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Inledning 

Kyrkogårdarna är ofta bland de mest välskötta anläggningar man kan besöka. Upplevelser-

na där handlar mycket om den stämning och känsla man får när man besöker en kyrkogård. 

 

Berthåga kyrkogård i Uppsala är en vacker kyrkogård och mycket genomtänkt med stor 

variation i landskapsbilden. Det finns plats för eftertanke och ro. En dag med vackert väder 

kan man se allt fler som sitter inne på kyrkogårdens område och har picknick, vilket är en 

intressant utveckling av hur man använder en kyrkogård.    

 

Berthåga kyrkogård är intressant på många sätt, inte minst för att man där arbetat med 

hållbar utveckling och tankar runt platsens betydelse för besökaren. Därför har jag valt att 

fördjupa mig i denna kyrkogård. Kommer även beröra hur den hållbara utvecklingen ser ut 

inom Svenska kyrkan. 

 

 

 

Blickfång på Berthåga kyrkogård. (Foto Agnes Jansson) 

 

 

 

 



 

4 

Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka begreppet hållbarhet med utgångspunkt i Berthåga 

kyrkogård. Arbetet kommer också att spegla detta mot hållbarhetsarbetet på Svenska kyr-

kan och kort beröra växtval samt arbetet med platsens utformning som en del av hållbar-

hetsarbetet. 

 

Frågeställning 

• Hur har hållbarhetsfrågorna påverkat anläggningen av Berthåga kyrkogård? 

• Hur arbetar man med hållbar utveckling på Berthåga kyrkogård idag? 

 

Metod 

Uppsatsen är en fallstudie. Jag har med denna uppsats utgått från två intervjuer med perso-

ner som har en stark koppling till Berthåga kyrkogård. Nils Ryrholm, biolog och var del-

aktig när nya Berthåga anlades 1996. Nils Ryrholm studerar klimat och klimatets inverkan 

på fjärilar samt deras feromonkommunikation, han arbetar också med biologisk mångfald 

och bevarandebiologi både på nationell och internationell nivå.  

Jag har även intervjuat Lisa Gustavsson Flygt, gruppchef på Berthåga, och ställt frågor 

kring hållbar utveckling på Berthåga.  

Förutom intervjuerna har jag använt mig av böcker, internet och vetenskapliga artiklar. 

 

Bildmaterialet består dels av mina egna bilder och dessutom bilder tagna från Svenska 

kyrkans hemsida i syfte att ge en övergripande bild av Berthåga. 
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Bakgrund 

Kyrkogårdarnas historia i korthet 
 

De tidigaste kyrkogårdarna utgjordes av gräsytor runt kyrkan innanför kyrkogårdsmuren. 

Något system eller planering av kyrkogårdarna fanns inte och boskap tilläts beta på dem. 

På 1700-talet ökade befolkningen och i samband med det blev det nödvändigt att struktu-

rera kyrkogårdarna och förbättra deras skötsel och utformning. En ny trädgårdskultur och 

ett nytt parkideal växte fram. Arkitekturen blev viktigare, alléer och trädkransar utanför 

muren planterades, siktlinjer och tydliga kvarter skapades. 1800-talets parkliknande kyrko-

gårdar är fortfarande vanligast men även skogskyrkogårdarna som först började anläggas 

på 1900-talets början blir allt fler. De kombinerar natur och kyrkogård och smälter dem 

samman.(Sörensen, Wembling 2008) 

Under 1900-talet blev utformningsbestämmelser strängare och kyrkogården mer strukture-

rad. I takt med att befolkningen ökade började man anlägga kyrkogårdar utanför städerna. 

Man ville lösa begravningsproblemen och få sammanhängande kyrkogårdar som var lätt-

skötta och som hade låga underhållskostnader. Praktisk och lättskött skulle det vara och 

därför blev stora öppna gräsytor allt vanligare. (Edqvist 2009) 

På 1930-talet började man rationalisera och effektivisera kyrkogårdsmiljön. Perennrabatter 

togs bort, mönsterkrattning upphörde och gräsytor bredde ut sig. Detta krävde nya tankar 

runt växtmaterialet. (Bengtsson, Bucht (red.) 1992) 

Andra världskriget gjorde det svårare att importera växter från andra länder. På 1940- och 

50-talet ansågs det av Sveriges landskapsarkitekter att det var viktigt att se till naturen och 

vad man kunde göra med den på en kyrkogård. De såg ett värde i att behålla uppvuxna träd 

och bergshällar som tillgång för att skapa bra miljöer. Kunskap om växter och hur man 

kunde använda dem var också viktigt. Denna tid arbetade landskapsarkitekterna ofta till-

sammans med konstnärer på något sätt. På Berthåga kyrkogård har konstnären Olof Hell-

ström ritat grindarna vid entrén och klockstapel som är Berthågas riktmärke. 

 (Edqvist 2009) 
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Kyrkogårdens växtmaterial 
 

I Sverige har det funnits utförlig handel av plantskoleväxter i endast 100 år. Men historiskt 

sett får man utgå ifrån att man förr skaffade växter till gravar och kyrkogårdar genom att 

gräva upp vilda växter i naturen eller hämta dem från lokala planteringar på herrgårdar, 

prästgårdar, bondgårdar m.m. Plantor från den närbelägna omgivningen var väl anpassade 

till det lokala klimatet och garanterade allmänt en god härdighet och motståndskraft mot 

skadedjur och sjukdomar. När importen av olika växter ökade medförde detta också att 

risken för nya sjukdomar och ohyra ökade.  

Kyrkogårdarna ger mycket varierande förutsättningar för odling av växter på gravplatsen. 

Det speciella klimatet på kyrkogårdar med träd som skyddar, häckar som ger lä och grav-

stenar som tar upp värme under dagen bildar ett mikroklimat och gör att växterna trivs bra. 

