelsen 
ger besked om vad som behöver tillståndsprö-
vas. 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Västra Nöbbelöv 71:1 och skyddas en-
ligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen om-
fattar Västra Nöbbelövs gamla bytomt utsträck-
ning. Områdets utbredning kan ses på karta sida 
11. Inom den äldre bytomten är alla ingrepp i 
mark, utöver den normala gravgrävningen till-
ståndspliktiga då de kan beröra under mark 

dolda fornlämningar. Eventuella fynd av forn-
lämningar måste rapporteras till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kan lämna mer information om 
gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggna-
der skyddas även i PBL. En byggnad som är 
särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får 
inte förvanskas och ska underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras. Ändring och flyttning 
av en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska 
utföras varsamt med hänsyn till dessa värden 
och byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får 
inte ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyg-
gelsens kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska ske 
med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden. De kulturhistoriska värdena ska säker-
ställas genom skydd i detaljplan eller områdes-
bestämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot för-
vanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. 
Byggnader men även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riks-
intresse finns för att skydda och värna om att 
Sveriges mark, vatten och fysiska miljö används 
på ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden 
som är utsedda som riksintresse för kulturmiljö-

vården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. En miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, kan behövas för att klargöra hur 
planerade åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 
kap (11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed 
vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i 
ett övrigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller 
också stenmurar som angränsar till jordbruks-
mark. 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 kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyd-
das enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, 
dels vissa andra vilt levande arter som är hotade 
i Sverige. Fladdermöss är en djurgrupp som är 
vanlig på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöprogram är ett regionalt kun-
skapsunderlag för arbete med samhällspla-
nering i t.ex. kommuner, för konsulter eller för 
trafikverket. V Nöbbelövs kyrkogård ingår i ett 
stort område utsett till Särskilt värdefulla kultur-
miljöer kallat Västra Nöbbelöv – Marsvinsholm – 
Bergsjöholm. 
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Västra Nöbbelövs kyrkogård 
Karta efter äldre förlaga från Skivarps församlings arkiv.  

För bild med träd markerade se s. 29 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Västra Nöbbelövs kyrkogårds äldsta anläggningshi-

storia fram till 1900-talet bygger framförallt på do-

kument, kartor och ritningsmaterial vilka är tillgäng-

liga via Landsarkivets kyrkoarkiv (Västra Nöbbelövs 

kyrka).  

Äldre fotografier från Regionmuseets arkiv och 

andra sökbara arkiv på nätet har kompletterat de 

skriftliga källorna. Andra källor som varit behjälpliga 

är böckerna Nygammalt från Skivarp, V Nöbbelöv och 

Solberga med Torsjö och Tre byar – tre världar. 

Från Fornsök har även information kring sock-

nens fornlämningar hämtats. 

 
Händelser i sammandrag 
 
1100-tal Kyrkan byggs 
 
1700-tal Kyrkogården har en rektangulär form 
 
1800-tal Kyrkogården har omgärdning kring alla fyra sidor 
 
1858 Kyrkogården utvidgas år norr och väst 
 
1944 Den nuvarande omgärdningen kring gamla kyrkogården anläggs 
 
1994 Minneslunden anläggs 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Nöbbelövs by nämns för första gången i skrift 1420. 

Namnet skrevs tidigare som Nyböle eller nybyli, vilket 

kan översättas till ”nybygge” 

Västra Nöbbelöv socken ligger väster om Ystad 

och ungefär 3,5 km från Skivarp. I väster rinner Ski-

varpsån. Landskapet är ett odlad småkuperad slätt-

bygdslandskap. 

Från stenåldern finns ett tiotal boplatser i områ-

det och det har hittats en del lösfynd. Det finns även 

ett tiotal gravhögar från bronsåldern i socknen. 

Västra Nöbbelövs kyrkogård ligger inom by-

tomten Västra Nöbbelöv 71:1. Precis utanför kyr-

komuren på den södra sidan har en hög runsten 

placerats med en mindre stensättning runt kanterna. 

På stenen finns en inskription som lyder: "Toki : risti 

: stin : thainsi : iftir : Authka : bruthur : sin : hartha : 

kufha (trik)". Tolkning: "Toke ristade denna sten 

efter Åke sin broder en mäkte förnäm” (Fornsök).  

  

Karta från 1777.  Kyrkogården är kringgärdad på samtliga fyra sidor år 1806. 
Kyrkogården är tätt placerad intill prästgården. 

Karta från Fornsök visar V. Nöbbelövs byatomt. 

Kyrkan  

Prästgården 

Karta från 1778. Prästgården är No 11.  Karta från 1806.  
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Kyrkans historia i korthet 
Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talets som en 

salkyrka i gråsten med långhus kor och absid. Kyr-

kans torn tillkom under 1200-talet.  

Under 1300-talet byggdes långhuset ut och inför-

livades med tornets nedre del, samtidigt med detta 

slogs det valv i kyrkan. Valven dekorerades sedan 

med kalkmålningar från Skivarps mästarna. 

Det mesta av sitt nuvarande utseende fick kyrkan 

efter en renovering gjord av Eiler Graebe som 

gjorde en restaurering i kyrkan år 1951-52. Kyrkan 

fick en ny interiör, ljusare färgsättning, slutna bänk-

kvarter, en ny orgelläktare, elcentral och en lillkyrka. 

Golvet sänktes och balades med kalkstensplattor. 

Man tog även fram kyrkans kalkmålningar som vid 

något tillfälle målats över.  

År 1978-79 renoverades kyrkans exteriör varvid 

det upptäcktes ett halvmåneformat fönster i fasaden.  

Under våren 2003 gjordes restaureringar av kyr-

korummets kalkmålningar. 

Den äldsta kyrkogården 
Från kyrkogårdens äldsta utbredning finns det få 

källor. Det som finns är dock kartmaterial från 1700-

talet som visar en kyrkogård koncentrerad till områ-

det närmst kyrkan. Kyrkogården låg tätt intill präst-

gårdsområdet och tycks haft en rektangulär form (se 

kartor på s. 11)  

1800-talets kyrkogård  
På en karta från 1805 är kyrkogården inringad och 

visar dess närhet till prästgården. På en karta från år 

1806 syns markeringar som visar att kyrkogården är 

omgärdad på samtliga fyra sidor. Runt år 1889 tycks 

kyrkogården ha utvidgats något. År 1858 genomför-

des en utvidgning av kyrkogården åt norr och väst. I 

samband med det gjordes även på muren som även 

den utvidgades. Marken som togs i anspråk för kyr-

kogården var 5/16 mantal av nr 11 Nöbbelöfs ägor 

vilket var en del av prästgården. Som ersättning för 

marken korn som kompensation.  

Bild från 1939. Kyrkogården är öppen med lite växtlighet. Bild okänt datum. Få vårdar är uppförda på den norra sidan.  

Övre och undre bilden är från 1942. Gravplatserna har varie-
rat med inramningar av sten, häckar eller järnstaket. 
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1900-talet 
År 1944 anlades den nuvarande omgärdningen kring 

gamla kyrkogårdsdelen i Västra Nöbbelöv. 1993 

anlades minneslunden på kyrkogårdens östra del, ett 

område som tillkommit vid utvidgningen 1858. 

Minneslunden fick en rektangulär form, med en 

omgärdande avenbokshäck. Lunden, vilken har ett 

högre grästäckt mittenparti, är stenlagd runt om. 

Längs med inramningen planterades olika växter. I 

planteringsplanen för minneslunden finns; hagtorn, 

syrener, thuja, vintergrön, modernbuskros, klase-

blommande buskros och avenbok listade. Min-

neslunden färdigställdes år 1994. I ena hörnet av 

gräsområdet står idag en större ljuslykta för flera 

gravljus, om denna placerades i samband med an-

läggningen eller är tillkommen senare oklart. 
  

Karta från år 1829. Kyrkogården har ökat lite i storlek. Från början av 1900-talet. Karta från år 1970. Kyrkogården i sin nuvarande storlek. 

Konceptskiss för anläggandet av 
minneslunden på Västra Nöbbelövs 

kyrkogård. Arbetet var klart 1994. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkogården ligger centralt i Västra Nöbbelöv s by. 

Bredvid finns en vägkorsning som leder mot Skivarp 

och Snårestad. Söder om kyrkan, längs med byvägen 

ligger en större gård kallad Nöbbelövsgården, några 

mindre bostadshus och en gammal skola. Närmast 

kyrkogården ligger församlingshemmet och gamla 

prästgården som idag är bostadshus.  

