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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Skegrie kyrkogård är 

utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne på uppdrag av Hammarlövs för-

samling. Fältarbetet utfördes under vintern/våren 

2016-2017 med påföljande rapportskrivning under 

2017. 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:e kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- 

och underhållsplanen har utformats i enlighet med 

Kulturmiljölagen, de föreskrifter som finns för 4:e 

kapitlet KML och gällande direktiv från Länsstyrel-

sen i Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikva-

risk ersättning måste en vård- och underhållsplan 

innehålla kulturhistorisk dokumentation, värdebe-

skrivning och utvecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 

kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på vård- och underhållsplaner för 

kyrkogårdarna. Riktlinjerna anger hur vård- och 

underhållsplanerna 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 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 planering och skötsel av kyrkogården. 

Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens vär-

den 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 Hammarlövs 

församling som länsstyrelsen underlättas. 

 Hammarlövs församling få en vägledning i det 

konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-

teringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Skegrie kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Skegrie 46:1 
Socken  Skegrie   
Kommun  Trelleborg kommun 
Fastighetsförvaltare Hammarlövs församling 
Areal  ca 9000 m2 
 
Kyrkogården består av 242 gravplatser. Det finns 121 st. gravplatser med olika former av 
skötselavtal. Det finns 199 kistgravplatser och 43 st askgravplatser. 94 st av gravplatserna är 
tillgängliga idag. Det finns 69 gravplatser som finansieras av begravningsavgiften. Kyrko-
gården har en minneslund. 
 
Hammarlövs församling förvaltar idag 7 kyrkor.  
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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 kyrkogårdens begränsningar 

inom fastigheten Skegrie kyrka 46:1. I detta område 

har byggnader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser 

och gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats 

och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva 

kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till kyrkogår-

dens kulturhistoriska värdering. Utifrån kunskapsde-

len med historik, nulägesbeskrivning samt värdebe-

skrivning har vårdkrav till följd av kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och un-

derhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbe-

hov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kapitel (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravnings-
platser tillkomna före 1940 får inte på något vä-
sentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrel-
sen. Det gäller även vissa yngre kyrkobyggnader 
och begravningsplatser utvalda av Riksantikva-
rieämbetet och Länsstyrelsen. 
   För att få genomföra väsentliga förändringar 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller änd-
ring av byggnader, murar, portaler eller andra 
fasta anordningar samt större förändring av plan-
tering, trädbestånd och beläggning av gångar. 
Länsstyrelsen ger besked om vad som behöver 
tillståndsprövas. Enskilda gravanordningar 
såsom gravvårdar, staket eller stenramar har ett 
skydd såsom en del av kyrkogårdens helhet och 
karaktär.  
   Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Skegrie 31:1, Skegrie gamla bytomt, och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel. Om-
rådets utbredning kan ses på sida 10. Inom den 
äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då de 
kan beröra under mark dolda fornlämningar. 
Eventuella fynd av fornlämningar måste rapport-
eras till länsstyrelsen.  
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 

värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte 
förvanskas och ska underhållas så att de sär-
skilda värdena bevaras. Ändring eller flyttning av 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 
till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och bygg-
lov handläggs av kommunen och ska ske med 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas 
genom skydd i detaljplan eller områdesbestäm-
melse.  
   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 för natur- och kulturmiljövård re-
gleras genom miljöbalken och finns för att se till 
att Sveriges mark, vatten och fysiska miljö an-
vänds på ett långsiktigt och hållbart sätt. Områ-
den av riksintresse för kulturmiljö- eller natur-
vård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. En miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvändig 
för att klargöra hur planerade åtgärder påverkar 
natur- eller kulturmiljön i området.  
   Biotopskyddsområden anges av regeringen för 
att skydda små mark- eller vattenområden som 
på grund av särskilda egenskaper är betydelse-

fulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
Bestämmelserna finns i 7 kap 11 § Miljöbalken. 
På kyrkogårdar omfattas alléer, det vill säga träd-
rader med minst fem lövträd planterade i en en-
kel eller dubbel rad ofta av det generella biotop-
skyddet, men även stenmurar kan omfattas av 
miljöbalkens regler om biotopskydd när de ligger 
i anslutning till jordbruksmark. 
   I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården 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, en annan är grod- och 
kräldjur. Samtliga arter av fladdermöss och grod- 
och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Skegrie omfattas av ett stort riksintresse för kul-
turmiljövården kallat Fuglie – MellanGrevie mm 
(M:K136), som betecknas av tätt liggande kyrk-
byar från medeltiden eller äldre och ett skiftes-
landskap med förhistorisk bruknings- och bo-
sättningskontinuitet. I länsstyrelsens kulturmil-
jöprogram finns ett kulturmiljöstråk kallat Skåne-
linjen Per Albin-linjen, som utgörs av de gamla 
skyddsvärn som omger den skånska kusten. 
Stråket passerar ca 2 km söder om Skegrie. I 
samma program omfattas Skegrie av ett stort 
område av särskilt värdefulla kulturmiljöer kallat 
Skegrie- Fuglie- Hammarlöv- V Tommarp- V 
Vemmerlöv som har nästan samma utbredning 
som riksintresset M:K136. 
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Skegrie kyrkogård 
Karta från Hammarlövs församling 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Skegrie finns omnämnt redan 1123, då med skriv-

ningen Schethrögum. Skegrie bytomt, enligt utsträck-

ning på karta från år 1700, är idag fornlämning. Vid 

utredningar inom bytomten under 2000-talet har 

flera lager bebyggelselämningar påträffats. En av de 

mer kända fornlämningarna i byn är Skegriedösen, 

en stenkammargrav från tidig järnålder, som syns 

tydligt från kyrkogården. Kyrkogården låg i byns 

västra del, tätt intill rusthåll och kvartersmästarbo-

stad. I byns södra ände låg ett annexhemman som 

innehades av kyrkoherden i Tommarp. Skegrie har 

varit annexförsamling till Tommarp. På kartan från 

1755 visar att byn hade en långsmalform och bredde 

ut sig i nordsydlig riktning och det fanns flera kring-

byggda gårdar. Samtliga hemman, undantaget kyr-

kans, var rusthåll, löjtnantsboställen och hästhem-

man. På enskifteskartan från 1814 har bebyggelsen 

kring kyrkogården minskat. Kvar finns endast en 

byggnad som betecknas som ”kyrkoplats”. Från 

1869 finns en karta där tomterna söder om kyrko-

gården markeras som Skole- och fattighusplats.  