Utplanteringsväxter, perenner och rosor har ofta höga krav på ljustillgång och jord som är 

fri från träd och buskrötter och kräver en jämn vattentillgång.(Bengtsson, Bucht 1992) 
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Tidigare undersökningar inom området 
 

I uppsatsen ”Stadskyrkogårdar” har Joakim Josefsson skrivit om Assistens kyrkogård i 

Köpenhamn. 

Assistans kyrkogårdarna uppstod då det förr inte fanns tillräckligt med utrymme för kyr-

kogårdarna innanför stadsmurarna, de blev då assisterande kyrkogårdar utanför staden,  

därav namnet. På 1750-talet togs ett beslut att alla små assisterande kyrkogårdarna som 

fanns runt om Köpenhamn skulle samlas på en och samma plats utanför staden. När kyr-

kogården 1760 upprättades var man runt i Europa och inspirerades till hur kyrkogården 

skulle ta form, man fick inspiration från städer som London, Rom och Paris. 

Kyrkogården utvidgades med tiden och inspiration från den romerska parken hämtades 

med sina slingriga gångar och frodiga växtlighet. En mängd olika växter planterades då 

man önskade skapa en artrik plats. 

Idag har Assistens kyrkogård en storlek av ca 20 hektar. Kyrkogårdens karaktär har mer 

och mer gått från att vara en begravningsplats till att bli ett rekreaktivt område. I ett kvarts 

årtusende har Assistens kyrkogård kommit att vara en förebild för den danska kyrkogårds-

kulturen där tradition och förnyelse har haft stor betydelse. De som brukar Assistens kyr-

kogård är en bred grupp av människor allt från gravstensägarna till boende i närheten som 

använder platsen som rekreation, kulturturister samt skolbarn som nyttjar platsen som ett 

informellt klassrum. Därmed kan kyrkogårdens huvudsakliga funktioner vara gravplats, 

rekreationsområde och kulturturism.  

Tvärs genom kyrkogården går en trafikkorridor som underlättar för gående och cyklister i 

staden att ta sig fram. Mindre genomfarter finns också på kyrkogården. Den västra delen 

av kyrkogården planeras till 2020 att bli parkområde. På detta område har ingen gravsatts 

sedan år 2000. Det nya parkområdet kommer i framtiden inte att skötas av kyrkogårdsför-

valtningen utan av parkförvaltningen. 

Vissa gravplatser brukas för småodling, där små växter som kan ätas odlas istället för 

blommor. Många av träden som växer på kyrkogården har växt där sedan kyrkogården 

anlades vilket var för ungefär 200 år sedan. 

På kyrkogården finns även många djur såsom ekorrar och en mängd olika sorts fåglar. Det 

finns många växtintresserade och till och med fågelskådare som brukar besöka kyrkogår-

den. På kyrkogården är elva personer anställda för att förvalta den. De som arbetar där har 

någon form av trädgårdsmästarutbildning. 

 (Josefsson 2011) 
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Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling är något som blir allt viktigare i samhället idag och förknippas ofta med 

miljö och klimat men hållbar utveckling handlar också om ekonomi, ekologi och social 

hållbarhet.  

 

Begreppet hållbar utveckling (engelska sustainable development) introducerades 1981 av 

den amerikanske miljövetaren Lester Brown. Det fick sin internationella spridning 1987 då 

det lanserades av världskommissionen för miljö och utveckling (World commission on 

environment and development) även kallad Brundtlandkommissionen. 

I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är 

omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling 

och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor. Brundtlandkommissionen gjorde följande 

definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".  Hållbar 

utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: 

- Ekologisk hållbarhet 

- Social hållbarhet  

- Ekonomisk hållbarhet 

(http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-

utveckling-/ hämtad 2012-12-10) 

 

På Naturvårdsverkets hemsida finns 16 miljömål uppsatta för Sverige att följa. Det för att 

sträva efter en ekologisk hållbar utveckling.  

Miljömålen är:  

- Begränsad klimatpåverkan 

- Frisk luft 

- Bara naturliga försurningar 

- Giftfri miljö 

- Skyddande ozonskikt 

- Säker strålmiljö 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Grundvatten av god kvalitet 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
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- Haven i balans, levande kuster och skärgårdar 

- Myllrande våtmarker 

- Levande skogar 

- Ett rikt odlingslandskap 

- Storslagen fjällmiljö 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt och djurliv 

(http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/ hämtad 2012-12-10) 

 

En viktig del i Naturvårdsverkets arbete är att bevara landets djur och växtarter samt deras 

livsmiljöer. På deras hemsida kan man läsa att ca 5-10 % av arterna i Sverige är hotade och 

deras framtid är osäker. Naturvårdsverket grundar särskilda åtgärdsprogram för att gynna 

bevarandestatusen för rödlistade arter.  

En stor del av det biologiska kulturarvet tillvaratas om myndigheter i samverkan med mar-

kägare, ideella organisationer och andra aktörer prioriterar skydd och vård av dem utpe-

kade trädmiljöerna. Detta kan bidra till att miljökvalitetsmålen: Levande skogar, ett rikt 

odlingslandskap och god bebyggd miljö uppnås.  

(http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf hämtad 2012-

10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
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Hållbar utveckling inom Svenska kyrkan 

Svenska kyrkans miljödiplomering 
 

Mycket av det som idag utförs på Berthåga kyrkogård ingår i de styrdokument som finns 

för Svenska kyrkans kyrkogårdar. Ett av dessa kallas Svenska kyrkans miljödiplomering. 

De kyrkogårdar som har certifierat sig har gjort det i den eller i Svensk miljöbas. 

 ( ur Miljöledningssystem för kyrkogårdsförvaltningar hämtad 2012-10-01) 

 

Så här skriver Svenska kyrkan på sin hemsida om hållbar utveckling:  

”Hållbar utveckling förknippas ofta med klimatfrågan men är mer än så. Det handlar om 

rättvisa ekonomiska strukturer och jordbruk som inte utarmar jorden. En hållbar utveckling 

har vi när både dagens och morgondagens människor känner trygghet inför framtiden och 

litar på att kommande generationer kan försörja sig. Här berättar vi om Svenska kyrkans 

arbete för en hållbar utveckling.” 