 
Omgärdningar 
Kyrkogården omgärdas av två typer av mur som 

delas av två öppna ingångar utan grind. Den västra 

muren är midjehög av slätputsad cement med ett 

övre skikt av naturstensplattor i samma bredd som 

muren. Plattorna delas av med breda rundade fogar. 

På den östra, södra och norra sidan omgärdas kyr-

kogården av en hög och bred naturstensmur med 

vita bruksfogar. På gatsidan av den norra muren är   

fogarna inte avfärgade. Övre skiktet på muren består 

av tre rader enkupigt rött taktegel. Den höga breda 

muren delar även den äldre och yngre delen av kyr-

kogården. Det finns två ingångar som är helt öppna 

mellan de två delarna. Avskiljningsmuren på den 

norra sidan är ansluten till bårhuset.  
 

Grindar och ingångar 
Kyrkogården har fyra ingångar varav två med grin-

dar. Den västra grinden är en pargrind kantad av två 

enkelgrindar. Pollarna är av cement och pryds av 

metallkors. Grindformen är ett klassiskt kyrkogårds-

grindsexempel med raka rader, fyrkantsjärn och de-

korationer av krysstag på ovan och undersidan.  

Den södra grinden har även den en klassisk ut-

formning med inspiration från gotiken. Den är run-

dad i överkant med fyrkantsjärn och dekorations-

element av fyrpass och rundbågsformer. Pollarna är 

likt den andra grinden av cement prydda med me-

tallkors. På den södra sidan finns en ingången som 

saknar grind, den har en upphöjning till till kyrko-

gården likt en ramp.  

 
Belysning 
På kyrkogården finns det två lyktstolpar i olika utfö-

rande. En av lamporna är placerad på den södra 

delen av kyrkogården. Den har svart stolpe med ett 

lykthus av äldre karaktär, likt en gaslampa med fyra 

sidor med gult glas. Lykthuset kröns av en kop-

Kyrkogården ligger intill en landsväg som leder till Skivarp. Det finns en del avställda kalkstensvårdar.  Södra sidans kyrkogårdsgrind ligger intill parkeringen.  

Äldre öppning med ”ramp”.  
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partopp utan dekoration. Den andra lampan finns 

vid kyrkans västra ingång. Även den har en svart 

stolpe, dock med bladornamentik. Lykthuset har 

rundade sidor med en rund topp i grön koppar (se 

bild s. 16)  

Servicestationer 
På kyrkogården finns det några minde servicestat-

ioner.. De finns inne på det utvidgade området, en 

på den södra sidan, vid den norra sidan nära bårhu-

set och en i ett skrymsle på kyrkans norra sida. På 

den södra och norra sidan finns äldre kompostsam-

lingsplatser som är nedgrävda i marken med träluck-

or som idag i dåligt skick. Det finns ingen speciell 

uppställningsplats eller liknande för verktyg utan de 

lutar endast mot muren. Det finns, förutom krattor, 

några mindre skottkärror, vattenkannor osv utplace-

rade.   

Gångar och strukturer 
Både på den äldre kyrkogårdsdelen och på den se-

nare utvidgningen går gångarna i raka led. På den 

äldre delen av kyrkogården har gravkvarteren en 

liknande utformning med huvudsakligen buxboms-

omgärdningar och raka gångar som delar de olika 

kvarteren. De huvudsakliga gångstråken är lagda i 

rutnätsmönstrade led och belagda med en hårt pack-

ad ballast. Även på den utvidgade delen av kyrko-

gården finns rutnätsmönstret med raka linjer och 

bredare gångar som delar kvarteren.  

 

Byggnader 
Hopbyggt med avgränsningsmuren, på den norra 

sidan av kyrkogården står en ekonomibyggnad. 

Byggnaden har en synlig naturstensockel på västra 

sidan. Fasaden putsad i en vit kulör. På dess norra 

och östra sidan går den ihop med murdelar. Byggna-

den har ett sadeltak lagt med taktegel. Den har en 

portalformad dubbeldörr med brunmålad panel.  

Träd 
Trädkransen består av 20 friväxande äldre parklindar 

kring södra, västra och norra sidan av gamla kyrko-

gården. Vid den gamla delen av kyrkogården växer 

solitära träd; en apel sydväst om kyrkan, en turkisk 

ek norr om kyrkan, samt äldre träd av magnolia och 

robinia söder om bårhuset. 

I den utvidgade delen står tre vårtbjörkar längs 

västra långsidan och tre vårtbjörkar längs östra sidan. 

I minneslundens två östra hörn står en hagtorn och i 

dess två västra hörn står en syrén. Nordost om min-

neslunden, längs kyrkogårdens östra sida, står två 

tätt placerade järnekar och i det. nordöstra hörnet 

står 5 fem järnekar i en tät gruppering. 

Kyrkogårdskransen består av parklindar. Gångvägarna går i rutnätsmönstrade led.  

En av kyrkogårdens två lyktor. Denna har ett kopparkrön. 
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I den lilla parkytan öster om bårhuset står en 

centralt placerad tysklönn och en lind mot det nord-

östra hörnet. Lövsly har kommit upp och gör ytan 

otillgänglig. Flera grova askar hänger in över östra 

sidan av kyrkogården. 

Häckar 
De flesta gravar på gamla kyrkogården omgärdas av 

låga buxbomhäckar. Några omgärdas också av 

stenram.  

Klippta avenbokshäckar, ca 70-80 cm höga, omgär-

dar och delar av kvarteren i kyrkogårdens utvidgade 

del. Mot parkområdet, öster om bårhuset, är häcken 

däremot ca 2 m hög för att skärma av. 

 

Planteringar 
På gamla delen växer perenner som rosor, kärleksört, 

lavendel, pion, hortensia, höstaster, träjon, murgröna 

och plymspirea, medan det i den utvidgade delen 

främst förekommer alunrot, rosor, kärleksört och 

hortensia. 

Några säsongsväxter som silverek, begonia och 

höstplanterad ljung syns också på gravarna. 

På gravarna står ofta städsegröna buskar i par 

flankerande gravvården. Några av buskarna är 

klippta lågt eller i klotform medan andra är släppta 

att växa fritt på höjden, vilket ger rumslig variation 

på kyrkogården. Buskar som förekommer på gamla 

kyrkogården är främst tuja, ädelcypress, idegran, 

dvärgcypress, himalayaen, sockertoppsgran, krypen, 

ölandstok och krypoxbär. I det utvidgade området 

växer främst sockertoppsgran, lagerhägg, samt klot-

klippta idegranar och ädelcypresser. 

I minneslundens fyra hörn är rosor planterade. I 

den utvidgade delen av kyrkogården står också bus-

kar av schersmin och skogstry längs kanterna. 

 
Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Grynig dagglav (NT) växer på 10 av lindarna i träd-

kransen, medan kyrkogårdslav endast hittades på ett 

av träden. Nära trädbaserna växer ofta mossorna 

alléskruvmossa, trubbskruvmossa och kornskruv-

mossa. Lindarna har oftast omkring ett tiotal arter av 

epifyter på sina stammar. Övriga träd har svagare 

lav- och mossflora. 

Den tidigare rödlistade kalkvägglav växer på mu-

ren mellan gamla delen och den utvidgade delen, 

samt utvändigt på den södra muren. Kalkvägglav 

förekommer bara i sydvästra delen av Skåne i landet 

och är också utsedd till vår landskapslav. På den 

södra muren växer även andra mer allmänna arter 

som vägglav och de kalkgynnade murlav och matt 

orangelav. 

De gräsytor som förekommer är måttligt till tyd-

ligt näringspåverkade och har främst inslag av kon-

kurrenskraftiga och näringsgynnade örter. 

Djurliv 

Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, 

planteringar och gräsmattor till en omväxlande bio-

top som skapar livsutrymme för många organismer. 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 

störst betydelse för djurlivet. 

Minst fem av kyrkogårdens träd har tydliga 

stamhål, vilket är gynnsamt för många arter. Gamla 

träd kan ibland ha ihålig stam med ansamling av 

mulm, som är en kompostliknande massa av orga-

niskt material som bryts ner av olika insekter och 

svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då få 

gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-

teter som till exempel grov stam och håligheter hin-

ner utvecklas.  