Kyrkans historia i korthet 
Kyrkan uppfördes med långhus, kor och absid under 

1100-talet. Under slutet av medeltiden förlängdes 

kyrkan åt väster, vapenhuset tillkom och absiden 

revs. År 1844 byggdes kyrkans torn efter ritning av 

C. G Brunius. Vid samma tillfälle tillkom även kyr-

kans blinderingar och trappstegsgavlar. År 1905 

skedde en genomgripande invändig restaurering då 

kyrkan dekorerades med målningar. På 1950-talet 

byggdes kyrkan om efter ritningar av Eiler Graebe. 

Bland annat byttes tegelgolvet mot ett kalkstensgolv 

och el installerades i kyrkan. 1973 målades den nuva-

rande kvaderimitationen inne i kyrkan och efter 

detta har endast vanligt, löpande underhåll skett på 

kyrkan. 

 
Kyrkogårdens historia 
Den äldsta avbildningen av kyrkogården är en karta 

från år 1700. Kyrkogården är kringgärdad och har 

tre ingångar: i norr, söder och öster. Strax norr om 

kyrkan är klockstapeln markerad. Det tidiga kart-

materialet visar att kyrkogårdens utbredning var 

rektangulär och ungefär hälften så stor som dag. 

Klockstapeln finns markerad på kartor så sent som 

1869 men det är okänt när den revs.  

På foto på kyrkan år 1904 syns det att kyrkogår-

den hade en liknande mur som idag, vitputsad med 

tegelavtäckning, men utan synliga naturstenar. Inn-

anför muren syns en trädkrans. På andra tidiga foto-

grafier syns plantering av vintergröna växter och lågt 

klippta häckar kring gravkvarteren. Murgrönekullar 

Mätning från 1755. Kyrkogården låg intill annex och rustgård. På bilden syns gränserna för Skegrie bytomt. Källa: FMIS Karta från 1869 som visar planering för skola- och fattighus. 
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markerar platsen för de gravsatta. Grus, jord eller 

sand täcker den övriga marken.   

Under mitten av 1930-talet lades murarna på 

östra, västra och norra sidan om på grund av att den 

gamla byvägen som passerade förbi kyrkan sänktes. 

Murarna uppfördes likt de tidigare, vitkalkade med 

tegelavtäckning, men med blottlagda naturstenar på 

den yttre sidan.  

År 1937 ersattes den nordvästra grinden på kyr-

kogården. Pelarna byggdes upp på nytt likt den tidi-

gare förlagan och en kalkstenstrappa uppfördes från 

byvägen på västra sidan till kyrkogården. Under 

1900-talet revs den gamla muren på södra sidan av 

kyrkogården. Detta var sidan som låg intill skolan 

och fattighuset. På södra sidan planterades en tillfäl-

lig begränsning av hagtorn.  

År 1946, under arbete med dränering, fann man en 

medeltida grav norr om kyrkan.  

Under slutet av 1950-talet tas stora delar av den 

gamla trädkransen av almar bort, ca 30 st träd.  

Vid slutet av 1950-talet utvidgas kyrkogården åt 

söder och året efter byggs en ny, något smalare, mur 

längs södra sidan.  

Under börjar av 1970-talet uppfördes Ett bårhus 

på södra sidan av kyrkogården efter ritning av bygg-

nadsingenjör Kurt H Ohlsson. Bårhusets murade 

väggar av lättbetong är putsade och vitmålade. Idag 

används byggnaden som ekonomibyggnad.  

Under början av 2000-talet tvättades, putslagades 

och målades kyrkogårdsmuren 
  

Detta tidiga fotografi över kyrkogården visar trädkrans, låga 
klippta häckar, murgrönekullar m.m  Datum okänt. Källa: RAÄ 

Foto från 1904. Källa: RAÄ Foto från 1927 över Skegriedösen.Källa: RAÄ 

Bild över Skegrie kyrka, okänt datum. Källa: Regionmuseet 
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Karta från 1816. Bebyggelsen har tunnat ur efter enskiftet. Kartbild från 1910.  Karta från 1968. På bilden syns utvidgningen tydligt.  

 
Händelser i sammandrag 
 
1700-1800-tal  Kyrkogården har tre entréer, är muromgärdad på samtliga 

sidor. Klockstapel finns norr om kyrkan.  
 
1930-tal Muren förstärks efter att landsvägen på västra sidan sänkts. 

En ny grind, trappa och grindpelare anlades på nordvästra 
sida.  

 
1946 Dräneringsarbete sker på kyrkogården och en romansk sten-

kista med välbevarat skelett upptäcks på norra sidan. 
 
1950-tal Kyrkogården utvidgas åt söder.  Under 1950-talet kapas flera 

almar. En ny mur ersätter hagtornshäcken på södra sidan.  
 
1971 Bårhuset uppförs, som idag används som ekonomibyggnad.  
 
2002 Underhåll av kyrkogårdens mur.  
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Beskrivning kyrkogården 
 



 

14 | Skegrie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Omgivningar  
Kyrkogårdens omgivning består huvudsakligen av 

odlad söderslättsbygd. Med blicken riktad mot väster 

är bruksmarken plan och sikten når fram till väg E6. 

Kyrkogården ligger på den yttersta västra delen av 

byn. Bebyggelsen närmst kyrkogården består huvud-

sakligen av gårdsbyggnader, renoverade gatuhus och 

villor. Precis nordöst om kyrkogården är försam-

lingshemmet placerat. Karaktären i byn är skiftande 

med ter sig mer ålderdomlig närmre kyrkan, och fler 

nybyggda byggnader åt öster. Träd finns spritt i om-

rådet men främst är det en öppen karaktär.  

Kyrkogårdens begränsning 
Hela kyrkogården omgärdas av en vitputsad naturs-

tensmur. Längs med de yttre begränsningarna syns 

blottlagd natursten, medan den inre delen är sprit-

putsad. Muren har avtäckande taktegel med nyare 

röda eller äldre gula tegelpannor i tre rader. . Längs 

med den södra sidan skiljer sig muren något då den 

har blottlagd sten även på insidan. Här är även det 

avtäckande takteglet annorlunda då det ligger i två 

rader istället för tre och är av ett yngre, rött tegel.  

En del av den östra och hela den södra murdelen är 

ett snäpp lägre än övrig mur. 