(http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=755264 hämtad 2012-10-11) 

 

Det hållbara arbetssättet ska minska miljöpåverkan, spara kostnader, ge struktur i det dag-

liga arbetet, ökad förståelse för andras arbete och större harmoni i arbetslaget bidrar till 

reflektion över livsstilsfrågor. 

( ur Om Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling hämtad 2012-10-30) 

 

Det finns knappt 3300 allmänna kyrkogårdar registrerade i Sverige och enligt SCBs upp-

skattning är deras sammanlagda area 12600 ha.  

(Gunilla Eriksson-Huldén, Informatör på Svenska kyrkans informationsservice) 

 Svenska kyrkan ansvarar alltså för en betydande del av de gröna ytor som finns i Sverige, 

då den hållbara utvecklingen är viktig att de gröna ytorna sköts rätt. 

 

När fallstudien gjordes var det bara Kalmar stift förutom Uppsala stift som hade en egen 

flik för miljöarbete under svenska kyrkans hemsida.  

Detta skriver Kalmar stift på sin hemsida: 

I närmare tjugo år har Kalmar kyrkogårds förvaltning arbetat på ett klimat och miljömäss-

igt hållbart sätt och strävar hela tiden efter att bli bättre. 

Genom sitt engagemang påverkar de även omgivningen till förändring. De har olika sop-

kärl med sorteringsanvisningar och de har utställda lådor med egenkomposterad jord som 

besökaren erbjuds att använda till gravarna. Förutom den miljömässiga nyttan ökar medve-

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=755264
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tenheten om det ekologiska livet menar Birgitta Linåker trädgårdsingenjör vid Kalmars 

kyrkogårds och fastighetsförvaltning.  

Det började med egenkomposten som kom att bli starten på miljöengagemanget. Ett av 

målen är att handla med företag som jobbar på ett miljömässigt sätt. Att använda perenner 

istället för säsongsblommor sparar både miljö och ekonomi. Ett av det senaste miljöarbetet 

är att återanvända gravstenar. 

(http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=665237 hämtad 2010-10-10) 

 

Hållbar ekologisk och social utveckling är grundläggande för kyrkogårdsförvaltningens 

arbete.  Arbetsplatsen är miljödiplomerade enligt Svenska kyrkan modell. De arbetar också 

direkt mot gymnasieskolor, utbildningar som florist, estetiska och designutbildningen är 

några. De vill nå fram till de unga så de är med och nå framtiden på deras villkor menar 

Birgitta Linåker trädgårdsingenjör vid Kalmars kyrkogårds och fastighetsförvaltning.  

(https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656682 hämtad 2012-12-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=665237
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656682
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Resultat - En fallstudie  

Direktiv från Uppsala kyrkliga samfällighet gällande miljöarbetet  
 

Berthåga tillhör Uppsalas kyrkliga samfällighet som har det övergripande ansvaret för det 

pågående hållbarhetsarbetet. Man arbetar utifrån Svenska kyrkans styrdokument och upp-

daterar detta en gång per år. Därutöver kompletterar man detta med en nulägesbeskrivning 

som samtliga i personalen ska utbildas i och få information om. 

Svenska kyrkan i Uppsala har fått samhällets förtroende att förvalta kyrkogårdarna. Detta 

ska vi göra på ett sätt som är hållbart för miljön och den biologiska mångfalden, som vår-

dar kyrkogårdarnas kulturmiljöer och som är kostnadseffektivt. 

 (Av jord har du kommit - Miljöarbetet på Uppsala kyrkogårdar, hämtad 2012-10-30) 

 

Förvaltningen strävar ständigt efter förbättring och positiva miljöeffekter. Därför har man 

satt upp vissa miljömål som skall följas på varje kyrkogård i Uppsala. 

Dessa punkter har man genomfört på Berthåga.  

• Sträva efter att anpassa verksamheten så att den bidrar till en ekologiskt och ekono-

misk hållbar utveckling. 

• Vidareutbilda och informera medarbetare för att de ska kunna utföra sina arbetsupp-

gifter på ett miljömedvetet sätt. 

• Följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och regler samt kontinuerligt hålla sig 

informerad om förändringar av dessa. 

• Bedriva internkontroll av miljöarbetet för att kunna genomföra och upprätthålla mil-

jöbalkens och myndigheternas krav. 

 

Miljömål finns framtagna för följande områden: 

1. Kyrkogårdar och markanläggningar 

2. Komposteringsanläggning 

3. Transporter, fordon, maskiner 

4. Varor och tjänster 

5. Kemikalier 

6. Krematorium (tas ej upp här) 
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1. Kyrkogårdar och markanläggningar 

I hållbarhetsplanen för Uppsala kyrkliga samfällighet tas upp att kyrkogårdarna har en stor 

betydelse för den biologiska mångfalden, en fristad för djur och växter som annars skulle 

ha försvunnit från landskapet. Vid inköp av växter ska den inköpspolicy följas som kyrko-

nämnden har fastställt 

• Kvalitet, ekonomi och miljö är viktigt och målet är bra kvalitet till lägsta pris. 

• Man erbjuder gravrättsinnehavare ett brett sortiment av perenner som blommar från 

maj-september. Perenner är fleråriga och ger vinst ur miljösynpunkt.  

• Om man väljer rätt växtmaterial kan man minska på skötseln och skötselkostnaderna 

och därmed även minska utsläppen då det blir färre åtgärder som kräver maskiner. 

• Jordförbättring ska ske med ny jord från den egna komposteringsanläggningen.  

• Hänsyn ska tas till ”unika” växter på kyrkogården om en yta behöver ändras. 

• Alla gräsytor klipps med en gräsklippare med multiklippfunktion och gräsklippet 

lämnas kvar som kvävegödsling. 

• Trädvårdsplanen innefattar inventering, dokumentation och ett vårdprogram.  