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. De dagvilar eller 

övervintrar dessutom gärna i kyrktorn och på 

kyrkloft. Då det finns flera lämpliga hålträd på kyr-

kogården, är det troligt att det förekommer fladder-

Kalkväggslav på mellanmuren.  Trädgårdssnäcka 
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möss i anslutning till kyrkan i Västra Nöbbelöv, sär-

skilt då de ofta dras till kulturbyggnader. Det krävs 

extra hänsyn där det finns eller kan förväntas finnas 

fladdermöss, särskilt när det gäller förändringar i 

trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-

ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 

senhösten noterades gärdsmyg, talgoxe, blåmes och 

råka. I den gamla robinians stamhåligheter brukar 

småfåglar häcka. En mindre råkkoloni förekommer i 

en av askarna som står utanför den utökade delen av 

kyrkogården. Även under årets kalla månader an-

vänds kyrkogården av traktens övervintrande fåglar 

för födosök, vila och skydd. 

Däggdjur som igelkott, ekorre, harar, kanin och 

mindre gnagare förekommer sannolikt mer eller 

mindre regelbundet. Större däggdjur kan också be-

söka kyrkogården sporadiskt.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 

fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 

De gravplatser med rikt blommande växter som 

kärleksört 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. Några smådjur som notera-

des på kyrkogården är parksnäcka, trädgårdssnäcka, 

tioprickig nyckelpiga och ekvårtbitare. 

 
  

Ekvårtbitare. Råkor på ett träd från en angränsande fastighet. 

Planterade rosor på en av gravplatserna.  Höstaster. 
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Områdesbeskrivningar 

Gamla kyrkogården 
Kvarteren norr om kyrkan har ett varierat utförande 

men är huvudsakligen små och omfattar vartdera ca 

två till tre rader med gravplatser. På den nordvästra 

sidan finns flera tomma gravplatser med kvarva-

rande omgärdning och några som är igensådda med 

gräs. Kvarteren går i nord- sydlig riktigt. Det finns 

fem utlöpare som är en del av de större huvudgång-

arna. I kvarteret längst i nord-väst är gångarna 

mindre och mer oregelbundna då det finns några 

gravplatser med stenomgärdning framför gångsy-

stemet. Istället finns det smalare grusgångar integre-

rade inne i kvarteret.  

Gravplatser 
Gamla kyrkogårdens norra del har 15 gravplatser 

med någon form av steninramning, på den södra 

delen är det färre. Alla steninramade gravplatser har 

singel som ytbeläggning. Vanligast är de gravplatser 

som omgärdas av lågt klippt buxbom med singel. Av 

mer utstickande för kyrkogården utformade grav-

platserna är de steninramade gravplatserna på den 

västra delen som går längsmed huvudgången upp till 

kyrkan.  

Totalt finns det 35 stycken återlämnade gravplat-

ser. Av dessa är några grässådda, andra har kvar sin 

omgärdning och form.  Det finns två gravkar på den 

södra delen, 14 infattningshäckar med buxbom och 

23 planteringasramar med sten. Det finns även ett 

litet antal med en sorts platsram för rabatter.  

Området söder om kyrkan är uppdelat i några 

mindre kvarter som skiljs åt genom singelgångar. 

Inom kvarteren finns totalt fyra gravplatser med 

stenram och singel, övriga gravvårdar har omgärd-

ning av buxbom och singellagd yta.  

Den södra sidan saknar gravkar, det finns 21 

tomma gravplatser, 15 gravplatser med planterings-

ram av sten och 8 infattningshäckar av buxbom. 

Merparten av gravplatserna, både på norra och södra 

delen, har en rabatt.  

Vad som kan ses på äldre fotomaterial har det 

funnits fler omgärdningar av gjutjärn, idag finns två 

av dessa kvar som är en kombination av sten och 

gjutjärnsinramning.  

Den vanligaste omgärdningen är buxbom. Det finns ett fåtal omgärdningar av sten, ofta med högresta 
vårdar på gravplatsen.  

Kyrkogårdens gamla del markerad med blått.  
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Gravvårdar 
På gamla kyrkogården finns en stor variation av 

form och uttryck bland gravvårdarna. Många olika 

arkiteturstilar går att utläsa i den variation av grav-

vårdar som finns, allt från jugend, naturromantik 

och antika inspirationer till mer funkisinspirerande, 

men även moderna stilelement. Se bilder ovan för 

några stilexempel. Merparten av gravvårdarna är från 

slutet av 1800-talet. Det mest dominerande materi-

alet på gravvårdarna är mörk granit och därefter 

diabas.  

Till storlek och form finns en viss grad av variat-

ion. Vanligast är dock gravvårdar i svart granit, enkla 

i sin form, relativt högresta och med mycket enkel 

dekor. Symbolerna på vårdarna domineras av klas-

siska kristna ikoner som kors.  

Det finns en handfull äldre gravvårdar på grav-

platser och en rad uppställda längs med muren på 

den sydöstra sidan. På äldre fotomaterial går det att 

se att några av vårdarna tidigare funnits på gravplat-

ser på den södra delen. Stående kalkstensvårdar 

finns det endast en handfulla av. En av de mest väl-

bevarade kalkstensvårdarna står på gravplats 260 och 

har dekorationselement av änglar och det allseende 

ögat.  

Ett par vårdar avviker från den gängse karaktären 

av resta granitvårdar med vinklat krön. Det finns ett 

par tidiga naturromantiska vårdar och tre gjutjärn-

skors från mitten av 1800-talet.   

Av enklare gravvårdar i mindre skala finns ett få-

tal och dessa finns utspridda på kyrkogårdens äldre 

del. Det finns även ett litet antal samtida gravvårdar 

med friare utformning som är placerad på den nord-

västra delen av kyrkogården. 

Den titel som dominerar är lantbrukare, men 

även andra titlar såsom hemmansägare, ålfiskare och 

nämndemannen, handlaren m.fl. förekommer. 

Kvinnliga yrkestitlar saknas helt bland gravvårdarna, 

istället tituleras kvinnorna hustru eller dotter.  

 

Karaktärsdrag för äldre delen 

- Buxsbomsomgärdade gravplatser 

- Rutnätsdragna gångsystem 

- Nordöstra delen - högragravvårdar med fler stenom-

gärdningar.  

- Nordvästra delen- avsaknad av  

- Södra delen stor variation i ålder och storlek på 

vårdar. 

- Klassisk 1800-tals planering med omgärdning, 

trädkrans och raka linjer. 
  

T.h Stående kalkstensvård med tillhörande gravhäll, har run-
dade krön med huggna kolonndetaljer. T.v. Småskalig natur-
romantisk vård med krönkors, biskvi och inskriptionplatta av 
marmor 

T.h. Stående diabasvård med matta och polerade detaljer, 
kröns av ett kors. T.v. Gjutjärnskors med rosettkorsdetaljer 
och blomsterornamentik vid basen.  

T.h. Stående vård med bearbetad baksida för att efterlikna 
sten, polerade detaljer och matt inskription. Småskalig vård 
med rundat krön och polerad oljelampa som dekor.  
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Utvidgade delen 
Kvarteren på den utvidgade delen på kyrkogårdens 

östra del har ett sammanhållet uttryck. Området  

avskiljs något från resten av kyrkogården genom 

några murpartier. Den utvidgade delen består av tre 

kvarter, två liknande som går i nord- sydlig riktning 

och ett som löper längs den norra sidan. I det sist-

nämnda finns tre gravrader med smalare gångar 

emellan. Centralt i området ligger kyrkogårdens 

minneslund. På den södra sidan finns bortplockade 

gravvårdar placerade. På den norra sidan finns ett 

större oanvänt område som på kartmaterial endast 

tecknats som ”park”. Området, som idag främst 

består av sly och självplanterande träd, är dolt 

bakom en högre avenbokshäck.  

Gravplatser 
I den utvidgade delen av kyrkogården har alla grav-

platser, med undantag för ett fåtal, rygghäckar av 

avenbok. Dessa hjälper till att dela upp de olika 

gravplatserna. Gravvårdarna står placerade direkt i 

jorden vilket gör att alla gravplatserna har en egen 

liten rabatt. Framför rabatterna löper ett gräsområde.  

Mellan gravkvarteren finns gångar av hårt packad 

singel. Gravplatserna är lika till utförandet, dock är 

de smyckade olika.  Vissa har planterat växter i rabat-

ten medan andra har lagt singel. Mellan gravplatser-

na finns formklippt idegran, tuja eller en smal form-

klippt buxbomshäck. 

Gravplatserna på den södra sidan har ett lik-

nande utförande, men skiljer sig genom att rygg-

häcken av avenbok är mycket högre än resterande.  