 
Grindar 
På kyrkogården finns fyra stycken grindar, alla i 

svartmålat järn. Nordvästra grinden är placerad 

mittemot kyrkans ingång. Grinden är fäst i fyrkan-

tiga pelare som sitter ihop med muren. De är vitput-

sade med plan avtäckning av kalksten. Grinden är 

dubbel med runt formade järn som bildar bloms-

termönster och treklöverformade arkitekturdetaljer, 

även kallat trepass.  

Även den sydvästra och sydöstra grinden är en 

dubbelgrind som är fäst direkt i muren. Den har 

enkla ribbor med nätta korsdetaljer.  

Den nordöstra grinden är tredelad. Grinden är fäst i 

metallpelare med spirformat krön. Spjälorna har-

spjutspetsdetaljer och det löper lister med fyr-

kantsmönster.  

 
Gångar och strukturer 
Kyrkogårdens västra sida är aningen sluttad då det 

anlagts en ramp fram till nordvästra grinden. Från 

samma grind löper även en stenlagd gång fram till 

kyrkans ingång. En ramp finns också vid försam-

lingshemmet 

Kyrkogården har rätvinkliga grustäckta gångar. 

Gångarna löper längsmed murarna och sedan i raka 

led mellan gravplatserna från väst till öst. På den 

nordligaste och sydligaste delen av kyrkogården 

finns områden som är helt grästäckta men i övrigt är 

kyrkogården huvudsakligen singeltäckt.  

Skegriedösen ligger ett strax väster om kyrkogården. Nordvästra grinden och muren. Muren är putsad på insidan 
och har avtäckning av tegelpannor. 

Gångarna är breda och lagda med singel.  
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Service  
På kyrkogården finns ett flertal servicestationer med 

spannar och vattenkannor och liknande. Vid en av 

dessa finns en vattenpost. Sopkärl finns vid ekono-

mibyggnaden.. Parkeringsmöjligheter finns på kyr-

kogårdens norra sida. Den saknar dock handikapp-

lats. Vid nordvästra ingången och vid församlings-

hemmet finns informationsskylt med aktuella hän-

delser i församlingen. 

Belysning 
På kyrkogården finns det belysning i form av spot-

lights riktade på kyrkan. Utöver det finns ingen ytter-

ligare belysning på kyrkogården. Utanför kyrkogår-

den, på parkeringen finns gatlampor och utmed 

västra murens utsida är några lampetter fästa.  

Byggnader 

Bårhuset 
Det tidigare bårhuset är placerad i det sydvästra hör-

net av kyrkogården. Taket är lagt med rött taktegel. 

Byggnaden har en slätputsad fasad i vit kulör. På 

fasaden finns smala ljusinsläpp med råglas. På bygg-

nadens västra sida finns en port med brunmålad 

pärlspontad dörr. På östra sidan finns två brunmå-

lade trädörrar varav den ena går till en toalett.  

Församlingshem  
Församlingshemmet ligger utanför kyrkogårdsmu-

ren, på östra sidan. Byggnaden har en betongsockel, 

fasad av gult tegel. Taket är lagt med eternitplattor. 

Byggnaden har fönster och dörrar med stickbågs-

form och är alla målade i en mörkgrön kulör. Dör-

rarna är täckta med träpanel.   

  

På kyrkogården finns ställningar för att låna verktyg.  Ekonomibyggnaden, som tidigare varit bårhus är placerad i 
det sydvästra hörnet av kyrkogården. 

Vägen framför västra ingången till kyrkan är lagt med dekorativa betongplattor.  



 

16 | Skegrie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Områdesbeskrivning 

Kvarter 1 
Kvarter 1 ligger på kyrkans norra sida och är till 

störst del gräslagt. Den västra delen av kvarteret, den 

gulmarkerade på kartan ovan, har huvudsakligen 

äldre gravvårdar i varierande utformning med några 

inslag av kalkstensvårdar. Det finns några rester av 

tidigare gravplatser. Inga av vårdarna, förutom en, 

har markerad omgärdning, plantering med perenner 

eller vintergröna växter. Övriga delen av kvarter 1, åt 

öster, har liknande karaktär som resten av kyrkogår-

den (se nästa rubrik för mer ingående beskrivning) 

Kvarter 2-4, 6-7 
Kvarteren är rektangulära och skiljs åt av breda 

grusgångar. Undantaget är delar av kvarter 1 och 5 

som ligger i norr och söder där delar av kvarteren är 

grästäckta.  

Överlag har kvarteren liknande karaktär. Majori-

teten av gravplatserna har ytskikt av singel och mer-

parten av gravplatserna har omgärdning av buxbom. 

Det finns ett 10-tal gravplatser med omgärdning av 

sten och endast en med järnstaket. Gravplatserna 

varierar i storlek. Plantering av blommande växter är 

sparsam, framförallt på de äldre gravplatserna. Spritt 

över hela kyrkogården finns dock flera olika friväx-

ande vintergröna växter som t.ex. tuja. Det finns ett 

60-tal dekorativa element på gravplatserna såsom 

planteringsramar av sten. Av dessa har ungefär hälf-

ten infattningshäckar av buxbom. 

Majoriteten av gravvårdarna inom kvarteren är 

uppförda omkring sekelskiftet 1900 fram till 1930-

talet. Gravvårdarna är framförallt av granit. Vanligast 

är gravvårdar som är enkla i sin form, relativt hög-

resta, och med enkel dekor. Symbolerna på vårdarna 

är klassiskt kristna, ex kors. I övrigt förekommer 

obeliskformade vårdar, bautastenar med huggna 

sidor, en bruten kolonn i diabas samt ett fåtal vårdar 

som kröns av ett kors eller en urna. I Skegrie finns 

flera bevarade familjegravar med högresta vårdar, 

och på flera av dessa finns små, lutande enkla vårdar 

uppförda över enskilda personer. Detta är tydligast i 

kvarten 2-4. Det finns även ett 30-tal gravkar på 

kyrkogården. 

Den vanligast förekommande titeln för män är 

lantbrukare men även titlar som folkskollärare, agro-

nomen, vagnmakaren, skräddaren med flera före-

kommer. Kvinnliga yrkestitlar är mycket ovanliga. 

Vid inventeringstillfället återfanns endast en grav-

vård som angav kvinnlig yrkestitel; Lärarinnan i kv 4. 