• Förnyelsearbetet ska ske kontinuerligt. 

• Hänsyn ska tas till fågelliv, insekter och andra organismer så att de gynnas. 

• Allt avfall från träd ska flisas och tillvaratas. 

 

2. Komposteringsanläggning 

Samfälligheten har en kompostanläggning där avfall från alla kyrkogårdar och församling-

ar hamnar. Genom att kompostera trädgårdsavfallet är kyrkogårdarna självförsörjande när 

det gäller planteringsjord och drar nytta av mull och näringsinnehåll som kommer från den 

självförsörjande komposten. Förutom de miljömässiga fördelarna med egen kompostan-

läggning ger det bättre ekonomi då kostnaderna minskar, det krävs mindre transporter och 

inköp. Grövre grenar flisas före kompostering och allt organiskt material ger en så kallad 

A-kompost som används till plantering och jordförbättring. Den blandas alltid med sand 

och torvmull före användningen och blir det något över går det till försäljning. Avfall som 

kan innehålla plast som krukor och kransar ska komposters separat och blir så kallad B-

kompost som ofta används som fyllnadsjord till gräsmattor eller annan anläggning. Den 

ska också helst blandas med sand och torvmull men det är inte något krav. 

Driften av kompostanläggningen – sortering, finfördelning, syresättning och bevattning – 

ska skötas och kontrolleras av den driftansvarige.  
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3. Transporter, fordon, maskiner  

• Låg energiförbrukning är viktig vid inköp av maskiner och utrustning.  

• Två-takts motorer ska köras på alkylbensin för att minska utsläppen av skadliga äm-

nen med upp till 80 %.  

• Endast helsyntetiska motoroljor ska användas. Helsyntetisk olja har gått igenom flera 

steg i framställningsprocessen för att göra den mer bränslesnål och ge den bättre 

egenskaper och bli miljövänligare vid till exempel kallstarter. 

• Regelbunden service på maskiner och fordon ska göras för att öka livslängden och 

minska på bränsleförbrukningen.  

• Vid tyngre tvätt ska hetvatten användas, detta är mer effektivt och ger minskad an-

vändning av olika rengörningskemikalier.  

• I verkstaden ska värme återvinnas med värmeväxelsystem från egna värmekällor. 

• Utbytesplan ska finnas för mindre maskiner, bättre maskiner ska köpas in över tid.   

• Maskininvesteringsplan för större fordon och maskiner, reparationer och reservdelar.  

• Transporter ska samordas i största möjliga mån och det ska finnas kostnads- och mil-

jöbesparade rutiner för interna och externa transporter. 

 

4. Varor och tjänster 

• Vid köp av produkter ska de i största möjliga mån köpas som ekologiska produkter 

och varor.   

• Så långt det går bör varor köpas från leverantörer som ingår i REPA-registret, de 

uppfyller kraven på insamling och återvinning av förpackningar.  

• Samordning ska ske vid inköp av varor i största möjliga mån.  

 

5. Kemikalier 

• Alla kemikalier ska förvaras i därför avsedda skåp och det ska finnas säkerhetsblad 

för produkterna. 

• Transporter av kemiskt avfall ska ske i särskilt avsedda transportfordon. 

• Det ska finnas rutiner för vilka kemikalier som verkligen behövs och vilka kemika-

lier som får köpas in och till vilka kvantiteter.   

• Kemikalier ska endast köpas in från leverantörer som uppfyller krav för kemikalie-

hantering.  

(ur Av jord har du kommit - Miljöarbetet på Uppsala kyrkogårdar, hämtad 2012-10-30) 
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En beskrivning av Berthåga kyrkogård 
 

Berthåga kyrkogård i Uppsala har en storlek på 55 hektar och ligger på ett område med 

fornfynd bl.a. gravar, gravfält och boplatslämningar. Området blev intressant år 1953 då 

Uppsala kyrkogårdsförvaltning kom fram till att man behövde en ny begravningsplats och 

även ett nytt krematorium, 1955 valdes Berthåga slutligen som passande område för denna 

nya begravningsplats.  

1959 fick landskapsarkitekten Ulla Bodroff i uppdrag att fastställa en plan över kyrko-

gårdsområdet och krematorieområdet och hon skapade en landskapskyrkogård där Upp-

lands naturkaraktär med skog, hagmark och åker är kyrkogårdens grund. 

I november 1963 startades bygget av den nya begravningsplatsen och i juni 1965 invigde 

ärkebiskopen Gunnar Hultgren Berthåga kyrkogård.  

(Kyrkogårdsförvaltningen Uppsala, Berthåga krematorium och kyrkogård 1968) 

 

(Foto Agnes Jansson) 
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Nya Berthåga 
 

När Nils Oden landskapsarkitekt fick i uppdrag att skissa på nya delen av Berthåga kyrko-

gård 1996 bad han Nils Ryrholm biolog att medverka. De började fundera över vad som 

var fysiskt möjligt i ett område med så mycket åkermark. Att återskapa den gamla upp-

ländska jordbrukslandskapet var idén som de utvecklade vidare.  

Tanken var långt innan när planer på den nya delen av Berthåga diskuterades att Berthåga 

skulle bli något annorlunda, att där skulle finnas ett miljötänk som det inte fanns så mycket 

av på andra kyrkogårdar. En hållbar utveckling på Berthåga var en grundpelare redan från 

början, Berthåga skulle bli en så naturlig kyrkogård som möjligt. Det skulle inte vara några 

kemikalier som många kyrkogårdar då var belastade av, det skulle vara naturligt i så stor 

utsträckning som möjligt och det skulle också finnas en biologisk mångfald där. Berthåga 

skulle bli ett parkområde där olika naturtyper vävdes in och där det historiska odlingsland-

skapet återspeglades. Det 20 hektar stora nya området skulle rymma en mångfald av natur 

och kultur där man även ville få in rödlistade växter och djur som fjärilar och bin. Istället 

för den traditionella kyrkogården skulle ett landskapsrum skapas där människor skulle tri-

vas och växter och djur skulle få en trygg plats.  