Gravvårdar 
I den utvidgade delen av kyrkogården är gravvårdar-

na av ett mer modernt slag. De är vanligen rektangu-

lära och lägre med en asymmetrisk eller symmetrisk 

dekor och inskription. Materialval för gravvårdarna i 

detta område är nästan bara granit och många är 

blankpolerade. Dekoren på gravvårdarna är klassiskt 

kristna ikoner såsom ex. korset. Titlar förekommer, 

men inte i lika stor utsträckning som på gamla kyr-

kogården. Av titlar på de yngre gravvårdarna är lant-

brukare det som dominerar. 

Det finns en gravvård som sticker ut från mängden. 

Den är placerad vid avgränsningmuren, mellan 

gamla och utvidgade delen, på ett grästäckt område 

och har endast en liten rabatt. Det är en hög sten 

med rundad topp. Ytan är skrovlig och längs med 

kanten slingrar sig en inskriptionstext, likt en 

runsten. I mitten av vården finns ett fartyg uthugget 

och vården har titeln sjöman.  

Kyrkogårdens utvidgade del markeras i blått.  

Gravplatserna har homogen storlek och utformning men kan 
ha avskiljande detaljer såsom olika singeltyper eller växter. 

På vissa gravplatser finns formklippa buskar och omger grav-
vårdarna. Vårdarna är huvudsakligen av granit.  
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Minneslunden 
Kyrkogårdens minnelund är placerad mitt i det ut-

vidgade området. Minneslunden omringas med en 

midjehög kantklippt avenbokshäck. Runt min-

neslunden sträcker sig en gång av gatsten. På den 

östra sidan finns en smyckesplats med singeltäckt 

yta, två formklippta tujabuskar och en ljusanordning. 

Ljusanordningen är i svart metall och har hållare för 

både gravljus och buketter. Den består av en rak 

pelare med utstickande armar med ljushållare. Hål-

larna täcks av små hattar för att skydda ljusen från 

regn.  I hörnen av minneslunden är det planterat 

bl.a. rosor och syrenbuskar. Centralt i minnelunden 

finns en grästäckt upphöjning.  

 

 

 

 

 

 

 

Karaktärsdrag för den utvidgade delen   

- Rygghäckar av avenbok 

- Korta rektangulära moderna gravvårdar i granit 

- Sparsam plantering 

- Gångsystem i rutnätsplan  

- Öppenhet och överskådlighet 
  

En gravvård som skiljer sig både i placering samt i utförande 
på den utvidgade delen.  

Minnelunden är placerad centralt i området.  Dekorativa element i minnelunden.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-

jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 

landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-

verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 

tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Västra Nöbbelövs kyrkogård ligger vid vägkorset, 

väl sammankopplad med byn och utgör tillsammans 

med prästgården, skolan och övrig bebyggelse ett 

sockencentrum med lång kontinuitet. Bykärnan lig-

ger omgiven av områden av väl uppvuxna träd i ett i 

övrigt öppet odlingslandskap. 

Den varierade växtligheten på kyrkogården skap-

ar en grön oas av värde för både människor, djur 

och biologisk mångfald. Alla olika komponenter på 

kyrkogården; grindar, häckar, träd, växtlighet, grav-

platser och gravvårdar skapar en helhet som bidrar 

till kyrkogården upplevelsevärde.  

Kyrkogårdshistoriska värden 
Kyrkogården kan fungera som en karta över olika 

arkitekturstilar och begravningstraditioner. Kyrko-

gårdens karaktär bär spår av 1800-talets ideal med 

sina rätvinkliga kvarter och sin trädkrans. På den 

gamla kyrkogården utgör muren, träden och 

grusångarna, de äldre gravvårdarna ihop med grav-

platsen och ett fåtal tillhörande planteringar delar av 

en äldre struktur på kyrkogården. Att detta fortfa-

rande går att avläsa utgör ett kyrkogårdshistoriskt 

värde.  

På kyrkogårdens båda murar står datum för deras 

anläggning vilket är ett bra tidsdokument över för-

ändringar som skett på kyrkogården.  

Samhälls- och personhistoriska värden 
Kyrkogårdens gravplatser ger in inblick i vilka som 

har bott och verkat i socknen och har därför stora 

samhällshistoriska värden. Det som inte syns berät-

tar om vad som skalades bort och inte ansågs lika 

viktigt i samhället.  

I äldre tider utgjordes befolkningen i huvudsak 

av jordbrukare varför titlar så som lantbrukare, åbor 

och hemmansägare är vanliga. En framträdande 

position i samhället torde de på gravplats 35 haft. 

Titlarna, Lantbrukare och Kyrkvärd, i kombination 

med gravplatsens utformning visar att de gravsatta 

haft tillräckliga resurser för att resa stora och på-

kostad vårdar över sig och sin familj. Gravplatsen 

har en välarbetad omgärdning av sten samt järnsta-

ket.  

På kyrkogården finns få bevarade gravvårdar som 

är resta över kvinnor eller barn. De har varken titlar 

eller någon närmare presentation men utav andra 

familjemedlemmars gravar ges en förklaring till deras 

relation. På västra Nöbbelövs kyrkogårds äldsta del 

är de flesta kvinnliga titlarna dotter eller hustru. De 

står oftast ihop på mannens grav och står underst 

trots de tillfällen då kvinnan avlidit tidigare. Detta 

speglar kvinnans tidigare underordnade roll i sam-

hället. 

På gravplats 38 finns en liten anonym gravvård 

över två syskon som dog mycket tidigt (se. Bilaga 1). 

Detta ger en inblick i den tuffa verkligheten när bar-

nadödligheten var högre än den är idag och sjukvår-

den outvecklad. Barngravarna är ofta små och ano-

nyma och riskerar att inte synas bland de mer hög-

resta och uppseendeväckande gravvårdarna. För att 

det samhällshistoriska värdet skall bestå är det viktigt 

att mångfalden av gravvårdar bevaras och vårdas.  

Konst- och arkitekturhistoriska värden 
På kyrkogården är det främst de äldsta gravplatserna 

som har ett högt konsthistoriskt värde. Under 1800-

talet och 1900-talets början var hantverkskunnandet 

inom stenhuggeri högt och de konstnärliga uttryck-

Kyrkogården har lång kontinuitet på platsen och är en viktig 
del av byn. 

Gravvårdar kan gömma viktiga samhällshistoriska värden. 
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en var varierande. Det är främst vårdarna i kalksten 

och marmor samt de tidiga granitvårdarna som har 

väl bearbetade stenar med rik dekor och långa in-

skriptioner. Infällningar med tavlor, rosetter, krön-

kors och porslinsbiskvier är exempel på detaljer med 

konsthistoriskt värde. Olika tiders gravvårdar åter-

speglar olika stilideal, till exempel jugend, nyklassic-

ism, romantik och funktionalism.  

De högresta vårdarna, särskilt granitvårdarna 

med fasade eller vinklade avslut är strama i sitt ut-

tryck med få dekorer. De bidrar, tillsammans med 

övriga högresta vårdar, genom sin massverkan ett 

arkitektoniskt uttryck och ger kyrkogården en ålder-

domlig karaktär. 

     Stenomgärdningar och järnstaket som bryter 

av från stråken av sammanhängande buxbomsom-

gärdade gravplatser gör kyrkogårdsmiljön mer vari-

ationsrik och bidrar med ytterligare konstnärliga-, 

arkitektoniska- och hantverksmässiga värden.   

Biologiska värden 
Kyrkogårdens närmaste omgivningar utgörs av väg, 

gårdar, åkermark och ett mindre skogsparti. Västra 

Nöbbelövs by ligger i fullåkersbygd, vilket innebär 

att byn och inte minst kyrkogården fungerar som en 

värdefull tillflyktsort för många djur och växter i det 

hårt uppodlade landskapet.  

2007 anlades en större damm ett stenkast öster 

om kyrkogården, för att samla upp kväve från omgi-

vande åkrar och samtidigt gynna biologisk mångfald. 

Bland annat har fågellivet i dammen varit mycket rikt 

de första åren, men även t.ex. grodor, vattensala-

mandrar och ett tiotal arter av trollsländor har kon-

staterats ha hittat till dammen. Det rika djurlivet i 

den närliggande dammen kan även ge positiva effek-

ter för djurlivet på 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 Västra Nöbbelövs kyrkogård. De har sina vi-

loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga 

fladdermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-

skyddsförordningen. 

