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Försättsbladets foto: En del av begravningsplatsen inom skötselområde A. I bakgrunden anas
den anlagda dammen och där bakom krematoriekapellet och andra byggnader i
inventeringsområdets norra del.

BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET
Inledning
Idag (2021) sköts begravningsplatsen intensivt med funktionalitet och säkerhet som
mål men utan uttalade idéer om naturvård. En naturvårdsinriktad skötselplan som
den här kan i vissa avseenden gå stick i stäv med förvaltningens övriga mål att skapa
en vacker, rofylld, säker, städad och strövvänlig miljö för begravningsplatsens
besökare. Att lämna rishögar och omkullfallna träd till förmån för många
organismer men till nackdel för synintryck och framkomligheten kan vara en sådan
motsättning. Men det är delvis ett pedagogiskt problem som kan lösas med
anpassad skötsel och rikligt med information. Det är dessutom lätt att konstatera
att det är mer som förenar den nuvarande traditionella skötseln och skötselplanens
mer utpräglade förslag på naturvårdsskötsel än vad som är oförenligt. Exempelvis så
slås gräs, gamla träd vårdas och hålls solexponerade, en damm med
vattenvegetation har anlagts – allt inom ramarna för nuvarande skötsel och
samtidigt till förmån för biologisk mångfald. Genom att införa biologisk mångfald
som ytterligare en målsättning i arbetet med begravningsplatsens skötsel skapas
ännu bättre förutsättningar för en på sikt allt mer artrik miljö och därmed höjda
naturvärden inom hela skötselplanens område.
Skötesleplanen över S:t Eskils begravningsplats har biologisk mångfald i fokus. Det
innebär att andra viktiga värden som olika ekosystemtjänster, tillgänglighet, sociala
värden, skönhetsvärden, säkerhet och så vidare inte tas upp specifikt i planen. Men
att sträva efter en ökad biologisk mångfald gör att flera andra värden nås. En
blommande slåtteräng till exempel bidrar med ekosystemtjänsten pollinering och i
mångas ögon även med skönhetsvärden.
I skötselplanen lämnas ett antal förslag på åtgärder för att öka den biologiska
mångfalden i området. Förhoppningen är att de åtgärder som föreslås inte ska kräva
väsentligt mer resurser utan kunna genomföras genom mindre justeringar av
nuvarande skötsel. Skötselplanen gör inte anspråk på att vara heltäckande och
lämnar gott om utrymme för fövaltningens egna ideer både beträffande
åtgärdernas art och lokalisering.
Skötselplanen bör användas tillsammans med den naturvärdesinventeringsrapport
(NVI) som togs fram parallellt med skötselplanen 2021. De skötselområden som
anges i skötselplanen och beskrivningen av dem går lätt att återfinna i NVI:n och
skötselplanen hänvisar till de delområdesnummer som anges i NVI:n.
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Beskrivning
S:t Eskils begravningsplats anlades redan 1887 några kilometer väster om Eskilstuna
centrum. De centralt placerade kyrkogårdarna saknade tillräcklig kapacitet och den
sandhaltiga marken på Tumboåsen utanför staden ansågs lämplig för en friliggande
begravningsplats med utvecklingsmöjligheter. Begravningsplatsen ligger i ett av
länets största gravområden med anor från yngre järnåldern och den hette fram till
1949 Nya Kyrkogården. S:t Eskils begravningsplats har sedan 1967 en minneslund.
Här finns även kistgravplatser, urngravplatser, askgravlund och askgravplats.
Särskilda gravkvarter finns för muslimer, bahá’i, ahl-e haqh samt ett gravområde för
kineser och vietnameser.
Skötselplanen omfattar hela begravningsplatsen plus intilliggande mark i periferin. I
huvudsak rör det sig om mindre skogsklädda arealer i norr och väster sammanraget ca 25 hektar. Marken är överlag flack men något kuperad i den västra
delen där åsen kommer till uttryck.
Många olika träd- och buskarter återfinns i den parklika miljön på begravningsplatsen. En lång rad av dessa har mer eller mindre exotiskt ursprung.
Asfalterade vägar, grusade gångar och några stigar genomkorsar området. Här finns
även en del byggnader – bland annat S:t Eskils kapell och byggnaden Fredrikslund
centralt i området, kontorsutrymmen, kapellkrematorium och en ekonomibyggnad i
den norra delen och entrebyggnaderna vid Åsbyvägen. Två asfalterade P-platser
finns i anslutning till bebyggelsen i norr. En damm har anlagts nära kapellkrematoriet och längs områdets västra gräns sträcker sig en cirka tvåhundra meter
lång stenmur.