Kvinnotitlar figurerar oftast i förhållande till man-

nen, så som hustru eller dotter. 

Från 1900-talets senare del återfinns en del låga 

och breda vårdar i matt eller polerad granit. De har 

ofta enkla inskriptioner utan titlar, och symboler 

såsom stjärnor och kors. Dessa blir allt vanligare i de 

södra kvarteren (5-7). Bland dessa gravplatser är 

även plantering med blommande växter vanligare.  

Kvarter 5  
I kvarter 5 finns ett område som skiljer sig från kyr-

kogårdens övriga karaktär, den blå markeringen på 

kartan. Området är belagt med gräs och hägnas in av 

en rygghäcka av tuja. Gångvägen är belagd med 

kvadratiska kalkstensplattor. Utmed rygghäcken 

löper gravvårdarna i raka led. Dessa vårdar är enkla i 

sin utformning, rektangulära, polerade granitvårdar 

med en mindre rabatt. Framför dessa vårdar finns 

hällar på rad. . Hällarna varierar mellan enkla rek-

tangulära vårdar och naturstensformade. Vid ryggen 

av hällarna finns en liten rabatt. I hela området finns 

mindre plantering av vintergröna växter och sä-

songsbetonad växtlighet som t.ex. ljung under den 

kallare delen av året. Övrig del av kvarteret har 

samma karaktär som resten av kyrkogården, med 

buxbomsomgärdade gravplatser och singelyta. (se 

föregående rubrik för mer ingående beskrivning). 
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Minneslunden 
Minneslunden ligger i det sydöstra hörnet av kyrko-

gården. Det intilliggande området är grästäckt och 

minneslunden markeras av gatsten. En rygghäck av 

idegran markerar området där en träbänk placerats i 

minneslunden. Centralt på platsen finns en oval ra-

batt kantad med en låg buxbomshäck. I planteringen 

finns rosor, en minnessten och ett gjutjärnskors. På 

minnessten står det ”guds gåva är evigt liv”. Utöver 

detta finns en ljusbärare i svart metall i minneslun-

den.  

 

Karaktärsdrag för kyrkogården: 

- Sekelskiftesprägel med buxbomomgärdning och 

kvartersindelning med räta vinklar. 

- Flertalet högresta vårdar. Många familjegravar och 

många med titel. 

- Flera storvuxna vintergröna växter. 

- Gravvårdar i grå och mörkgrå granit. 

 

  

Kyrkogården sedd från söder.  
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Minneslunden. Kyrkogården sett från norr mot söder.  En del av kv 1 är gräslagd.  

Flera vintergröna växter finns på kyrkogården.  En del av kv 5 skiljer sig från övriga karaktär.  
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Beskrivning av växt- och djurliv 
 



 

20 | Skegrie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 

Träd 
Trädkransen längs västra, norra och östra sidan av 

kyrkogården består av 33 toppkapade och regelbun-

det hamlade äldre lindar. I minneslunden står en 

medelålders hängsälg. Utanför muren längs södra 

sidan står 10 lindar som inte tillhör kyrkogården. 

Häckar 
En lågt klippt buxbomshäck omgärdar de flesta 

gravplatser. Norr om kyrkan finns däremot ett för-

enklat område där häckarna ersatts av gräsmatta. 

Lågt klippt buxbomshäck omgärdar också en oval 

plantering i minneslunden. Här står också en kort 

sträcka av drygt meterhög klippt idegranshäck kring 

bänkplatsen. 

Kring bårhuset växer en drygt meterhög häck av 

tuja med avrundad klippt topp. Häcken är planterad 

i vinkel med långsidor åt öster och norr. I södra de-

len av kyrkogården finns också ett klammerformat 

häckavsnitt med drygt meterhög klippt tujahäck. 

Planteringar 
På kyrkogårdens gravar växer perenner som rosor, 

lavendel, murgröna, hortensia, penningblad, vinter-

gröna, tofsfetknopp, taklök, kärleksört, murklocka, 

julros, blodnäva och höstaster. Av buskar förekom-

mer bl.a. japansk dvärgcypress, klottuja, kinesisk en, 

idegran, krypoxbär, himalayaen ’Blue star’ och ’Blue 

carpet’, lagerhägg, sockertoppsgran och bergtall. 

Många enar, idegranar och tujor är klippta i klot- 

eller linsform. Några idegranar är klippta i kubform. 

Det finns också ett flertal höga friväxande vinter-

gröna buskar av cypress, idegran och japansk dvärg-

cypress. På några tomma gravplatser driver kyrko-

gårdsförvaltningen upp plantor av buxbom. Silverek 

är främst den annuell som syns under vintern. I 

minneslundens ovala plantering växer rosa bukettro-

sor. På flera platser finns smala rosplanteringar mel-

lan gravplatser omgärdade av buxbomshäck.  

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-

digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-

vildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 

nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 

och gravvårdar. 

Den tidigare rödlistade bladlaven kalkvägglav fö-

rekommer på nästan alla lindarna längs norra sidan 

Minneslunden. 

Toppkapade, hamlade lindar.   

Vintergrön kyrkogård.  
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av kyrkogården och sporadiskt på lindarna längs 

västra och östra sidan. Arten växer normalt sett bara 

på kalksten eller stenmurar med kalkbruk. Inte sedan 

40-talet har arten observerats växa på barken av 

levande träd, vilket nu kan vara ett tecken på bättre 

luftkvalitet. Kyrkomuren är nyrestaurerad och saknar 

helt påväxt, men har sannolikt haft kalkvägglav tidi-

gare. Arten noterades på murar utanför kyrkogården, 

kring parkeringen.  

I gräsmattorna dominerar ofta gräshakmossa 

över stora ytor. Andra arter som förekommer all-

mänt är gråfibbla, hönsarv, mjuknäva, tusensköna, 

röllika, vitklöver och violer. Gräsmattan är måttligt 

näringspåverkad. Blåsippa, som är fridlyst i Skåne, 

noterades på kyrkogården vid en floraväktarinvente-

ring våren 2017. 

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.  