Den rödlistade bladlaven grynig dagglav (NT) 

växer på 10 av lindarna i trädkransen. Den tidigare 

rödlistade alléskruvmossa noterades från flera träd, 

medan den naturvårdsintressanta kyrkogårdslav 

växer på en av lindarna. Dessa arter växer främst på 

solexponerade träd i kulturmiljöer och gynnas av 

uppvirvlat mineralrikt damm från omgivande åkrar 

och från krattning av kyrkogårdens grusgångar. 

Utformning och utförande av olika gravvårdar bär både på konst- och arkitekturhistoriska värden samt hantverkshistoriska värden.  
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Den tidigare rödlistade kalkvägglav växer på muren 

som skiljer den utvidgade delen från gamla kyrko-

gården, samt på den södra muren. Den växer på 

silikatstenarna i muren, men är beroende av kalk från 

fogar och puts. Arten har en starkt begränsad ut-

bredning i landet, då den enbart förekommer i slätt-

bygden i sydvästra Skåne. 

 Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken 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.  Inga signalarter 

kunde hittas på kyrkogården. 

Inga av kyrkogårdens träd är registrerade i Åt-

gärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Flera 

träd uppnår däremot Naturvårdsverkets kriterier för 

skyddsvärda träd. 

Trädkransen av lind kan omfattas av det generella 

biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som en 

allé av minst 5 träd stående utmed väg.  

 
  

Det gröna är en viktig del av kyrkogårdens karaktär.  
Det gröna bidrar till biologiska värden, men även upplevelse 
samt arkitektoniska värden.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Västra Nöbbelövs kyrkogård har ett kulturhistoriskt 

värde som helhet och därför är det viktigt att bevara 

dess karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad för-

änderlig vilket beror på förändringar i brukande och 

i skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt 

förändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Vär-

dena kan också gå förlorade genom många små för-

ändringar som sker under en längre tid. För att be-

vara kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och 

medvetet och underhållas löpande. Följande vård-

krav är översiktliga och syftar till att bevara kyrko-

gårdens övergripande värden så att de inte förvans-

kas. De är formulerade med utgångspunkt i beskriv-

ningen av kyrkogården och de kulturhistoriska vär-

dena.  

 

För Västra Nöbbelövs kyrkogård bör följande vård-

krav gälla: 

 

 Trädkrans, kyrkogårdsmur och grindar bör be-

varas. 

 Nuvarande gångsystem, karaktärsskapande an-

läggningar, växtlighet och andra strukturer bör 

vårdas och bevaras.  

 Vid planläggning av nya gravplatser bör man 

utgå från befintliga utformningar och strukturer. 

 På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 

bör gravplatsernas gravvårdar, ytmaterial, om-

gärdningar och växtmaterial vårdas och under-

hållas regelbundet. Texter och inskriptioner bör 

rengöras och förtydligas vid behov, om det inte 

påtagligt skadar stenen, för att inte vårdarnas 

pedagogiska värde ska förloras. Gravplatser med 

kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, från i 

första hand tiden före 1940-talet, bör bevaras. 

Många av dessa har bedömts vara viktiga för att 

bevara ett områdes kulturhistoriska värde. En 

lista över ett urval av dessa finns som en bilaga i 

vård-och underhållsplanen.  

 Även gravvårdar som inte är utpekade som kul-

turhistoriskt värdefulla har betydelse för kyrko-

gårdens karaktär. Se på helheten och gör avväg-

ning innan en sten flyttas. Äldre gravplatser bör 

bibehållas vad gäller storlek och planläggning.  

 Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 

gravplatsen. Gravvårdar kan återanvändas om 

de slipas om och markeras med omarbetnings-

symbol. 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
En komplettering av de värdefulla gravplatser som 

pekades ut vid kulturgravsmärkningen har gjorts. 

Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till bilagan 

Rekommendationer för vård- och underhåll. För mer avan-

cerade åtgärder bör kvalificerade hantverkare anlitas.. 

Träd och växtlighet 
 Äldre och unika växtsorter bör i första hand 

vårdas och få stå kvar på gravplatserna, även ef-

ter återlämnande av gravplats. Vid behov kan 

växterna behöva föryngras eller flyttas till an-

nan plats på kyrkogården. 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma eller liknande växtmaterial som det 

befintliga.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess kulturhi-

storiska och biologiska värde. Skötselavtal kan 

skrivas för bevarande av växtlighet på gravplat-

sen. 

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och under-

hållsåtgärder. 

 Kyrkogårdens träd ska bevaras i sin utsträck-

ning och omfattning och återplanteras med 

samma växtslag vid behov. 

 
Större åtgärder som exempelvis omläggning av 
gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 
tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
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Karaktärsnedslag 
  

Den nordvästra sidan har flera tomma gravplatser och grässlagda områden, detta göra att området känns 
kalt och tomt. Det finns en del buxbomsomgärdade gravplatser kvar som lyfter det kulturhistoriska värdet. 

På den utvidgade delen är både gravplatserna och gravvårdarna huvudsakligen homogena. Det är rygg-
häckar av avenbok, mindre planteringar, gräsområden och småskaliga horisontella granitvårdar i området. 

Trots att buxbom är den mest dominerande omgärdningen är ett område i östra delen av gamla kyrkogår-
den försett med flera omgärningar av sten, denna plats skiljer sig därför något från den övriag kyrkogård.  

Överlag är de flesta gravplatserna på gamla kyrkogårdsdelen liknande  detta om-
rådet med buxbomsomgärdningar, höga eller låga gravvårdar av granit och diabas. 
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        Områden med högt kulturhistoriskt 

värde/karaktär:  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 

känsliga för förändring eller företräder en unik hän-

delse/form/miljö eller liknande. För Västra Nöbbe-

lövs kyrkogård gäller detta framförallt kvarteren på 

den gamla delen där det ännu inte gräslagts. Här 

visar gångstråk och gravplats på en ålderdomlig ka-

raktär. Då delar av den nordvästra sidan såtts igen 

eller mest innehåller yngre gravar har de inte lika 

högt kulturhistoriskt värde. Där är det istället vikti-

gare att bevara de gångvägarna som markerar kvar-

tersindelningen. 

 

        Strukturer som är viktiga att bevara:  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, kvartersindelning, gångar, och indel-

ning i gravplatser. För Västra Nöbbelöv gäller detta 
främst dess huvudgångar, separerande mindre 
gångvägar och dess murar.  
 

  

Kartan t.h. visar både bevarandevärda områden och strukturer medan kartan t.v. visar skyddsvärda träd.  
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Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biologiska 
värden och kulturhistoriska aspekter.  
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det 
mål och åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans 
arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 

 Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogår-
dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 
minskar inte på grund av avverkning, där alterna-
tiv 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 ty-
piska för traktens kulturlandskap.  
 

 

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för att 
vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns fram-
tagna senast 2012 och tillämpas inom minst 70 % 
av kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 
och södra Svealand från och med samma år. 
 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som har 
en stamdiameter på mer än 1 m, mycket gamla träd som är 
äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 
med stamdiameter på mer än 40 cm. Länsstyrelsen har 
inventerat många begravningsplatser för att hitta de värde-
fullaste träden. Träd som registrerats som särskilt skydds-
värda finns inlagda på trädportalens hemsida.  
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Åtgärdsbehov 
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Murar och begränsningar 
Kyrkotomten begränsas av mur och trädkrans. Den 

lägre muren som går runt äldsta delen av kyrkogår-

den visar tecken på sprickbildning och verkar ha 

lagats i omgångar med ett avvikande bruk vilket 

lämnat muren något flammig. Avtäckningen på mu-

ren är i gott skick. 

Den fogade muren fungerar som ett insynsskydd 

mot den intilliggande privatägda fastigheten. Muren 

är i gott skick, men tegeltäckningen bör ses över då 

det påträffats nedfalna delar.  

Trädkransen ramar in kyrkogården. Det finns 

fyra ingångar till kyrkotomten varav två har järn-

grind. Grindarna är i gott skick, dock har en pollare 

på den södra grinden skadats av frostsprängningar. 

 

 Målning av järngrindar och räcken bör utföras 

vart tionde år med svart linoljefärg. 

 Avsyning och underhåll av murarna och grindar 

bör ske kontinuerligt för att hålla god standard 

 För trädkransen upprättas en separat vårdplan. 

Tillgänglighet 
Kyrkogården har en god fysisk tillgänglighet. Kyrko-

gården ligger inte på någon upphöjning vilket gör att 

det inte finns några svåra nivåskillnader. De mindre 

trappsteg som finns går att komma förbi genom att 

gå runt. Handikappsparkeringen ligger nära till den 

södra dubbelgrinden som är enkel att öppna. Grus-

gångarna är lagda med fin ballast, sten och grus vil-

ken är lätt att ta sig omkring på. Gångarna är breda 

vilket gör det möjligt att ta sig omkring med en rulla-

tor eller rullstol.  