För att se vilka växter som planterades i samband med att den nya delen av Berthåga anla-

des 1996, se bilaga 1. 

 

På ängsmarkerna planterade man in olika sorters ängsblommor men många av växterna har 

etablerats genom att man slagit ängen 1-2 gånger per år. Desto äldre en äng är desto mer 

ängsblommor finns om man har slagit den och tagit upp höet på rätt sätt. Ängsmarken ger 

kyrkogården en ”självförsörjning” av blommor – anhöriga kan gå dit och plocka blommor 

till sina gravar och till minneslunden. 

Gräset som slagits används sedan till att utvinna biogas till biogasbussarna som går i  

Uppsala. Tidigare var ängsmarkerna vanlig gräsmatta med krav på klippning med jämna 

mellanrum men för att minska skötselkraven lät man naturen ta över igen.(Intervju med 

Nils Ryrholm 2012-10-31) 

På så sätt är man också mer miljövänlig – man behöver inte släppa ut så mycket avgaser 

från gräsklipparna och man trycker inte heller till marken vilket gynnar den biologiska 

mångfalden. Gräsmattor kräver mycket skötsel i form av klippning, vattning, gödsling om 

de ska ha en hög standard vilket gräsmattor på kyrkogårdar bör ha. För mycket gödsling 

kan bidra till övergödning i vattendrag, vid klippning bildas det mycket onödiga utsläpp 

och vattning bidrar till slösaktig energiförlust.  

(Nordberg  2007) 
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Dammarna och dikessystemen på Berthåga utformades för naturlig rening. Uppsala kom-

mun har satt upp en avskiljare vid dammen som gör att olja och andra flytande kemikalier 

inte ska rinna igenom.(Intervju med Lisa Flygt, november 2012) 

 

Berthåga kyrkogård visar på olika sätt respekt för människans individualitet och särart. Det 

kan t.ex. vara genom platser med olika karaktärer som verkar helande och som ger en 

känsla av välbefinnande, trygghet, skönhet, igenkänning och sammanhang. Sittplatserna 

som är utspridda lite varstans ska vara viloplatser längs med vägen och man kan välja mel-

lan att sitta i solen eller i skuggan, se ut över de öppna fälten och känna en vindpust eller 

kanske sitta i lä och känna värmen från solen. Det finns också de naturligt vackra klipphäl-

larna som idag används för picknick. (Intervju med Nils Ryrholm 2012-10-31) 

 

Idag finns vissa problem med bl.a. stor omsättning av personal. Information om skötsel-

planen och de ursprungliga intentionerna går lätt förlorad. Man menar idag att man skulle 

ha överfört information kontinuerligt så att personalen hela tiden varit medveten om funkt-

ionen i alla nya delar på Berthåga. Ett exempel är sandslänten som borde ha skötts mer 

intensivt och inte tillåtits att växa igen. Den var ursprungligen till för att alstra värme och 

för att vissa insekter som trivs i sandmiljö skulle få det bra där. Organiserad kunskapskul-

tur har därmed gått förlorad i och med att det inte ges tillräckligt med utbildning.  

(Intervju Nils Ryrholm 2012-10-31) 
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Trädkyrkan 
 

På Berthåga kyrkogård finns en trädkyrka den är inte bara vacker utan skapad med tanken 

att den kan användas som rekreation för besökarna. Trädkyrkan är spegelvänd mot Uppsala 

domkyrka, den är planterad med tysk pelarlind som står i raka rader och ska bilda en om-

slutande sal när de växt klart. Mittgången i trädkyrkan är ett stengolv med olika motiv, stor 

nog att kunna ta in bilar om man vill ha med det i ceremonin. Trädkyrkan är fri från reli-

giösa symboler och är därför öppen för ceremonier inom alla livsåskådningar. 

Altaret är omringat av en vattenfylld spegeldamm som ska spegla himlen oavsett tid på 

året Detta är en stämningsfull plats för dop, bröllop och begravning, smyckad av alla årsti-

der: Vårens grönska, sommarens blommor, höstens färgstarka löv eller vinterns gnistrande 

snö. På vintern värms även dammen upp med hjälp av värmeslingor och det ska finnas 

belysning i träden. (Intervju med Nils Ryrholm 2012-10-31) 

 

Trädkyrkan (Foto Agnes Jansson) 
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Minneslunden  
 

Minneslunden på Berthåga ligger vackert med utsikt över de uppländska kulturlandskapen 

men också inramad av träd och buskar så att en avskild plats skapas. Vattnet står i fokus på 

denna minneslund och speglar allt runt omkring. Minneslunden ska smälta in i naturen så 

naturligt som möjligt. (Intervju med Nils Ryrholm 2012-10-31) 

 

 

 

Minneslund höst (Foto Agnes Jansson) 

 

 

 

Minneslund sommar (Foto Svenska kyrkans hemsida) 
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Minnesplats 
 

På Berthåga kyrkogård finns även Minnesplatsen som är en stor kulle som har byggts upp 

av schaktmassor. Den ger bra utsikt över kyrkogården med domkyrkan och slottet i fjärran. 

( Edqvist 2009) Det är tänkt att denna plats ska fungera som en minnesplats för besökare 

som kanske inte har någon gravplats att gå till i Uppsala. Den är också till för besökare 

vars anhöriga försvunnit och inte kommit tillbaka. Uppe på kullen är det rikt med träd-

gårdsväxter som ska dra till sig bin, fjärilar och andra insekter som är sällsynta i Sverige 

och som finns registrerade bland de rödlistade arterna i Sverige. Tanken är att de som 

kommer dit upp ska känna att det finns liv, känna närheten av bortgångna och försvunna 

anhöriga och se omgivningarna som tecken på detta. Uppe på kullen finns också en vatten-

skål, som det rinner vatten ifrån. Vattnet fortsätter sedan nedför kullen i en vattentrappa 

och ut i en damm. (Intervju Nils Ryrholm 2012-10-31)  

 

 

Vattentrappa vid Minnesplats (Foto Agnes Jansson) 
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Hållbar utveckling på Berthåga kyrkogård 
 

I intervjun med Lisa Gustavsson Flygt, gruppchef på Berthåga kyrkogård berättar hon om 

de grundläggande tankarna för den hållbara utvecklingen på Berthåga: 

”Miljötänkandet är genomgående i all vår verksamhet, både kortsiktigt och långsiktigt. Det 

påverkar allt från inköp och användandet av maskiner till val av växter. Omtanken om mil-

jön återspeglas bland annat i att ogräsbekämpningsmedel enbart används i undantagsfall, 

istället rensas gångar och gravar manuellt. 