Biologiska bevarandevärden
Områdets naturvärden är främst knutna till den äldre kyrkogårdens gamla träd och
organismer som på olika sätt utnyttjar dem. Det rör sig främst om parklind, lönn, ek
och ask som hyser artrika moss- och lavsamhällen på sin bark men som även lockar
insekter, fåglar och fladdermöss. Lika höga naturvärden men med andra och något
färre arter återfinns i åstallskogen med inslag av riktigt gamla tallar i norr och
väster. Ett områdes naturvärde avgörs av biotopens egenskaper och av vilka och hur
många naturvårdsarter som förekommer. I tabell 1 nedan är de naturvårdsarter
(huvudsakligen rödlistade arter) som noterats i området förtecknade.
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Tabell 1. Rödlistade arter, signalarter samt fridlysta arter som registrerats i området. Notera
att tabellen bygger på inventeringen 2021. Rödlistekategori: NT = nära hotad, VU = sårbar,
EN = starkt hotad, CR = Akut hotad. S = signalart enligt Skogsstyrelsen, F= fridlysta arter. EU
= art som listats i EU:s Art- och habitatdirektiv, bilaga 2 eller i Fågeldirektivets bilaga 1.

Svenskt namn
Kärlväxter

Latinskt namn

Kategori

Skogsalm
Ask
Småsnärjmåra

CR
EN
NT

Strutbräken

Ulmus glabra
Fraxinus exelsior
Galium spurium subsp.
vaillantii
Matteuccia struthiopteris

Fåglar
Grönfink
Stare
Gulsparv
Duvhök
Björktrast
Svartvit flugsnappare
Kråka
Talltita

Chloris chloris
Sturnus vulgaris
Emberiza citrinella
Accipiter gentilis
Turdus pilaris
Ficedula hypoleuca
Corvus corone
Poecile montanus

EN
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Svampar
Grovticka
Tallticka

Phaeolus schweinitzii
Phellinus pini

S
NT, S

Lavar
Lönnlav
Allélav*
Kyrkogårdslav*

Bacidia rubella
Anaptychia ciliaris
leurosticta acetabulum

S

S

*Av författaren
utvald signalart
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PLAN FÖR OMRÅDETS NATURVÅRDSSKÖTSEL
Övergripande mål
S:t Eskils kyrkogård ska skötas så att den biologiska mångfalden ökar jämfört med
förhållandena 2021 och tidigare.

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Generella prioriteringar:
•

Skapa mer död ved.

•

Skapa mer slåtteräng.

•

Skapa ytor med bar sand.

•

Underlätta för fladdermöss, groddjur och småfåglar.