Informationsskyltar är placerade vid södra in-

gången men saknar karta över kyrkogården. Då det 

inte finns mycket hög växtlighet på kyrkogården är 

den lättöverskådlig.  

Öppningarna mellan gamla och den utvidgade 

delen är breda. Den fysiska tillgängligheten på den 

utvidgade delen och på minnelunden är god. 

 

 Grindarna bör underhållas kontinuerligt för att 

upprätthålla god fysiskt tillgänglighet. 

 Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 

grus bör vara i samma kulör likt befintligt. 

 En kort historik, beskrivningar av växter och 

gravvårdar, lista på gravplatser med kulturhisto-

riskt intressanta personer och tillhörande karta 

bör finnas på informationstavlan. 

Gravplatser 
Buxbomsomgärdningarna kring gravplatserna är i 

gott skick. De flesta gravplatserna har singel som 

ytmaterial Flera gravplatser på den utvidgade delen 

har en liten rabatt och/eller flankeras av buskar. På 

den äldre kyrkogårdsdelen är rabatter och plante-

ringar en bristvara. Några fåtal gravplatser har ste-

ninramning, de som har ytterligare omgärdningar av 

gjutjärn är förhållandevis i bra skick med några rost-

skador som börjat uppkomma. På den nordvästra 

delen av kyrkogården har ett område såtts igen med 

gräs och flera gravplatser tagit bort. Detta gör att 

området känns något öde och avskilt från resten av 

kyrkogården.  

 

 Buxbomshäckar bör vattnas vid torka och ges 

näring årligen, detta för att öka motståndskraf-

ten mot sjukdomar. Buxbomshäckar bör skyd-

das från mekaniska skador och klippas regel-

bundet. Klippningen bör ske så att basen är nå-

got större än toppen 

 Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 

bevaras. 

 Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 

ske utan att dessa styckas upp i mindre eller 

Stenplattorna till trappan har förskjutits och behöver ses över.  Delar av buxbomsomgärdningarna har fragmenterats.  
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större platser för att ursprungsstrukturen ska 

bevaras. Äldre gravvårdar bör bevaras på sin 

plats. Möjlighet att återanvända gravplatser inom 

dess nuvarande begränsningar för askgravlund 

eller minneslund uppmuntras.  

 För att komplettera växtligheten kan nya plan-

teringar göras i kvarter där det finns få växter. 

Solitära blommande buskar/perenner kan t.ex. 

planteras på återlämnade gravplatser för att till-

föra mer liv och karaktär på kyrkogårdens 

äldsta del.  

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 

sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 

ett områdes kulturhistoriska värde, lista över dessa 

finns som en bilaga till vård-och underhållsplanen. 

Det innebär dock inte att andra gravplatser inte är 

viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör ses 

som ett exempel och riktlinjer generellt för gravvår-

dar över hela kyrkogården.  

Många gravvårdar är vittrade och skadade. Inskript-

ionerna på många äldre gravvårdar är svåra att tyda, 

framförallt vårdarna av marmor och kalksten är 

otydbara då de vittrar på grund av miljöpåverkan. 

För att förhindra det bör nya vårdar rengöras regel-

bundet. Generellt är granitstenar ofta i gott skick 

även om polerade granitstenar kan få skador, vittra 

eller få alg- och lavapåväxt. Generellt är vårdbehovet 

större bland de äldsta gravvårdarna.  

 

 Svårtydda texter och inskriptioner bör rengöras 

varsamt och fyllas i vid behov med samma kulör 

som tidigare.  Konservator bör dock konsulteras 

före åtgärd 

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas. Förflyttning av 

dessa vårdar är tillståndspliktigt. Att ta bort fler 

gravvårdar skulle utarma kyrkogården ytterligare 

Återlämnade vårdar bör stå kvar i den mån det 

är möjligt. 

 Även gravvårdar som inte är markerade som 

kulturhistoriskt värdefulla har betydelse för kyr-

kogårdens karaktär. Återlämnade vårdar bör stå 

kvar i den mån det är möjligt.  

 Håligheter på krön och vid socklar bör fyllas 

med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning. Se bilagan rekommendationer för vård- 

och underhåll 

 Gravvårdar som är uppstötta, nedtagna, instabila 

eller har dåliga infästningar bör dubbas om. 

Resta gravvårdar ger kyrkogården en levande ka-

raktär.  

 Granit som material utgör karaktärsdrag för 

kyrkogården. Omslipning av gamla gravvårdar 

från kyrkogården kan vara ett sätt att återan-

vända och återinföra stenar som passar till kyr-

kogårdens karaktär. För vård- och underhållsåt-

gärder på gravvårdar hänvisas till rekommendat-

ioner för vård- och underhåll 

Byggnader 
Ekonomibyggnaden är i gott skick och har endast 

lite färgborfall längs med sockelytan vilket är ett 

utsatt område.  

 

 Byggnaden bör ses över och kontinuerligt un-

derhållas för att hålla en god standard.  

Planteringar 
Idag finns det få rabatter på de äldre gravplatserna 

vilket resulterat i att det inte finns mycket perenner 

eller annan växtlighet. Gravvårdarna står ensamma 

och i bästa fall flankerade städsegröna växter. 

Minneslunden är en vacker grön oas som ger 

mycket när det kommer till växtligheten på kyrko-

gården. Även i det utvidgade området är planteringar 

generellt fler. Genom planteringar får kyrkogården 

en levande karaktär, samtidigt som en biologisk 

mångfald gynnas. På de äldre gravplatser som fortfa-

rande har planteringar och infattningshäcker bör 

detta gynnas och återplanteras vid behov för att 

behålla traditionsvärdet i det. Växtlighet är en lika 

viktig del för gravplatsen som gravvården. 

 

 De rabatter och låga planteringar som finns bör 

bevaras och underhållas genom jordförbättring 

och påfyllnad av växter. Det bör vara en jämn 

fördelning av vintergrönt och blommande väx-

ter. 

Flera äldre gravplatser har väldigt lite eller saknar helt växter 
och plantering.  
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 Buxbomshäckarna bör bevaras i största möjliga 

mån. Ett förbud om införsel av buxbom till 

kyrkogården bör finnas då den allvarliga 

svampsjukdom Cylindrocladium buxicola hotar 

buxbomen.  

 Nya planteringar kan göras, antingen intill 

gravvårdar., i gravplatsernas hörn eller på andra 

platser där det är tomt. På så sätt förstärks le-

vandekaraktären på kyrkogården. Se vidare un-

der Förslag på växter. 

 Blommande lövfällande buskar kompletterar 

annueller och perenner varför de har en stor 

betydelse för både upplevelsen och mångfal-

den. För att gynna fjärilar och andra nektar- 

och pollensökande insekter kan blommor som 

doftar och har klara färger planteras. Se förslag 

på växter under rubriken Djurliv.  

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 efter de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-

gärder.  

 Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 

bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

Trädvård 
 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 Nöbbelövs kyrkogård. 

Flera av träden är skyddsvärda enligt Natur-

vårdsverkets kriterier. 

 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 bör ske innan större 

åtgärder i trädbeståndet utförs, så att inte bio-

topskyddade 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.  

 

 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. 

 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 
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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, pil och hästkastanj är 

viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 

trädplantering. Vårblommande växter som kro-

kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 

också samlar pollen som de kan överleva på. 

Under sommaren är lind kanske det värdefull-

aste trädslaget för pollinerande insekter. 

 Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 

som producerar bär, då de är värdefulla för 

främst många fåglar. Sidensvans och samtliga ar-

ter av trastar är särskilt förtjusta i bär, men även 

en del småfåglar drygar under vinterhalvåret ut 

kosten genom att även äta frukt och bär. Till-

gången på bär har stor betydelse för både de 

flyttande fåglarna och för stannfåglarna som 

försöker klara vintern på minimala resurser. 

Rönn, oxel, hagtorn, aronia, oxbär, måbär och 

berberis är några av de bärande träd och buskar 

som gillas av fåglar. 

 

 

  

Att arbeta med det gröna är ett bra sätt att skapa en levande kyrkogård.  
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 

sådana som blommar länge eller är vintergröna. 

Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 

på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 

kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-

hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 

över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 

röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 

rosor försvunnit på senare år.  