Allt komposteringsbart trädgårdsavfall går till kyrkogårdarnas egen kompostanläggning. 

Här sorteras, finfördelas, syresätts och vattnas materialet. Slutligen blandas komposten 

med sand och torvmull för att framställa den fina jord som vi använder till planteringar och 

jordförbättring. 

Vi strävar efter att hålla utsläppen så låga som möjligt och därför använder vi så långt det 

är möjligt eldrivna arbetsfordon. I de fall det inte är möjligt att använda el väljer vi istället 

miljöbränslen. 

– Vi måste vara rädda om den jord som vi har, det är så mycket som har blivit förstört 

förut. Vi får inte göra samma misstag som folk har gjort tidigare.” 

 

Lisa Gustavsson Flygt har jobbat på Berthåga i 12 år och på frågan hur det såg ut när hon 

började berättar hon att det förändrats mycket överhuvudtaget, man har ett annat sätt att 

tänka nu. Förr var det fler bullrande och stinkande maskiner som spydde ut avgaser. Idag 

sker arbetet mer effektivt samtidigt som fler alternativa metoder används.  

Lisa berättar vad som blivit bättre: 

Maskiner 

• Drivmedlen är miljöanpassade 

• Arbetsmiljön har blivit bättre både fysiskt och psykiskt 

• Ogräsbekämpning 

 Gasolbrännare används vid ogräsbekämpning  

 Ogräs skyfflas för hand 

 Ogräsbekämpning mot väldigt aggressiva sorter sker med det mest miljövän-

liga medlen och endast utbildad personal får handskas med dem. 

 Väderförhållandena ska vara bra – det får exempelvis inte blåsa. 

• Fordonen går på miljöbränslen. 

• De har även eldrivna traktorer, truckar och mopeder och en eltrimmer. Man menar 

att de eldrivna maskinerna blir bättre och bättre. 

• Personalen har fått utbildning i ecodrive för att kunna köra fordon miljösnålare. 
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Att kyrkogårdarna har en stor betydelse för den biologiska mångfalden som en fristad för 

djur och växter som annars skulle ha försvunnit från landskapet finns fastlagt i hållbar-

hetsmålen för Uppsala kyrkliga samfällighet. Just den tanken var bärande i arbetet som 

Nils Ryrholm och de andra utförde när de formgav den nya delen på Berthåga kyrkogård.  

På Berthåga kyrkogård finns stora ängsytor istället för gräsmattor. Där slås ängsytorna 

först när ängsblommorna fått frön. Höet tas upp efter 2-3 dagar då det har fröat av sig or-

dentligt så att det ska bli en allt rikare äng år till år. Avfallet går sedan till kompostering. 

 I de allmänna rabatterna ska växtvalet göras utifrån både det etiska värdet och att det skall 

gynna insekter. 

Förändring går väldigt långsamt på en kyrkogård. Det byggs inte om eller tas bort material 

så ofta detta för det anses viktigt att bevara traditionerna på kyrkogårdarna. Även det gyn-

nar de växter och djur som trivs där då de har gott om tid att föröka sig i den takt de behö-

ver. (Intervju med Nils Ryrholm 2012-10-31)  

 

Växter 

En del av miljöarbetet på Berthåga är arbetet med perennerna berättar Lisa.  

• Man tar tillvara perenner från gravar där gravrätten gått ut eller gravar där växterna 

bytts ut 

• Gamla perennerna tas om hand och förvaras, förökas och återanvänds på nya ställen 

• Man använder bara perenner som är lite härdigare och klarar mer – inte några som är 

känsliga  

• Perennerna förvaras utomhus i lådor (därför klarar inte de mer känsliga sorterna han-

teringen)  

• Inköp av perenner sker från närliggande plantskolor 

• Köpen planeras väl i förväg, endast två inköp per år av perenner, sommarblommor, 

vedartade växter och buskar   

 

Kompostanläggning 

Lisa berättar att Berthåga är helt självförsörjande på kompost och jord. Kompostanlägg-

ningen är uppdelad i fem steg, varje steg vänds en gång per dag. Det tar 1,5-2 år innan en 

kompost är helt klar och då är den väldigt genomsläpplig av luft och vatten, den är även 

syresatt och bildar en bra, ogräsfri odlingsjord blandad med torv och sand. De blandar 

också in flis som tas fram med en egen flismaskin, grenar och stammar upp till större träd 

kan köras i den. Just denna kompost har man använt i forskning på SLU dock nämnde ald-

rig Lisa i vilket syfte.  All kompost återanvänds till kyrkogårdar runt om i Uppsala. 

Hon tar också upp att: 
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• Gräsklipp lämnas kvar efter klippning för gödsling av gräset 

• Löv som inte samlas upp klipps ner med en multiklipp så att även det blir gödning 

• Övrig gödsel utgörs av hönsgödsel  – ingen konstgödsel används på kyrkogården 

 

Enligt Lisa görs även följande insatser för hållbarare skötsel: 

• Berthåga har en speciell trädgrupp av utbildade arborister som kontinuerligt sköter 

alla träd och tidigt upptäcker om vissa träd börjar bli dåliga. 

• Gravstenar (många gamla från det omkringliggande kulturlandskapet) som återläm-

nas återanvänds vid nya gravsättningar.  