Skötselområde A: Begravningsplatsen (ca 15,7 ha)
Området innefattar följande delområden enligt NVI: Delområde 1, 7 och 10.
I skötselområdet är naturvärden främst knutna till de gamla lövträden och till de
gräsmarker där en slåtterängsflora har fått utvecklas. Den anlagda dammen är
också viktig och bidrar till biotopvariationen. Trots ett visst inslag av relativt
grova träd saknas de verkliga jätteträden med håligheter och död ved. I viss mån
kan riktade skötselinsatser kompensera för det. Död ved kan placeras i högar
(faunadepåer) och konstgjorda trädstammar med hål och gnagmjöl eller mulm
som det också kallas kan placeras ut på lämpliga ställen (mulmholkar). Mulm
består av hackade och gnagda vedrester blandade med insektsspillning, löv,
kvistar, döda insekter och svamphyfer mm. I den miljön höjs temperaturen av
pågående nedbrytningsprocesser vilket gynnar många organismer – skalbaggar
inte minst.
Bevarandemål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dammen i norr ska vara attraktiv för groddjur.
Antalet grova lövträd ska bestå eller öka.
Ersättningsträd av samma arter som de grova ska vårdas.
Arealen gräsmark med slåtterskötsel ska öka.
Lavpåväxten på områdets gravstenar ska bestå eller öka.
Inslaget av död ved ska öka.
Antalet häckande fågelarter ska öka.
Andelen inhemska blomväxter ska öka i planteringar.
Andelen inhemska träd ska öka.
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Skötselåtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställ att många av de äldre träden har solexponerade stammar
(ädellövträd och tall)
Spara döda eller skadade träd i den mån det går av säkerhetsskäl.
Måste trädet tas ned kan en ca tre meter hög högstubbe lämnas till nytta
för väldigt många organismer – till exempel lavar, mossor och insekter.
Placera ut 5 faunadepåer – främst i solexponerat läge
Placera ut 2 mulmholkar av exempelvis lind och ek.
Sätt upp fågelholkar minst 2 per hektar.
Genomför uppföljningsbar häckfågelinventering.
Plantera pollen- och nektarrika växter – prioritera inhemska arter.
Bevara grusgångar. Dammet från dem gynnar flera lavar och mossor.
Skötselåtgärder för dammen se nedan.
Skötselåtgärder för gravstenarna se nedan.

Skötselområde B: Åstallskog (ca 4,9 ha)
Skötselområdet innefattar följande delområden enligt NVI: Delområde 2, 3 och 9.
I skötselområdet är naturvärdena främst knutna till de gamla tallarna. Men i
området finns även gräsmark med en värdefull flora och unga skott av den
hotade skogsalmen förekommer. Död ved är en bristvara och tillgång på sådan
bör säkerställas.
Bevarandemål
• Inslaget av grova, solexponerade, tallar ska öka.
• Inslaget av död barr- och lövved ska öka betydligt – både naturligt och
genom faunadepåer.
• Brynzoner ska inte minska. De ska vara varierade, luckra och artrika med
inslag av lövträd och bärande träd och buskar.
• Förutsättningarna för hålhäckande fåglar ska förbättras.
• Antalet tallar med den rödlistade vedsvampen tallticka ska öka.
• Förutsättningarna för fladdermöss ska förbättras.
Skötselåtgärder
• 5 -10 grova tallar frihuggs för ökad solexponering till förmån för
värmeälskande naturvårdsarter som t ex reliktbock.
• Naturligt död ved lämnas på plats på ett sätt så att inte framkomlighet
eller säkerhet äventyras.
• Trädstammar av både löv- och barrträd som avverkats av säkerhetsskäl
eller av annan anledning i inventeringsområdet eller på andra platser i
kommunen samlas i så kallade faunadepåer – företrädesvis i solexponerat
läge men även i halvskugga. Väl sammanhållna faunadepåer kan placeras
i skogsbryn – ca 10 faunadepåer med 5 – 10 trädstammar i varje.
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•
•
•

Faunadepåerna märks upp med kortfattad information. Se bild nedan.
Ca 20 småfågelholkar med ingångshål i diametrarna 3 – 8 cm sätts upp.
Eventuella almplantor vårdas.

En emaljbricka med
informationstext har
skruvats fast på en av
trädstammarna i den här
faunadepån med aspstockar. Det kan vara
viktigt med information för
att en nymodighet som
timmertravar i skogsbrynen
ska bli allmänt accepterat. I
synnerhet på en publik
plats med många besökare
som S:t Eskils begravningsplats. Veden fungerar som
livsmiljö åt en lång rad
organismer – mossor, lavar,
svampar och inte minst
insekter.