 

Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 

Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 

Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-

talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 

ett mindre träd.. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 

traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 

marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 

kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-

arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 

även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

passar därför bra.  

 

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 

sorter  

 

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 

automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 

nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-

lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  

umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 

 

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 

murgrönekullar.. 

 

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-

teuccia struthiopteris.  

 

Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 

utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 

Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 

uppkommit genom spontan hybridisering mellan 

Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 

handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 

gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 

klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 

Poulsen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 

Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 

och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 

med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 

stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 

utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 

klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 

och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 

från midsommar till långt in på hösten. 

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor.  

 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

 
  Perennsorter som lanseras under varumär-

ket Grönt kulturarv® har funnits i odling i 
Sverige sedan före 1940. De har lång od-
lingstradition, intressant kulturhistoria och 
bra odlingsegenskaper. Sorterna har samlats 
in inom Perennuppropet som var  en lands-
omfattande inventering av äldre prydnadspe-
renner och pågick mellan 2003 och 2010. 
Bakom uppropet stod Programmet för odlad 
mångfald, POM. Perennsorterna som säljs 
under varumärket Grönt kulturarv® är ut-
valda att bevaras i den svenska genbanken 
för vegetativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
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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. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Marcus Ransheim, Kyrkogårds ansvar Skivarps för-
samling 
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Internet 
Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets Hand-

bok 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/skyddade-

omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-

handbok2012-1.pdf 

 

Fria eller fälla, remiss; skrift 

http://www.raa.se/wp-

content/uploads/2013/06/Fria-eller-Fälla-

remissversion-20130612.pdf 

 
Fornsök  

http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-

fmis/ 

 
Historiska kartor, Lantmäteriet:  
http://www.lantmateriet.se  
 
Kringla  
http://www.kringla.nu/kringla/ 
 

Skånes kulturmiljöprogram;  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplan

ering-och-

kulturmil-

jo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/Pages/kultur

miljoprogram.aspx 

 

Miljömålsportalen: 

http://www.miljomal.se/ 

 

Materialguiden, Rapport från Riksantikvarieämbe-
tet, 2013: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3
310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1 
 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 

Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se 

 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet: Remissversion: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/620-5411-2.pdf 
 
Uppdaterad version:  
http://naturvardsverket.se/Documents/publikatio
ner6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund 2016-10-18 

Linn Ljunggren och Tony Svensson 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 49): 

 
Grav-
plats 

Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats och växtlighet Kommentar 

1 1. Stående marmorvård formad 
som en bruten kolonn. Dekoration 
av en huggen krans hängande över 
kolonnen. Matt, huggen inskription 
 
2. Lutad, textplatta i marmor 

Minne över nämndemannen Ola Larsson---+1909 
Hustru --- 1832-1874 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet.  

Samhällshistoriskt värde: 
Påkostad vård som speglar det 
övre samhällsskiktet. 
 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde: Välarbetad och 
vackert utförd vård, finns få 
vårdar av marmor på kyrko-
gården.  

11 Stående bautavård i polerad diabas. 
Kort bas i granit. Matt, huggen 
inskription.  

Kyrkoherde Vestra Nöbbelöfs och skifvarps pastorat C 
G Wallenberg 1844-1915 
Ida Ahnfelt 1844-1904 
Johanna Hallberg 1857-1939 
 
Pastoratbor lät resa vården 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhälls- och lokalhistoriskt 
värde: Påkostad och stor vård 
Som visar kyrkoherdens sta-
tus. Lokalhistoria genom att 
byborna reste vården.  

13 1. Flerdelad granitvård. Kort bas, 
opolerade sidopartier. Polerad, 
infälld inskriptionsplatta. Stickbågs-
format krön med huggen dekor av 
timglas med vingar.  
 
2. Granitvård med huggen blad-
dekor. Infälld inskriptionsplatta av 
marmor och porslinsbiskvi. Kröns 
av litet marmorkors.  
 
3. Kalkstensvård med flerdelat 
vinklat krön.  

1. Familjegrav 
Lantbrukaren Ola Olsson 1847-1899 
Hustrun Elsa Olsson 1850-1932 
Dotterna Hanna 1871-1890 
Lantbrukaren Olof Olsson 1875-1883 
Hustrun Mathilda Olsson 1874-1931 
Sonen Sture Henning 1902-1920  
 
2. Jöns M…sson 
….. Hustru Sissa Hansdotter 
1795-1831 
 
3. Oläslig 

Singeltäkt ytskikt, gjutjärn och stenom-
gärdning. Stenpollare med fyrkantsjärn. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-
risktvärde: Har både sten och 
gjutjärn. Välarbetad vård med 
huggen detalj av timglas med 
vingar. Flera typer av gravvår-
dar på samma gravplats. 
 
Socialhistoriskt värde: Visar 
genom den påkostade familje-
graven lantbrukarens ställning 
i samhället.   



 

Västra Nöbbelövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 41 

16 1. Diabasvård med matt inskript-
ionsyta. Polerad inskription. Vink-
lat krön. 
 
2. Liggande gravkar av diabas med 
inskription. 

Lantbrukaren Ola Truedsson nr 11 V Nöbbelöv 1810 -
1892 
Hustrun Edla Truedsson 1814-1896 
 
Lantbrukare Olof Olsson 1873-1955 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konsthistoriskt värde: Enda 
gravkaret på kyrkogården.  
 
Lokalhistoriskt värde: Kopp-
ling till gård genom vårdens 
inskription. 

21 Stående vårde i röd granit med 
polerad inskriptionsyta. Huggen 
dekoration av rosor och band.  

Lantbrukaren Hans Larsson 198-----1888 
Hustrun Elna Jönsson 1827-1917 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Två formklippta idegranar. Ingen ytterli-
gare plantering. 

Konst- och hantverksvärde: 
Enda gravvården av dess typ. 
Jugendinspirerad vård. Väl 
bearbetad stenvård. 
 

32 Stående vård i diabas. Kort bas i 
granit. Polerad inskriptionsyta for-
mad som en gravvård med kors-
format krön.  

Muraren Per Ek 1839-1903 
Cecilia 1842-1894 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde: 
Yrkestitel 
 
Konst- och hantverksvärde: 
”Vård i en vård”; vård med 
polerad detalj för att efterlikna 
en korsformad vård. Väl be-
arbetad.  

34 1. Stående polerad diabasvård. Bas 
och pyramidformat krön. Inskript-
ion och korsdekor målad med 
guldfärg.  
 
2. Stående diabasvård med pole-
rade och matta yor, barockform-
språk. Granitbas och korsformat 
krön.  

1. Lantbrukaren Carl Andersson 6/4 1836 6/5 1919 
Hustrun Karna Andersson 13/4 1839 3/6 1896  
Lantbrukaren Anders Carlsson 3/10 1874 29/12 1936 
 
2. Kyrkovärden Olof Ohlsson no 18 Mossby 
17/2 1865 9/8 1923 
Hans maka Gertrud Ohlsson 8/10 1866 23/8 1951 
Dottern Anna Ohlsson 12/1 1891 4/11 1965 
 

Singeltäkt ytskikt, gjutjärn och stenom-
gärdning. Stenpollare med järnribbor mel-
lan. Ingen ytterligare plantering eller växt-
lighet. 

Konst- och hantverksvärde: 
En av få gravplatser som har 
annan omgärdning är bux-
bom. Har både sten och gjut-
järn. Två påkostade vårdar 
 
Samhälls- och lokahistoriskt 
värde: Titlar med hög status, 
påkostad omgärdning och 
vårdar. Koppling till bygden. 

38 Liggade kvadratisk vård med matta 
och polerade ytor.  

Anna 1891-1892 
Walfrid 1895-1898 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistorisktvärde: Små-
skalig vård vilket speglar be-
gravningstratitionen för barn 
förr. En av få vårdar resta 
över barn.  
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50 Tvådelad diabasvård med utformad 
underdel som går upp till korsfor-
mad överparti. Korset har detaljer 
som ska påminna om bark och 
avhuggna grenar. Polerade bladde-
taljer och runt inskriptionsområde. 

Nämdemannen Ola Johansson  
22/2 1818 12/71890 
Hustrun Bengta Olsson 18/8 1811 22/8 1902 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-
riskt värde: Enda vården av 
sitt slag på kyrkogården. Na-
turromantisk inspirerad 
 

68 Grindformad metallvård. Spjut-
spetsdetaljer på överpartiet. Metall-
textplatta med inskription.  

Johan Nilssons familjegraf 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverksvärde: 
Ovanligt formad gravvård för 
kyrkogården.  
 