• Kyrkogårdens vattensprinkler använder nästan uteslutande lakvatten som pumpas 

upp igen, man återanvänder även det vatten som rinner tillbaka ner i marken genom 

att det pumpas tillbaka. 

• Slåtter sker på kyrkogården en till två gånger per år, beroende på vilken plats det är. 

 Gräset får inte ligga mer än tre dagar, då börjar det bli till gödning dessutom 

fröar de av sig och detta ger upphov till mer ogräs än ängsblomster. 

 Viktigt att gräset skärs av och inte slits isär detta för att så få ogräsfrön som 

möjligt inte ska fröa av sig. 

  

Framtida utveckling 

När jag frågar Lisa Gustavsson Flygt om hur hon tror det kommer se ut i framtiden säger 

hon att: Det kommer att fortsätta att utvecklas men det kommer inte ske lika fort som det 

gjort nu. Alla maskiner och fordon kommer att bli effektivare och snålare. Hon tycker ändå 

att utvecklingen kommit långt under de här senaste åren.  

(Intervju med Lisa Flygt Gustavsson, november 2012) 

 

Av de trädgårdsväxter som redan nu finns på Berthåga är de flesta planterade vid minnes-

platsen. De är rika på nektar för att dra till sig olika insekter som bin, fjärilar och steklar. 

För att vidareutveckla detta berättar Nils Ryrholm också att man ska introducera 20-30 

utrotningshotade djurarter som är sällsynta eller har försvunnit helt i Uppland. Ett exempel 

är kovetenätfjäril. Man vill med det fortsätta skapa förutsättningar för ett rikt insektsliv i 

Berthåga. (Intervju med Nils Ryrholm 2012-10-31) 
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Berthågas växter 

Den befintliga markvegetationen på gravplatsen, med lägre grässlag och vilda blommande 

örter skall i största möjliga utsträckning bevaras, det är en del av hållbarhetsarbetet. Det är 

därför inte tillåtet att rubba näringsbalansen i marken genom att påföra matjord, jordför-

bättringsmedel eller gödselmedel. Det är inte heller tillåtet att plantera andra odlade växter 

än de som anges i kyrkogårdens växtförteckning (se nedan). Krukor eller andra kärl med 

rotade växter får inte placeras på gravplatsen. I kyrkogårdspersonalens uppgifter ingår att 

kontrollera att detta efterlevs.  

 

Under 1900-talet har artrikedomen i den svenska floran minskat drastiskt, och på grund av 

detta har även insekter och fåglar som har varit beroende av dessa också minskat. Detta 

beror på i stora drag att det har blivit stora nedskärningar inom jordbruket vilket innebär 

mindre betesmarker och äng. I Sverige finns det bördig jordbruksmark till kalfjäll vilket 

visas i en variationsrik flora. Man talar allmänt om den nya perennvågen och behovet att 

odla växter som knyter an till den vilda floran för att upprätthålla ekobalansen. 

(Hansson 2007) 

Därför kan dessa växter planteras på de ansedda ängsgravarna. Så att insekter och fågelli-

vet ska öka på Berthåga, och för att upprätthålla ekobalansen. 

Dessa växter har också en ganska stor variation vid blomningstider, de blommar olika un-

der året och vissa av dessa får också vackra fröställningar under höst och vintern. 

 (Hansson 2007) 

 

Följande arter av växter, vilka några odlas i svenska plantskolor, får i mindre bestånd och 

utan påförande av jord planteras på gravplatsen: 

 

Anemone pulsatilla  Backsippa 

Calluna vulgaris  Ljung 

Campanula cochleariifolia  Dvärgklocka 

Convallaria majalis  Liljekonvalj 

Erica carnea   Klockljung 

Geranium sanguineum  Blodnäva 

Hieracium aurantiacum  Rödfibbla 

Jasione montana  Blåmunk, Monke 

Myosotis silvatica  Förgätmigej 

Sedum acre   Gul fetknopp 
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Sedum album   Vit fetknopp 

Thymus serpyllum  Backtimjan 

 

Gravplatsens växtbestånd får också förbättras t.ex. genom frösådd eller försiktig plantering 

av följande vilda växter – i den mån de passar in på gravplatsen i fråga: 

 

Gräsarter 

Briza media   Darrgräs 

Luzula multiflora  Knippfryle 

Luzula pilosa   Vårfryle 

Melica nutans  Bergslok 

 

Blommande örter 

Ajuga pyramidalis  Blåsuga 

Anemone hepatica  Blåsippa 

Anemone nemorosa  Vitsippa 

Anemone pulsatilla  Backsippa 

Antennaria dioeca  Kattfot 

Campanula patula  Ängsklocka 

Campanula persicifolia  Stor blåklocka 

Campanula rotundifolia  Liten blåklocka 

Chrysanthemum leucanthemum Prästkrage 

Convallaria majalis  Liljekonvalj 

Dianthus deltoides  Backnejlika 

Filipendula vulgaris  Brudbröd 

Fragaria vesca  Smultron 

Galium boreale  Vitmåra 

Galium mollugo  Buskmåra 

Galium verum  Gulmåra 

Geranium sanguineum  Blodnäva 

Geranium silvaticum  Midsommarblomster 

Geum rivale   Humleblomster 

Hieracium auricula  Revfibbla 

Hieracium Pilosella  Gråfibbla 

Hypericum maculatum  Fyrkantig johannesört 

Lathyrus pratensis  Gulvial 
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Lathyrus montanus  Gökärt 