Skötselområde C: Ruderatmark (ca 1,1 ha)
Skötselområdet innefattar följande delområde enligt NVI: Delområde 4.
Ett annat uttryck för ruderatmark är störd mark med obefintligt eller mycket tunt
jordtäcke. Oftast är den störd av mänsklig aktivitet – upplagsplatser, banvallar,
soptippar, hamnar och liknande. Här brukar pionjärarter som till exempel hallon,
rallarros, svinmålla och många andra ”ogräs” dominera. Naturvärdet här är
främst knutet till artrikedomen och den bara sanden som attraherar solitära bin
och andra småkryp.
Bevarandemål
• Artrikedomen ska bestå.
• Tallskogen ska få åldras.
• Arealen bar sand ska bevaras.
• Eventuella almplantor ska bevaras.
Skötselåtgärder
• Avsätt ytor där sand i solexponerat läge hålls fria från vegetation.
• Placera ut 5 faunadepåer – främst i solexponerat läge.
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Skötselområde D: Blandskog (ca 1,1 ha)
Skötselområdet innefattar följande delområde enligt NVI: Delområde 5.
Naturvärdena är idag knutna till sälg som utgör en mycket tidig pollenresurs för
bin och humlor. I äldre ved noterades spår av myskbockens larver och
hackspettshack.
Bevarandemål
• Inslaget av sälg asp och alm ska bestå eller öka.
• Inslaget av död ved ska öka.
• Förutsättningarna för småfåglar ska förbättras.
Skötselåtgärder
• Vårda almskott så att de får goda förutsättningar att växa till träd.
• Röj kring äldre sälg så att stammen hålls solexponerad.
• Sätt upp 2 - 5 fågelholkar.

Skötselområde E: Ruderatmark (ca 1,4 ha)
Skötselområdet innefattar följande delområde enligt NVI: Delområde 6.
Området har tidigare utnyttjats för sandtäkt. År 2021 var den sand- och
grusdominerade marken bevuxen av tämligen gles ruderatvegetation utan
anmärkningsvärd artrikedom. Inom kort kommer området att användas för en
utvidgning av begravningsplatsen.
Bevarandemål
• Området ska på lång sikt utveckla liknande naturvärden som
skötselområde 1.
Skötselåtgärder
• Bevara ytor med bar sand där det är möjligt – helst i solexponerat läge.
• Spara så många lövträd som möjligt under arbetet med utvidgningen.

Skötselområde F: Bebyggd mark (ca 1,4 ha)
Skötselområdet innefattar följande delområde enligt NVI: Delområde 8.
Bevarandemål
• Området ska hysa så många träd och grönytor som möjligt.
Skötselåtgärder
• Begränsa utomhusbelysningen under fladdermössens huvudsakliga
flygperiod maj – oktober.
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Specifika skötselobjekt
Slåtterängarna
Slåtterängar tillhör de mest artrika naturtyperna vi har i Sverige. I en artrik
slåtteräng kan det finnas mer än 50 gräs och örter på en kvadratmeter. Om vissa
delar av S:t Eskils kyrkogårds gräsmarker kan skötas som slåtteräng är chansen
mycket stor att den biologiska mångfalden ökar.
Bevarandemål
• Arealen slåtteräng inom skötselplanens område ska öka.
• Antalet arter per kvadratmeter ska öka.
Skötselåtgärder
• Gräsmark sköts som slåtteräng på så många ställen inom
begravningsplatsen som det är praktiskt möjligt. Slåttern bedrivs årligen
med skärande eller klippande redskap* under juli - augusti månad.
• Avslaget hö bör få ligga kvar och fröa av sig 3 – 7 dagar. Därefter
transporteras det bort från ängen så att markens näringsinnehåll
succesivt minskas vilket gynnar bilogisk mångfald.
• Städning eller fagning av ängen utförs vid behov.
• Insådd görs vid behov med naturligt förekommande mellansvenska arter.
Om möjligt kan nyslaget hö från någon närliggande slåtteräng spridas i
ängen för att underlätta nya inhemska slåttergynnade arters etablering.
• En uppföljningsbar botanisk inventering i fasta provytor bör genomföras
så att resultatet av skötseln kan fastslås och dokumenteras.
*Röjsnöre bör inte användas vid slåtter eftersom det ger en mer fransig snittyta
vilket kan få de avslagna växterna att torka ut. Men slåtter med röjsnöre är
självklart ett mycket bättre alternativ än ingen slåtter alls.

Gravstenarna
Gravstenar fungerar som substrat eller växtplats för lavar och mossor. Sura
bergarter som granit och gnejs attraherar vissa arter medan mer basiska stenar,
t ex kalksten, föredras av andra arter. Även stenens ytstruktur spelar roll. På en
sträv yta etablerar sig påväxtarterna lättare än på en slät, blankpolerad yta. En
begravningsplats med olika sorters stenar där lavar får växa fritt på stenarnas
baksida och kanter bidrar till biologisk mångfald.

