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Kirkegården skal også i fremtiden 
være en attraktiv begravelsesplads 
for alle. En udviklingsplan er et godt 
redskab til at styre gennem foran-
dringer og sikre helheden. Projektet 
»Grønne udviklingsplaner« giver en 
opskrift på, hvordan man kommer i 
gang.

Det er menighedsrådets ansvar, at 
kirkegården har tilstrækkeligt med 
gravsteder, danner ramme om sorg
arbejdet, værner om kulturhistorien 
og fungerer som en god arbejds
plads. Det er derfor vigtigt at over
veje, hvordan kirkegården skal ud
vikle sig på kort og langt sigt. En 
udviklingsplan er et godt redskab til 
at håndtere udfordringer og sikre 
helhed.

Planen kan bl.a. være med til at:
• sætte fokus på kirkegårdens 

værdier og muligheder
• skabe forståelse for udfordrin

gerne
• styrke kirkegårdens identitet
• sikre at kulturhistoriske og land

skabelige værdier bevares
• tage højde for ændrede begra

velsesmønstre 
• øge naturindholdet
• give en bedre udnyttelse af  

ressourcerne

Der er hjælp og inspiration at hente 
på www.kirkegaardsudvikling.dk. 
Her præsenteres en model for arbej
det med udviklingsplanen, suppleret 
med uddybende faktasider og ek
sempler på planer.

Kom godt i gang
Første skridt er at indkredse formå
let med udviklingsplanen, tilrette

lægge processen og hente inspira
tion. De vigtigste problemer skal 
klarlægges, men det er også vigtigt 
at se på kirkegårdens værdier og 
muligheder. Ændringer og tiltag 
skal måske holde 50100 år ud i 
fremtiden.

En rådgiver, f.eks. en landskabsarki
tekt, og kirkegårdskonsulenten kan 
bidrage med viden. De kan også se 
på kirkegården med nye øjne og 
rådgive om de beslutninger, der skal 

træffes for at sætte udviklingspro
cessen i gang. Desuden er det vig
tigt at afklare, hvor mange ressour
cer der er brug for til at udarbejde 
udviklingsplanen, og hvem der skal 
involveres.

Menighedsrådet har ansvaret for ar
bejdet og træffer de endelige beslut
ninger. Medarbejderne bidrager 
med deres faglige indsigt og kend
skab til kirkegården. Kirkegården er 
for alle, så inddragelse af borgerne 

Horne Menighedsråd har udarbejdet en udviklingsplan som led i et fælles projekt i Varde 

Provsti. Hovedideen er at reducere antallet af gravsteder, så det passer til det beregnede 

behov. Det gøres ved at lukke kirkegårdsudvidelsen mod syd for nye gravsteder, sådan at 

de aktive gravsteder efterhånden samler sig på kirkegårdens oprindelige del. Mod syd og 

øst fastholdes den nuværende struktur med traditionelle kistegravsteder, mens der mod 

nord og øst etableres nye typer gravsteder. Desuden styrkes kirkegårdens dynamik ved at 

plante flere løvfældende træer, og ved at reducere grusarealet mest muligt til fordel for 

græs, også omkring kirkebygningen. Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med 

landskabsarkitekt Anne-Marie Møller, Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter.  

Kilde: www.kirkegaardsudvikling.dk
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Kirkejordens rekreative potentiale

Eksempler på kortlægning af beliggenhed

Bortforpagtet landbrugsareal eller utilgængeligt 
område

Nyt liv på kirkens jorde, til gavn og glæde for 
hele sognet

En grøn plet midt i byen Naturområde ved kysten Præsteskov og åbent land

Kirkens jordeje i Danmark har ikke 
samme betydning i dag som for tusinde 
år siden. Meget af jorden er blevet sol-
gt, og de resterende arealer bliver i høj 
grad bortforpagtet, ofte til konventionelt 
landbrug. Men disse jorde kan bidrage 
med et rekreativt element både i byer og 
landsbyer, som ramme for socialt sam-
vær og naturoplevelser. Et bachelorpro-
jekt giver eksempler på, hvordan det kan 
gøres.