Samtliga 33 lindar på Skegrie kyrkogård är så kal-

lade hålträd, vilket innebär att de har en tydlig hålig-

het i stammen. Ihåligheterna kan ibland ha ansam-

ling av mulm, vilket 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. Ett antal hotade arter av insekter är 

helt beroende av ständig tillgång till mulm och stam-

håligheter. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommarhalvåret. Då 

alla de toppkapade lindarna på kyrkogården har 

stamhåligheter är det troligt att fladdermöss finns i 

anslutning till kyrkan i Skegrie, särskilt då de också 

dras till äldre byggnader. De dagvilar eller övervint-

rar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. De behöver en 

plats med jämn och sval temperatur på 0-5 grader 

för sin vinterdvala. Även skrymslen i stenmurar kan 

fungera som platser för dagvila. Det krävs extra hän-

syn där det finns eller kan förväntas finnas fladder-

möss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-

ståndet. 

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 

besöken på kyrkogården under senhöst/vinter note-

rades blåmes, talgoxe, gråsparv, pilfink, gärdsmyg, 

Kalkvägglav. 

Idegran med bär.  

Buxbomsomgärdade gravplatser.  
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koltrast, råka och kaja, medan gråsiskor bara sträckte 

över. Kyrkogården används flitigt för födosök, vila 

och skydd, av såväl häckande som övervintrande 

fåglar 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. Inga fynd av grod- och kräldjur 

har rapporterats från kyrkogårdens omedelbara när-

het, men större vattensalamander har observerats 

vid Schaggarp ca 2 km åt öster och vid Söderlid ca 2 

km åt sydost. Förekomster av ätlig groda finns vid 

Ängavallen, Håslöv ca 4 km åt nordväst och från 

Trelleborgs golfbana ca 4 km söder om kyrkogården, 

den sistnämna lokalen har även sjögroda. Grönfläck-

ig padda (VU) och vanlig padda är observerade mel-

lan Vellinge och Stora Hammar ca 6 km åt nordväst. 

Av grod- och kräldjur bedöms vanlig padda, vanlig 

groda, åkergroda, ätlig groda, snok, huggorm och 

större vattensalamander kunna förekomma på kyr-

kogården.  

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. Även lindens 

sommarblomning är värdefull för insekterna. Föru-

tom det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 

lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 

stenmaterial många insekter.  

  

Gråsparvar.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Skegrie kyrka med kyrkogård har lång historisk kon-

tinuitet på platsen. Redan under medeltiden begrav-

des det på kyrkogården. Platsen, med kyrkan, omgi-

vande kyrkogård och mur, som viktig del i Skegrie 

samhälle har härigenom ett traditionsvärde.  

Kyrkogården rymmer social- och samhällshistoriska 

värden. Vårdarnas titlar berättar om vilka näringar 

som präglat bygden under skilda perioder. Samtidigt 

belyser de hur klass- och könstillhörighet varit avgö-

rande för inom vilka ramar personer har levt sina liv. 

Titlar anges ofta på vårdarna, även långt fram i tiden. 

Lantbruket, hantverk och handel är näringar som 

avspeglar sig i inskriptionerna. I Skegrie finns ett 

stort antal familjegravplatser där individuella grav-

vårdar även får ta plats. Istället för en stor gravvård, 

fylls det på med mindre vårdar med liknande form. 

Detta gäller både små och stora gravplatser. Det 

tycks därför ha funnits en tradition att både synlig-

göra individerna och samtidigt utnyttja hela gravplat-

sen. Värt att beakta i sammanhanget är kyrkogårdens 

osynliga historia över de personer, oftast ur lägre 

samhällsklasser, vilka inte framträder genom beva-

rade gravvårdar eller inskriptioner. Trots att flera 

begravts på familjegravplatser med egen vård, finns 

det inte ett stort antal små, enkla gravvårdar kvar 

utanför dessa. Det är även ovanliga med gravvårdar 

som har kvinnlig yrkestitel.  

     Kyrkogården rymmer kyrkogårdshistoriska värden. 

Kyrkogårdens form och struktur återspeglar de arki-

tektoniska ideal som dominerade vid 1900-talets 

början. Förekomsten av klippta, vintergröna häckar 

har dock kontinuitet från den äldre kyrkogården. 

Det är kyrkogårdshistoriskt värdefullt att denna trad-

ition upprätthålls än idag. Både på små och stora 

gravplatser finns olika sorter av vintergröna växter 

såsom tuja, oxbär eller idegran.  

De hantverksmässiga värden som finns på kyrkogår-

den återspeglas i att de äldre vårdarna och gravplat-

serna ofta har en tydlig hantverksmässig prägel. 

Detta återspeglas till exempel i vårdar av kalksten 

eller kringgärdningar av järn.  

Kyrkogårdsmiljön kan tillskrivas ett pedagogiskt 

värde genom bland annat gravvårdarna och gravplat-

serna. De större gravplatserna kan jämföras med 

samtida betydligt enklare gravar vilket återspeglar de 

skilda levnadsvillkoren. Det kan jämföras med den 

nya kyrkogårdens enklare gravvårdar och gravplatser 

där folkhemmets demokratiska grundtanke ger fullt 

utslag. De är framför allt tillsammans som gravvår-

darna bidrar till kyrkogården som en värdefull kul-

turmiljö. Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, 

både storslagna och anspråkslösa, för sina titlar likväl 

som för sin utformning är viktigt för att kyrkogår-

den ska spegla en tidigare samhällsstruktur. Kyrko-

gården har även rent estetiskt ett homogent uttryck 

med sina grusgångar, räta gångar och buxbomsom-

gärdade gravplatser och med vackra inslag av vinter-

gröna växter vilket ger den ett upplevelsevärde.  

Biologiska värden 
Skegrie by ligger i ett fullåkerslandskap och kyrko-

gårdens närmaste omgivning utgörs av åker och 

bebyggelse. Då omgivningen har låg artdiversitet på 

På kyrkogården finns flera familjegravplatser med individuella små vårdar eller gravkar.  
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grund av jordbrukets monokulturer är kyrkogården 

och byn desto viktigare och fungerar som refugier 

för hårt trängda växter, svampar och djur. 

Två gräsmarker som inventerats i Jordbruksver-

kets Ängs- och betesmarksinventering finns inom 2 

km från kyrkogården. Båda dessa var inte längre 

aktuella som betesmark eller äng, på grund av igen-

växning och för trivial flora.  

Inga utsedda naturreservat, Natura 2000-

områden, biotopskyddsområden eller nyckelbiotoper 

finns inom 3 km från kyrkogården. Närmaste natur-

reservat är Maglarps sandtag som ligger ca 4 km 

söder om kyrkogården. Ett stort riksintresse för 

naturvården kallat Måkläppen – Limhamnströskeln 

(N91) omger hela Falsterbohalvön och kommer som 

närmast drygt 3 km söder om Skegrie kyrkogård. 