 

80 Enkel granitvård med kort bas och 
vågformat krön. Polerad inskript-
ion och dekor av ett draperi.  

Soldaten Nils Grens familjegrav 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistorisktvärde: Enda 
soldatvården på kyrkogården. 
Småskalig vård visar på sta-
tuen för yrket under denna 
tid. 

159 Stående diabasvård. Granitsockel 
och ett stickbågsformat krön. Matt 
inskription och bladornamentik 
kring gränserna av vården.  

Lantbrukaren Nils Ingermensson no --- Brågarp famil-
jegrav 
 

Singeltäkt ytskikt, Stenomgärdning med 
granitfack. Kortare pollare med vinklade 
krön. Ingen ytterligare plantering eller 
växtlighet. 

Konst och hantverkshistoriskt 
värde: En av få gravplatser 
som har annan omgärdning 
än buxbom, nämligen sten. 
Ligger i anslutning till trappan 
upp till kyrkan. 

193 1. Obeliskvård av polerad granit. 
Tredelad bas. Matt inskription.  

 
2. Polerad granitvård med bas. 
Vinklat krön. 
 
3. Marmovård med bas och pyra-
midformatkrön. Huggen detal av 
ett draperat skynke över vården.  
 
4. Kvadratformad vård med kort 
sockel. Kröns av ett litet kors.  
 

(V -> H) 
Hans O Nejdel 1849-1907 
 
Magnus Olsson 1857-1885 
 
Ola Olsson 1855-1877 sörjd och saknad av moder och 
bröder. (Marmor) 
 
-- 
Hustrun Bengta Larsson 1824-1895 (fossil)  
 
---- --- --- (Kalksten)  
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Högre formklippta tujabuskar på norra 
sidan av gravplatsen Ingen ytterligare plan-
tering eller växtlighet. 

Konst- och hantverks värde: 
Flera olika vårdar inom 
samma gravplats med olika 
typer av gravvårdsstilar. Alla 
ett exempel för sin tid.  
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5. Kalkstensvård med vinkat krön. 
Huggna detaljer och inskription. 
Oläslig inskription. 

222 Stående kalkstensvård med rundat 
krön. Huggna klassicerande detaljer 
som kolonner. Har en liggande 
hälldel som går ihop med vården. 

Minne och --- 
Kära maka..— 
Älskad --.--- Ida  
1851-1887 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Två formklippta tujabuskar. Ingen ytterli-
gare plantering. 

Konst- och hantverks värde: 
Vackert bearbetad yta med 
klassicerande detaljer. Kalk-
stenvårdar är ett exempel för 
den skånska begravningstrad-
itionen.  
 

238 Marmovård formad som huggen 
trädstam. Markerad inskriptionsyta 
med huggen inskription.  

Hans Svensson 1842-1875 
Hans fru Elna Hansson 1849-1929 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Två formklippta idegranar. Ingen ytterli-
gare plantering. 

Konst- och hantverks värde 
Jugendinspirerad vård. Enda 
av sitt slag på kyrkogården. 
En av få vårdar i endast mar-
mor. 

242 Småskalig naturromantisk vård 
med infälld inskriptionsyta av 
marmor. Har även en porslinsbi-
skiv föreställande av en ros.  

--- ..  
Anders 
--…   3/2 1849 – 15/2 1867 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Plantering av rosor. Ingen ytterligare växt-
lighet. 

Konst- och hantverks värde 
Småskalig vård som är vackert 
bearbetad, med en porslinsbi-
skvi föreställande en ros. 
Även rosor planterade på 
gravplatsen. Skapar en helhet.  

246 1. Marmorvård med kort bas och 
vinklat krön. Huggna klassicerande 
detaljer. Huggen inskription och 
porslinsbiskvi.  
 
2. Korsformad vård av diabas med 
bas. På basen står inskriptionen, 
polerad inskription. 

1. Hemansägaren Per Christoffersson 1831-1889 
Bengta Olsdotter 1826-1901 
 
2. Kristoffer Persson 1856-1919 
Elisabeth Persson 1856-1945 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Större friväxande tuja. Ingen ytterligare 
plantering. 

Konst- och hantverks värde 
En av få gravvårdar i marmor, 
porslinsbiski som fortfarande 
är bevarad. Hög hantverks-
skicklighet. Det finns få kors-
formade gravvårdar på kyrko-
gården.  
 

249 Stående vård. Polerad röd granit. 
Formad som en bruten kolonn. 
Står på en bas. Huggen inskription. 

Nämndemannen  
Jöns Mårtensson 1833-1896 
Hustru Boel Nilsson 1828-1897 
 

Singeltäkt ytskikt, ingen omgärdning. Ing-
en ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverks värde: 
Storskalig kolonnformad vård 
i röd granit.  
Samhällshistoriskt värde: 
Storskalighet återspeglar ti-
teln. 
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260 Stående kalkstensvård med vinklat 
krön. Har en metallställning fäst 
genom vården, troligast för att hålla 
vården stående. Huggen inskription 
med kursivstil. Huggna detaljer av 
strålande sol och änglar.   

Minnesvård öfver afledne nämmdemannen och härads 
domaren Sven Olson från Angaröd som föde den stä-
des 13 maj 1771 och dog den 12 april 1836 
Des hustru Anna, hans dotter samfälde Tingard den 20 
april 1772 och dog den ---- 
Herren lätten du  din hinne fara i frid efter som du sagt 
have, ty mina ögon hafa det Luc 2 2930 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Större formklippt idegran. Ingen ytterli-
gare plantering. 

Konst- och hantverks värde: 
Otroligt välbevarad kalkstens-
vård med tydliga detaljer och 
inskription. Väl bearbetad.  
 
Samhälls- lokalhistoriskt 
värde: Får mycket informat-
ion om de begravda och dess 
anknytning till bygden.  

??? 1. Gjutjärnsvård formad som ett 
kors med trepassformade avslut.  
 
2. Gjutjärnsvård formad som ett 
kors.  

1. Framsida: Minne öfver And Hallgren och Brita C. 
Hallgren född 1787 död 26/6 1869 – Född 28/9 1778 
död 1/4 1858 av tacksamma barn. 
Baksida: Cantor i Nöbbelöv och Skifvarp i 65 år 
 
2. AH  
LF Hünemöder 
LB Bergendorf  
GK 
 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Mindre plantering, ingen ytterligare växt-
lighet. 

Konst- och hantverks värde: 
Två av de tre gjutjärnsvårdar-
na som finns på kyrkogården. 
En av vårdarna står på en 
liggande gravhäll.  
 
Lokalhistoriskt värde: In-
formation om kopplingen till 
bygden. Ovanlig titel för kyr-
kogården. 
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Gravplats 1 Gravplats 11 Gravplats 13 

Gravplats 16 Gravplats 21 Gravplats 32 
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Gravplats 34 Gravplats 38 Gravplats 50 

Gravplats 68 Gravplats 80 Gravplats 159 
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Gravplats 193 Gravplats 222 Gravplats 238 

Gravplats 242 Gravplats 246 Gravplats 249 
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Gravplats 260 Gravplats ? 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
 
Följande målsättning är framtagen av församlingen och gäller för samtliga kyrkogårdar i församlingen ägo.  
 
Bevara och utveckla Skivarps församlings kyrkogårdar som en grön kulturmiljö genom att: 
Bevara och utveckla en tillfredsställande kulturmiljö som t ex. främjar djurliv 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.  
Behålla ängsväxterna och det långa gräset utmed kyrkogårdsintervallen och låta dem främja den biologiska mångfalden. 
Se över trädbeståndet på och kring kyrkogården och tillgodose den biologiska mångfalden genom att i möjligaste mån följa trädvårdsplanen.  
Eftersträva att köpa träd, buskar och växter som kommer från en ekologiskt hållbar produktion och har E-märkning. 
 
För att förbättra tillgängligheten 
Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på kyrkogården för att tillgodose besökarnas behov. 
 
Långsiktigt arbete: 
Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön och tillgängligheten 
Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdarna och vidareutveckla personalen. 
Uppmärksamma och arbeta med dilemmat i att ta bort gravvårdar på återlämnade gravplatser, vilket medför att en betydande del av kyrkogår-
dens kulturhistoriska värde går förlorat.  
Upprätta och upprätthålla en inventering av kulturhistoriskt intressanta gravvårdar. 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom att: 
Uppmärksamma och bevara såväl enkla som påkostade gravvårdar. 
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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 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färslövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren Jaconsson och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelövs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 



 

 