Glumsø Karrebæk Everdrup

Præsteembederne på landet har til 
præstegården haft jord, som havde 
den funktion at sikre præstens ind-
komst. Han bortforpagtede jorden 
eller dyrkede den selv. Præsternes 
økonomiske forhold var forskellige, så 
jorderne, der hørte til præstegården, 
varierede i størrelse, kvalitet og type 
jord.
Ved lønningsreformen i 1969 blev 
præsterne fastlønnet, og kirkens jorder 
mistede sin oprindelige funktion som 
økonomisk sikring for præsten.
Præstegårdernes tilbageblevne jorder 
blev bortforpagtet eller udlejet, og det 
er den situationen, vi stadig har i dag. 
I dag ejer Folkekirken 11.000 hektar 
jord, som svarer til et areal på størrelse 
med Samsø.

Det åbner mulighed for at få kirke-
jorden i spil i lokalsamfundet ved at 
lave projekter, hvor man gør arealerne 
tilgængelige og skaber oplevelser, der 
passer til stedet kvaliteter og byens 
behov. Her præsenteres tre eksempler 
med udgangspunkt i bachelorprojektet 
“Kirkejordens rekreative potentiale”. 
Eksemplerne ligger i Næstved Kom-
mune i henholdsvis Glumsø, Karrebæk 
og Everdrup.

Få kirkejorderne i spil i lokalsamfundet: Styrk tilgængeligheden og skab oplevelser 
tilpasset stedets kvaliteter og byens behov.

Kirkejordens nye rolle
At lave landskabsprojekter på kirkejord 
involverer religion, tradition og histo-
rie på en anden måde end andre steder. 
Jorderne er ejet af Folkekirken, og et 
eventuelt projekt vil blive finansieret 
af kirkeskatten. Derfor er det vigtigt, 
at den nye brug af jorden giver mening 
i forhold disse faktorer. Jorderne skal 
tilføre sognet et rekreativt element, 
der skal være adgang for alle, og pro-
jekterne skal være beplantede og mil-
jømæssige bæredygtige. Arealerne ud-
formes stedsspecifikt, og derfor er en 
analyse af stedet nødvendig. Et kirke-
jordsprojekt skal favne bredt og hen-
vende sig til den almindelige borger.
Den gængse opfattelse af kirkejorden 
som noget, der kun findes inden for 

kirkegårdens dige, skal brydes. De 
bortforpagtede jorder skal inddrages 
som en del af oplevelsen af at være på 
kirkens område eller en del af kirkens 
fortælling. Kirkegården og det om-
kringliggende landskab, ejet af kirken, 
skal kobles sammen og have en forbin-
delse.
Kortlægning
Til eksempelprojekterne er der udvalgt 
tre sogne, hvis jorde repræsenterer 
tre forskellige typologier: ”i byen”, ”på 
kanten” og ”ved kysten”. En kortlæg-
ning i denne skala giver overblik over, 
hvordan jorderne forholder sig til by-
erne, og hvilke funktioner, forbindelser 
og historiske spor stedet rummer. Ud 
fra det er det muligt at udarbejde et 
forslag til hvert sted. 



Glumsø: Karrebæk: Everdrup:

Ny rolle
Kirken og kirkegården ligger tydeligt 
på sin egen matrikel med en klar af-
grænsning, ofte i form af en mur eller 
et gærde. Ved at bryde denne barrie-
re, byder man folk velkommen ind på 
kirkens grund uden at de nødvendig-
vis har et kirkeligt formål. Kirken har 
mulighed for at skabe nogle rammer, 
som gavner lokalsamfundet i form af 
naturoplevelser og giver mulighed for 

Kilde:
Kirkejordens rekreative potentiale. 
Bachelorprojekt udarbejdet af landskab-
sarkitektstuderende Sara Daneshy-
ar (sara.daneshyar@gmail.com), Det 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, maj 2016. Pro-
jektet er lavet i samarbejde med tegnest-
uen VEGA landskab.
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Kirkens jord som samlingspunkt
I Glumsø ligger kirkejorden som et 
jordstykke midt i byen. Jorden er bort-
forpagtet til landbrug. Kirkejorden har 
ligget på kanten af byen, men byens 
udvidelse har gjort, at den nu har en 
central placering. 
Glumsø by ligger ved Glumsø sø, som 
giver byen en stor rekreativ værdi. I 
selve byen er det til gengæld begrænset 
med grønne opholdsrum. Når børne-
ne skal til og fra skole, går de ad veje 
med tung trafik. Derudover ligger 
kirkejorden mellem den gamle og nye 
del af byen og kommer til at forstær-
ke opdelingen. Kirkejorden vil være et 
oplagt areal til et grønt mødested og 
samtidig skabe en grøn skolesti, hvor 
børnene kan komme sikkert til og fra 
skole. Bevægelsen over arealet kan 
også være med til at binde den gamle 
og nye bydel sammen og skab en fælles 
mødepunkt.