Linaria vulgaris  Gulsporre 

Lotus corniculatus  Käringtand 

Paris quadrifolia  Ormbär 

Plantago media  Rödkämpar 

Polygala vulgaris  Jungfrulin 

Polygonatum odoratum  Getrams 

Potentilla anserina  Gåsört 

Potentilla argentea  Femfingerört 

Potentilla Crantzii  Vårfingerört 

Potentilla erecta  Blodrot 

Primula veris  Gullviva 

Ranunculus acris  Smörblomma 

Ranunculus auricomus  Majsmörblomma 

Ranunculus bulbosus  Knölsmörblomma 

Ranunculus polyanthemus  Backsmörblomma 

Ranunculus repens  Revsmörblomma 

Rhinanthus minor  Ängsskallra 

Saxifraga granulata  Mandelblom 

Sedum acre   Gul fetknopp 

Silene nutans   Backglim 

Stellaria graminea  Grässtjärnblomma 

Thymus serpyllum  Backtimjan 

Trifolium arvense  Harklöver 

Trifolium medium  Skogsklöver 

Trifolium pratense  Rödklöver 

Trifolium repens  Vitklöver 

Veronica Chamaedrys  Teveronica 

Veronica spicata  Axveronica 

Vicia cracca   Kråkvicker 

Vicia sepium   Häckvicker 

Viola canina   Ängsviol 

Viola Riviniana  Skogsviol 

Viscaria Vulgaris  Tjärblomster 

(Växtlisa från Tord Engström, chef för myndighetsärenden på Uppsala kyrkogårdar 2012) 
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Det är här dessa växter får planteras, på dessa ”ängsgravar”(Foto Tord Engström) 
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Diskussion 

Att vi måste tänka på vår miljö är inget nytt. Detta gäller oss alla oavsett var i världen vi 

befinner oss.  

Ord som miljö, klimat, hållbar utveckling kommer få en allt större betydelse nu och i fram-

tiden. 

 

På Berthåga har man sett till att verksamheten bidrar till en ekologisk och ekonomisk håll-

bar utveckling. En egen kompost som används av alla kyrkogårdsförvaltningar i Uppsala. 

Inköp av växter planeras så att det inte behöver bli så många inköp per år. De vidareutbil-

dar och informerar medarbetare att de ska utföra sina jobb på ett så miljömedvetet sätt som 

möjligt. De har också specialutbildad personal inom många olika områden t ex inom träd 

där ska det vara specialisthjälp så att resultatet blir så bra som möjligt. 

Dock har man inte varit lika tydlig med hur dammarna och bäckarna och dess närliggande 

miljö ska skötas. Där har information gått förlorad när det är nyanställda som börjar inte 

fått reda på vad som gäller.   

 

Berthåga är ett område som är värdefullt både utifrån mångfalden och ur ett biologiskt- och 

kulturhistoriskt perspektiv. Denna plats måste vi verkligen ta vara på och värna om i fram-

tiden. Det fanns ett miljötänkande om nya delen på Berthåga kyrkogård redan när det pla-

nerades berättar Nils Ryrholm.  

På Kalmars kyrkogårdsförvaltning har man också tänkt på den hållbara utvecklingen i ett 

längre perspektiv. Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar började med en egen kompost och 

sen har det bara utvecklats vidare. 

 

I takt med att ask- och urngravplatser, minneslundar och askgravlundar blir allt vanligare, 

går det åt mindre yta på kyrkogårdarna vilket är viktigt då det i framtiden kommer att fin-

nas mindre plats för nya kyrkogårdar. Det blir också fler planterade rabatter med perenner 

istället för gravplatser där man byter ut blommor efter säsong. 

Kyrkogårdarna är en plats där många växt- och djurarter bör bevaras. I Sverige finns det 

minst tusen rödlistade arter som är i behov av det gamla kulturlandskapets miljöer. Genom 

rätt skötsel på kyrkogårdarna kan många arter gynnas. Till exempel kan kyrkogårdarnas 

gräsytor bli ängar där insekter och speciella blommor kan trivas.  
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Svenska kyrkan har stora krav när det gäller hållbar utveckling och har tagit fram långtgå-

ende planer som man arbetat med både på Berthåga och inom Uppsala kyrkliga samfällig-

het. Men i vilken grad de landsövergripande planerna, på kyrkogårdar runt om i Sverige 

följs är svårt att säga utan en mer genomgående undersökning.  

Kan kyrkogården i framtiden formges i syfte att vara hållbar? Ja, Svenska kyrkan verkar 

sträva efter det i dagsläget och vi får hoppas att det fortsätter. Kyrkogårdarna kommer att 

förändras med tiden men det kommer inte att ske några stora eller snabba förändringar. En 

förändringsprocess som går långsamt ger besökarna samhörighet och trygghet.  

 

Egna funderingar 

Jag tror att om man vill nå hela vägen fram ska man upplysa nyanställda mer inom den 

gröna sektorn om miljömål och skötsel. Dessutom bör man ge en utbildning i just miljö 

och skötsel hur de tänker inom sin verksamhet och vilka konsekvenserna blir om man inte 

följer de ursprungliga tankarna. 

Kyrkogårdsförvaltningen skulle också kunna ha en egen uppdrivningsyta av träd och pe-

renner m.m., för att det ska bli mer lokalt producerat och att det inte ska bli så mycket 

transporter. 

 

Jag tror att detta examensarbete skulle blivit ännu bättre om jag gjort några fler intervjuer 

då skulle jag fått djupare svar på några utav mina frågor. Sen var det väldigt svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar fick bara tag på andra studenters examensarbeten, varav ett av dem 

hittade jag på Discovery när jag sökte på cemetery and sustainable development. 
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Fortsatt forskning 

Ta reda på hur det ser ut i stort med den hållbara utvecklingen på kyrkogårdar. Vilka kyr-

kogårdar tar Svenska kyrkans miljödiplomering på allvar och försöker sträva efter den? 

Intervjuer eller enkät till alla 3300 kyrkogårdar i Sverige och undersöka hur de ser på den 

hållbara utvecklingen inom sin respektive organisation. Vad gör de för att få en hållbarut-

veckling? Har det något aktivt miljöarbete inom sin kyrkogårdsförvaltning? 
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Bilaga 1  

Till arbetet bifogas följande dokument som bilagor:  

Växtlistor från utbyggnaden av Berthåga 1998-2001 som jag fått genom Tord Engström, 

Chef för myndighetsärenden, Uppsala kyrkogårdar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