Större del av samma område utgör också Natura 

2000-område. 

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 Skegrie kyrkogård. De har sina viloplatser i bygg-

nader, murar eller gamla hålträd. Samtliga arter av 

fladdermöss liksom alla grod- och kräldjur är frid-

lysta och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Kalkvägglav Xanthoria calcicola är en bladlav som 

tidigare varit rödlistad. Arten noterades på 9 av lin-

darna i trädkransen och kan förekomma ytterligare 

några träd. Arten har tidigare bedömts som sällsynt, 

men har på senare år hittats på allt fler platser, 

främst i sydvästra halvan av Skåne som är dess kärn-

område i landet. Det är däremot mycket ovanligt att 

finna arten på bark istället för kalkpåverkad sten. 

Inga signalarter eller rödlistade arter kunde upptäck-

as på kyrkogården och inga sådana är heller registre-

rade sedan innan på Artportalen. Några rödlistade 

fåglar är observerade i närheten, men dessa är inte 

knutna till kyrkogården. En rödlistad kärlväxt, vit 

kattost Malva pusilla (VU) är noterad ca 50 m öster 

om kyrkogården. Rödlistade arter utses av expert-

kommittéer vid Artdatabanken och utgörs främst av 

hotade och nära hotade arter. Signalarter är Skogs-

styrelsens urval av arter som är indikatorer på mil-

jöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 

arter. En fridlyst art, blåsippa, förekommer på kyr-

kogården. 

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-

band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd, registrerades trädkransens 33 lindar längs kyr-

kogårdens västra, norra och östra sida. Även de 10 

lindarna utanför kyrkogårdens södra sida registrera-

des som skyddsvärda träd. Samtliga träd noterades 

som hålträd. Alla kyrkogårdens träd omfattas av 

kulturmiljölagen. Trädkransen kan omfattas av det 

generella biotopskyddet i miljöbalken, då den kan 

klassas som en allé. Länsstyrelsen är den myndighet 

som avgör om träden omfattas av biotopskydd.  

 
  

Gravkar med växtlighet i.  
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 
För att kyrkogårdens kulturhistoriska vär-

den ska bevaras måste de vårdas och underhållas. 

Genom kartbilden till ovan anges riktlinjerna för 

vård och underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska 

värden.  

 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller ersättande av växt-

material såsom buxbomshäckar och rygghäckar 

är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd 

är tillståndspliktig bör man samråda med Läns-

styrelsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 

som ett planeringsunderlag för tillståndsansö-

kan i dessa fall.  

 

Område med betydelse för kyrkogårdens 
karaktär och kulturhistoriska värde 
 

På kyrkogården bör: 

  

 Omgärdande murar och grindar inom kyrko-

gården bevaras.  

 Grusgångar och kvartersindelning inom kyrko-

gården bevaras. 

 Buxbomshäckar, järnstaket och stenramar som 

kringgärdar gravplatserna bevaras. 

 Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlighet 

bör i första hand vårdas och stå kvar på grav-

platserna, även efter återlämnande av gravplats. 

Vid behov kan växter förnyas med samma eller 

liknande växtmaterial som befintliga eller flyttas 

till annan plats på kyrkogården. 

 För bevarandet av äldre växter bör gravrättsin-

nehavare informeras om växters kulturhistoriska 

och biologiska värden. Skötselavtal kan skrivas 

för bevarande av växtlighet på gravplatsen. Kul-

turhistoriskt värdefull växtlighet bör identifieras 

och skyltas eller markeras i skötselplan. 

 Kyrkogårdens trädkrans bör bevaras i sin om-

fattning och vid behov återplanteras med pas-

sande trädslag. 

 Gravvårdarna bevaras på plats tills behov finns 

att återanvända gravplatsen. Gravplatserna bör 

inte lämnas tomma.  

 Texter och inskriptioner på gravvårdarna rengö-

ras och vid behov förtydligas för att inte vårdar-

nas pedagogiska värde ska förloras.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 

 På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 

ska gravvårdar, ytmaterial, omgärdningar och 

växtmaterial vårdas och bevaras (Dessa grav-

platser redovisas senare i dokumentet). 

 Vid skötsel av dessa gravvårdar hänvisas till vård 

och underhållsplanens bilaga Rekommendationer 

för vård och under håll.  

 Vårdåtgärder som inte kan karakteriseras som 

normalt underhåll är tillståndspliktiga, liksom 

flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt 

värdefulla gravvårdar. 

Växtlighet 
 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-

nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-

gärder.  

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-

giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 

finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 
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Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-

kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  

 

 Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 

alternativ finns.  

 Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 

och används normalt i arbetet med dessa träd 

från och med 2012.  

 I majoriteten av all nyplantering används det 

eller de trädslag som är mest värdebärande och 

typiskt för traktens kulturlandskap.  

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 

att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 

70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 

Götaland och södra Svealand från och med 

samma år. 

 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 

som har en stamdiameter på mer än 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 be-

gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 

Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 

inlagda i Trädportalen på internet. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

 Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-

novering av kallmurar ske under juni till augusti. 

Man bör dock vara observant på eventuella 

häckande fåglar i murarna under denna tid. 

 Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 

under 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. 
  



 

28 | Skegrie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

  

 

Åtgärdsbehov  
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 

till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 

med både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 

bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Murar  
 På muren finns flera söndriga tegelpannor. Det 

är tydligast på den västra delen av muren. Främst 

är det den gula typen av pannor som är sönder 

kompletteras med likvärdigt tegel. Vid större 

framtida underhåll bör befintliga tegelpannor 

återanvändas.  

 Eventuell nyplantering av träd bör ske på avstånd 

från muren så att den inte tar skada från trädens 

rotsystem. Åtgärder kräver Länsstyrelsens till-

stånd.  

Grindar 
 Grindarna bör riktas/smörjas vid behov för att 

vara funktionsdugliga. Främst nordöstra grinden 

är i behov av detta just nu. 

 Rengör, rostskydda och måla grindarna kontinu-

erligt enligt instruktionerna i bilagan Rekommen-

dationer för vård och underhåll. 

Vägar och gångar 
 Gångplattorna i kv. 5 börjar bli överväxta. 

Gången bör rensas och synliggöras. 