Ny adgang til fjorden
Kirkejorden i Karrebæk ligger ud til 
fjorden og er bortforpagtet og brugt 
til græsning. Karrebæk by ligger langs 
fjorden og har udsigt over vandet. Men 
at komme helt ned til vandkanten er 
ikke muligt, da der er mange høje siv 
og ingen stiforløb. De få steder, fjorden 
er tilgængelig, er fra private badebro-
er og andre privatiserede løsninger. 
Fra præstegården og ned til vandet 
kan man se spor fra en gammel sti og 
stengærde. Dette spor i landskabet kan 
man bruge i et fremtidigt projekt. Man 
ville kunne genetablere stien og lade 
den fortsætte som hævet sti gennem si-
vene og ud på vandet. Det giver mulig-
hed er at opleve fjorden helt tæt på og 
ville kunne bruges til kirkeligt arbejde 
som: undervisning af konfirmander 
eller vielser. Derudover vil en oplevel-
sessti, der fører en ud på vandet, give 
borgerne i Karrebæk mulighed for at 
opleve fjorden på en måde, man ikke 
kunne før.

Kobling mellem by og ”præsteskov”
Everdrups kirkejorde er opdelt i to 
arealer. Begge er næsten helt bortfor-
pagtet undtagen præsteskoven, der ses 
som det stribede område på diagram-
met ovenfor. Everdrup er en lille lands-
by med 257 indbyggere, og landsbyen 
er omkranset af det dyrkede landskab. 
Det er smukke omgivelser, men det 
svært at komme ud og opleve dem, og 
alle vejene er for biler. Præsteskoven 
har i sig selv en høj rekreativ værdi 
med en dramatisk topografi og vand-
løb. På kort fra midten af 1800-tallet 
kan man se en slynget linje fra landsby-
en til præsteskoven, som er det gamle 
markskel og vandløb. Dette historiske 
spor i landskabet kan man bruge til at 
placere en ny sti til præsteskoven. Når 
man går ad stien, bliver man ført ud i 
det åbne land uforstyrret af biler. For 
enden af stien kommer man gennem 
den historiske præsteskov.

at fungere som samlingspunkt. På den 
måde bliver kirkens rolle redefineret, 
og brugen af jorden favner bredere i lo-
kalsamfundet. I disse tre eksempel pro-
jekter er det i høj grad tilgængelighed, 
der er i fokus. Ved at etablere adgang til 
allerede værdifulde steder er det mu-
ligt at lave projekter med høj rekreativ 
værdi uden et stort budget.

Forskning i grønne områder og 
sundhed
Forskningen i grønne områders be-
tydning for sundheden tog for alvor 
fart i USA i 1980’erne. Det blev 
klart, at grønne områder indvirker 
positivt på vores fysiske og psykiske 
tilstand. Denne viden blev omsat til 
’haveterapi’ som behandling af især 
patienter med psykiske problemer.

I begyndelsen af 2000’erne blev 
forskningen i grønne områder og 
sundhed etableret på Københavns 
Universitet, der i 2011 åbnede tera-
pihaven Nacadia® i Hørsholm. Her 
behandler vi bl.a. stressramte og 
studerer effekten i en række forsk-
ningsprojekter. Det betyder, at vi nu 
har en stor viden på området.

Vi har bl.a. i samarbejde med SLU, 
Alnarp fundet frem til, at folks øn-
sker til grønne områder generelt 
kan samles i otte forskellige oplevel-
sesværdier. Disse oplevelsesværdier 
har vi etableret i Helseskoven Octo-
via® www.octovia.dk – se boksen 
eller læs mere i Videnblad nr. 12.00-
22 og i Konceptmodellen for Hel-
seskoven.

Fristed, artsrigt, vildt
På kirkegårdene er ’fredfyldt’ og 
’kulturhistorisk’ ofte de mest frem-
trædende oplevelsesværdier. ’Fred-
fyldt’ er bl.a. karakteriseret ved, at 
området er stille og fredeligt, uden 
cykler og knallerter, og at man kan 
tilbringe tid i området uden at være 
i kontakt med særligt mange men-
nesker. Oplevelsesværdien ’kultur-
historisk’ er bl.a. karakteriseret ved 
skulpturer (gravsten), prydplanter, 
blomster og vandelementer.
Men hvordan hænger det så sam-
men med behovene hos stress- eller 
sorgramte? Ikke alt grønt er nemlig 
lige godt for alle i alle situationer. 
Stressramte – og dermed sandsyn-
ligvis også sorgramte – har vist sig 
at foretrække en kombination af ’fri-
sted’, ’artsrigt’ og ’vildt’. Omvendt 
må der ikke være for meget af ’un-
derholdning/service’.

Oplevelsesværdien ’fristed’ har en 
sammensat karakter. Det handler 
f.eks. om legemuligheder, opholds-
pladser med borde/bænke og mu-
lighed for at betragte andre menne-
sker være aktive. ’Artsrigt’ handler 
om, at området har en naturlig og 
rig bestand af planter og dyr. Ople-
velsesværdien ’vildt’ er lidt i samme 
boldgade. Området har karakter af 
natur og vildt og uberørt. Samtidig 
er det dog trygt at opholde sig i om-
rådet.

Muligheder på kirkegården
Viden om oplevelsesværdier kan 
bruges til at indtænke sorgbearbejd-
ning i kirkegårdens indretning, fx 
når overskydende plads skal udnyt-
tes. Fredfyldthed og den kulturhi-
storiske oplevelse er særlige kende-
tegn ved kirkegården og skal ikke 
forkastes. Men der kan være god 
grund til at supplere med eller for-
stærke andre oplevelsesværdier 
såsom artsrigt, fristed og vildt for at 
tilgodese flere brugere og for at for-
bedre mulighederne for sorgbear-
bejdning.

Et fristed med opholds- og legemu-
ligheder findes almindeligvis ikke 
på kirkegården. Det kan være svært 
at forene med den traditionelle op-
fattelse af en kirkegård, fordi det in-
debærer en del aktivitet og lyd, når 
børn leger eller voksne snakker over 

en kop kaffe. Men det kan være en 
mulighed på større kirkegårde, som 
kan bære denne oplevelsesværdi 
uden at støde andre brugere. Børn 
har også brug for at bearbejde sorg, 
og for dem har naturen også en af-
stressende effekt. Og leg i naturen 
kræver ikke præfabrikerede legered-
skaber. Man kunne også forestille 
sig kunstværker med legepotentiale.

Oplevelsen af vild natur kan fx 
kombineres med ønsker om mere 
naturprægede gravstedsområder og 
skovkirkegårde. Det vil kunne tilfø-
re noget, der ikke findes særligt me-
get af, hverken på bykirkegården el-
ler landsbykirkegården, der ofte er 
omgivet af landbrugsland. Det er 
samtidig oplagt at kombinere det 
vilde med det artsrige – igen som en 
kontrast til kirkegårdens omgivelser 
og som en vigtig medspiller i for-
hold til biodiversitet. Kirkegården 
er som regel rig på planter, men i 
takt med at flere og flere gravsteder 
nedlægges, er der risiko for at varia-
tionen forsvinder.

Viden om grønne anlægs potentiale 
for sorgarbejdet kan være med til at 
sikre, at kirkegården også i fremti-
den opleves som relevant af de be-
søgende.

Anne Dahl Refshauge

Oplevelsesværdier 

Oplevelsesværdierne står i den rækkefølge, folk generelt foretrækker dem.

• Fredfyldt: området er stille og fredeligt, uden cykler og knallerter, og man kan til-
bringe tid i området uden at være i kontakt med særligt mange mennesker

• Rumligt: en helhedsoplevelse, der ikke forstyrres af ulogiske elementer eller stier, 
ofte mange træer

• Vildt: karakter af noget vildt og uberørt, man er i naturen på dens betingelser

• Artsrigt: at kunne opleve mange arter inden for både plante- og dyreliv

• Fristed: ofte mange buske, mulighed for leg og ophold og for at kunne se andre 
være aktive

• Kulturhistorisk: karakteriseret ved menneskeskabte kulturgenstande (skulpturer, 
prydplanter, blomster og vandelementer)

• Fælled: plane og velklippede flader, hvor der er udsyn og mulighed for aktiviteter

• Underholdning/service: mulighed for adspredelse og underholdning, cafébesøg og 
toiletter

Se alle Videnblade i Park og Landskabsserien på www.Videntjenesten.ku.dk Stil spørgsmål til rådgiverne på vt@sl.ku.dk