 Kontinuerligt rensa bort gräs mellan gatstenen i 

minneslunden så den behåller god standard.  

 Grusgångarna bör ses över årligen. Singeln i 

gångarna bör fyllas på lite i taget så att ytan för-

blir hårt packad och framkomlig. Ny singel skall 

vara av samma typ som den befintliga.  

Tillgänglighet 
 Parkering reserverad för rörelsehindrade bör 

anordnas och markeras nära huvudgrinden.  

 Uppmaning om förbättringar av grindar finns 

under punkten ”Grindar” 

 Uppmaning om förbättringar av gångväg finns 

under rubriken ”Gångar och strukturer” 

 Undersök möjligheten att öka belysningen på 

kyrkogården för att delar inte ska upplevas som 

mörka och otrygga under vinterhalvåret.  

 För besökare är det alltid positivt med tydlig in-

formation om kyrkogården. Enkla informations-

tavlor vid kyrkogårdens entréer kan informera 

om aktiviteter, regler och riktlinjer samt om plat-

sens historia.  

Gravplatser 
 Ta sticklingar från frisk buxbom på kyrkogården 

och komplettera de häckar som kringgärdar 

gravplatserna. Detta är viktigt för att bevara kyr-

kogårdens struktur. 

Gravvårdar 
 Gravvårdar som är uppstötta, nedtagna, insta-

bila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 
Stabiliteten på gravvårdarna bör kontrolleras en-
ligt standardiserade anvisningar från Centrala 
Gravvårdskommittén. Församlingen bör budge-
tera för omdubbning av några av kyrkogårdens 
nedlagda/instabila vårdar per år. 

 Undvik att ta bort gravvårdar fram till dess att 
gravplatsen ska återanvändas. Detta för att inte 
utarma kyrkogården. Om möjligt bör gravvårdar 
stå kvar på sin plats så länge som möjligt.  

Delar av murens avtäckning har lossnat eller gått sönder.  Nordöstra grinden behöver justeras.  
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Byggnader  
 Mindre sprickbildning finns på ekonomibygg-

nadens fasad och dörren behöver justeras. Ett 

åtgärdsförslag bör tas fram av sakkunnig. Åtgär-

den kräver länsstyrelsens tillstånd. Fönster och 

dörrar är i behov av målning. Detta kan åtgärdas 

vid sedvanligt underhåll. 

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i åtanke 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 Skegrie kyrkogård. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-

det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 

på platsen så länge som möjligt. De kostnader 

förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-

der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 

kostnaden för omfattande akuta insatser och 

nyplantering med ett tätare intervall. Samtidigt 

står kulturhistoriska och biologiska värden på 

spel som är svåra att omvandla till siffror.  

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 

träd riskerar påverkas. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man sparar 

delar av stammen och lägger den i en perma-

nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 

Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 

för övrigt helt utan åtgärder.  

 Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 

sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 

flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 

stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-

vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor, 

tornfalkar och fladdermöss. 

 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 gynna fjärilar och andra nektar- och pol-

lensökande insekter, plantera gärna blommor 

som doftar och har klara färger. Bra blommande 

växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, ro-

senflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspi-

rea, lavendel, salvia, kungsmynta och rosen-

buddleja. 

 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. 

Att bevara buxbomsomgärdningarna bidrar till att bevara 
kyrkogårdens struktur.  

Mindre sprickor framträder på bårhuset.  
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 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, liguster, måbär och berberis 

är några av de bärande träd och buskar som gil-

las av fåglar. 

 
  

Åtgärdsbehov växt- och djurliv 

Det gröna är en viktig del i kyrkogårdens värde. Varierad växtlighet skapar en levande karaktär och främjar den biologiska 
mångfalden.  
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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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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 40): 

 
Gravplats Gravplats/vård beskrivning Inskription Kommentar 

Kv 1, onumre-
rad 

Högrest vård i svart granit med pyramidkrön. Matt 
inskription.  
 
Ytskikt av gräs, ingen omgärdning eller ytterligare 
växtlighet.  

Lantbrukaren 
Lars Andersson 

Å no 15 Skegrie * 
1/10 1841, † 10/2 1899 

Hustrun 
Bengta Andersson 

* 5/3 1840, † 5/7 1888 
Dottern 

Hushållerskan Cecilia Andersson Prångstorp 
pr Stehag 

* 7/6 187, † 7/7 1906 Hvila i frid 

Lantbrukare är en titel som på kyrkogården samt i allmänhet 
var den vanligaste titeln given på manligt gravlagda. Detta var 
dvs. ett vanligt försörjningssätt. 
 
Yrken sammankopplade med vård- och omsorg var bland de 
första yrkesgrupper som ansåg ”lämpliga” för kvinnor. Skegrie 
är inget undantag till att det finns ytterst få gravvårdar med 
kvinnliga yrkestitlar på, och därför extra viktigt att bevara de 
som finns.  
 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

Kv 2, 9 Stående kalkstensvård med rundat krön. Huggna 
detaljer av pelare, stjärnor och soluppgång.  
 
Ytskikt av singel, omgärdning av buxbom. Ingen 
ytterligare växtlighet.  
 

 Vården vittrar.  

Minnesvård över åboen Hans Jönsson född i 
Skegrie d – 1803 dog --- 

Hustrun --- född d 27/8 1813 dog – Skegrie 
1862 

Kalkstensvårdar har förutom ett åldersvärde ett värde i dess 
skånska tradition. Tunna, resta hällar i grå kulör var mycket 
vanlig under början till 1800-talets mitt i Skåne.  
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Ålder- och traditionsvärde 

Kv 3, 8 1. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription.  
 
2. ”Bruten” kolonnformad vård i svart granit. Pole-
rad yta matt inskription.  
 
3. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
4. Högrest, svart granitvård med krönande kors. 
Matt inskription på basen. 

1. Karin Andersson *19/10 1861 † 23/3 1905 

 
2. Karin Andersson no 1 Skegrie 19/10 1861i 

Malmö 23/3 1905 
 

3. Anders Hansson * 30/10 1820 † 25/8 1897 
 

4. Minnesvård öfver Lantbrukaren Anders 
Hansson född i Ståstorp 30/10 1820 död å no 

1 i Skegrie 25/8 1897 
Hustrun Karna Persson född i Ugglarp 2/9 

Gravplatsen visar på en variation av gravvårdar i olika stil, den 
är även en gravplats som skiljer sig från gängse karaktär med 
sin omgärdning av järn, ytskikt av gräs, bänk och gång.  
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Stilhistoriskt värde 

 Miljöskapande värde 
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5. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
6. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
7. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
8. Högrest granitvård med vinklat krön. Matt yta 
och polerad inskription. Detalj föreställande en 
urna och en stjärna. 
 
9. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
10. Enkel, rektangulär, snett lutad granithäll med 
huggen inskription. 
 
Ytskikt av gräs, omgärdning av järn. Gång med 
betongplattor. Enkel bänk av granitsten. Plantering 
med rosor och nyponrosor.  
 

 Trappsteget in till gravplatsen behöver ses 
över.  

 Gången av plattor har sjunkit ner något i 
marken.  

 Pga. av kopparstöld har omgärdningen la-
gats med ett mindre stöldbegärligt järn. 

   

1828 död i Skegrie 28/1 1901 
 

5. Karna Persson *2/9 1828 † 28/1 1901 
 

6. Bengta Andersson *8/5 1852 †26/3 1922 
 

7. Hans Andersson *21/4 1854 † 10/12 1928 
 

8. Konsul Anders Andersson * 5 maj 1859 † 8 
febr 1929 

 
9. Mathilda Andersson * 9/12 1869 † 21/5 

1948 
 

10. Hilda Persson f Andersson 3/5 1864 † 
21/4 1954 

Kv 4, 7 Ytskikt av singel, omgärdning av buxbom. Enstaka 
plantering med ros annars ingen ytterligare plante-
ring.  
 

 Delar av den mindre planteringsramen av 

Lärarinnan Elna Lundh född 1851 död 1917 
”jag tror på ett evigt liv bortom tidens väx-

lingar” 

Fram tills mitten av 1800-talet var det endast män som kunde 
utbilda sig till folkskollärare.  
 
Gravplatsen har även en speciell utformning som skiljer sig 
från övriga på kyrkogården med den tillhörande stenramen 
som går ihop med vården.  
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sten har flyttats något och sjunkit ner.   

 Social- och samhällshistoriskt värde 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Miljöskapande värde 

Kv 4, 34 1. Lutad, rektangulär vård, matt inskription och yta. 
 
2. Lutad, rektangulär vård, matt inskription och yta. 
 
3. Stående (tidigare korsformad?) vård med delad 
bas. Svartmålad inskription och blomdetalj. 
 
4. Lutad, rektangulär vård, matt inskription och yta. 
 
5. Lutad, rektangulär vård, matt inskription och yta. 
 
Ytskikt av singel, omgärdning av singel. Rygghäck 
av oxbär och plantering av ormbunke. 
 

 Vård 3 har knäckts vid något tillfälle.  

1. mor 
 

2. far 
 

3. Bagarmästare Adolf Liljegrens familjegrav 
 

4. Ebba Liljegren 1893 – 1921 
 

5. Hening 1899 - 1918 

Kyrkogården har flera bevarade familjegravplatser. Istället för 
att endast ha en stor vård över hela familjen ligger det ofta flera 
mindre vårdar eller gravkar. Denna gravplats är ett exempel på 
denna typ men i ett något enklare slag vilket visar på att typen 
inte endast gäller de stora påkostade gravplatserna utan även de 
mindre.  
 
Gravplatsen har även variation av växtlighet såsom oxbär och 
ormbunke.  
 

 Kyrkogårdshistoriskt värde 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Miljöskapande värde 

Kv 4, 35 1. Högrest matt granitvård med polerad yta förestäl-
lande en korsformad vård. Matt inskription. 
 
2. En fjärdedel av en kvarnsten har använts som 
vård. Inskriptionen på en metallplåt. 
 
Ytskikt av singel, omgärdning av buxbom. Mindre 
plantering av blommande växter vid den yngre 
vården, utöver detta ingen ytterligare växtlighet. 

Möllare Henry Alm 1905-1987 Skytts härads 
hembygdsförening reste stenen för att hedra 

minnet 

Båda personerna kan kopplas till den lokala möllan.  
 
Kvarnstensvården är av ett yngre slag, men bär dock ett viktigt 
lokalhistoriskt värde för Skegrie by, speciellt hopkopplat med 
den äldre vården. Det är även ett starkt symbolvärde i att ha en 
del av kvarnen som vårdsten.   
 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

 Lokalhistoriskt värde 

 Symbolvärde 
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Kv 1, onumrerad Kv 2, 9 Kv 3, 8 

Kv 4, 7 Kv 4, 34 Kv 4, 35 
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Bilaga 2 – Målsättning och ut-
veckling 
 

På Skegries kyrkogård finns inget behov av nya 

begravningsplatser i nuläget. Då kyrkogården har 

en stor andel outnyttjad mark i det utvidgade om-

rådet är möjligheten för tillförande tillgodosett. 

Utmaningen ligger i att allt fler gravplatser återläm-

nas. Att i större uträckning ta bort gravplatser, 

skulle medföra att en betydande del av kyrkogår-

dens kulturhistoriska värden går förlorade. Istället 

kan gravplatserna nyttjas inom dess nuvarande 

begränsningar på andra sätt t.ex. genom plantering.  

Hammarlöv församling har angett följande mål-

sättningar och framtida utvecklingsplaner för Ske-

grie kyrkogård: 

 Bevara de huvudgångar som finns. Då 
något utvidgningsbehov inte finns behöver 
inga omstruktureringar på kyrkogården gö-
ras.   

 

 Bevara viktiga gravplatser, äldre vårdar 
och staket på ursprungsplats där det är 
möjligt. Vårdarna behålls på platsen så 
länge platsen inte är efterfrågad för ny be-
gravning.  

 

 Lyfta och vårda intressanta växter. Väx-
ter kommer att ersättas vid behov.  

 

 Utveckla kyrkogårdens gröna karaktär. 
Genom att nyttja återlämnade gravplatser 
till plantering av perenner, rosor och 
mindre blommande träd kan återlämnade 
gravplatser få nytt liv samtidigt som den 
biologiska mångfalden gynnas.  

 

 Förbättra tillgängligheten. Genom att 
ytterligare hårdgöra gångarna med sten-
mjöl och avsyna grindarna kan tillgänglig-
heten på kyrkogården förbättras. 
 

 Utveckling framåt. I framtiden vill för-
samlingen utveckla kyrkogården genom att 
anlägga en askgravlund. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2017 
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4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 

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 



 

 