Bevarandemål
• Antalet stenar med rik lav- och mosspåväxt ska öka
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Skötselåtgärder
• Högtryckstvätta endast gravstenens framsida. Låt påväxten utvecklas
fritt på kanter och baksida.
•

Informera besökare om åtgärderna eftersom lavpåväxt kan uppfattas
som dålig skötsel.

•

Inventera några lavarter och beräkna täckningsgrad på ett urval stenar
så att lavsamhällenas utveckling kan följas.

Stenmuren
Stenmurar har höga naturvärden och en viktig funktion i ekosystemet genom den
variation de skapar i landskapet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och
spridningsvägar för flera växt- och djurarter till exempel lavar, mossor, grod- och
kräldjur, insekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur. Flera av dessa arter var
tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu nästan enbart i anslutning till
jordbrukslandskapets småbiotoper. Kyrkogårdens stenmur är bevuxen med
många växtarter. Kaukasiskt fetblad dominerar helt men här finns även andra
fetbladsväxter som kantig fetknopp och gul fetknopp. Den är murad med betong
vilket gör den lite mindre attraktiv för smådäggdjur och kräldjur än en kallmurad
mur.
Bevarandemål
• Längden stenmur ska bestå.
• Andelen solexponerad stenmur ska öka.
Skötselåtgärder
• Röj intill så att solen kan skina på stora delar av stenmuren.
• Röj stenmuren fri från sly och andra dominerande växter eftersom rötter
från träd och buskar kan skada den.
• Använd inte betong när muren behöver lagas – kallmura!
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Dammen
Dammen som anlagts nära kapellkrematoriet i norr har potential att bli en fin
salamanderdamm. Den är relativt liten och inte alltför djup vilket gör att vattnet
kan värmas upp fort av den tidiga vårsolen.
Vattensalamandrar leker på våren i små till medelstora, permanenta
vattensamlingar, som vanligtvis är större än 10 meter i diameter och minst 0,5
meter djupa. Ett mindre vattendrag värms upp fortare på våren vilket är viktigt
för salamanderns reproduktion. God tillgång på vattenväxter är en fördel.
Vegetationen utnyttjar salamandern som skydd och som substrat för sina ägg.
Vegetationen är också viktig för de ryggradslösa djur som utgör salamanderns
huvudsakliga föda. Vattensamlingen bör även vara fisk- och kräftfri. Även om
lekvattnets egenskaper är avgörande för den större vattensalamanderns
överlevnad är den omgivande landmiljön lika viktig. Där tillbringar nämligen
djuren större delen av sina ibland 15 - 18 år långa liv. Landmiljön bör vara rik på
död ved, rishögar eller stensamlingar där salamandrarna får skydd, kan hålla
fukten och hitta föda.
Bevarandemål
• Dammen ska vara attraktiv för groddjur i synnerhet större och mindre
vattensalamander.
Skötselåtgärder
•
•
•

•
•

Solexponering säkerställs.
Lämpliga inhemska vattenväxter planteras.
Delar av dammens kant görs så flack så att salamandrar lätt kan ta sig upp.
på land och ner i vattnet. Gräsmatta kan med fördel anläggas ända ner till
vattenkanten.
Ett par faunadepåer anpassade för salamandrar anläggs i närområdet.
En uppföljningsbar groddjursinventering genomförs.
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Fladdermöss
Fladdermöss trivs i variationsrika och trädrika kulturlandskap, gärna med inslag
av vatten och inte sällan helt nära oss människor. S:t Eskils begravningsplats
stämmer väl in på den beskrivningen och det har konstaterats att några
fladdermusarter regelbundet uppehåller sig här. Nordfladdermus, större
brunfladdermus och troligen även dvärgpipistrell utnyttjar området för
insektsjakt och det är inte omöjligt att vissa av dem även föder upp sina ungar
inom området. I brist på hålträd är det då sannolikt områdets byggnader som
utnyttjas. Naturvårdsverket lyfter fram fladdermöss som en ekologiskt viktig
grupp och förklarar vidare att:
Fladdermöss är skyddade och får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte
heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller
livsmedel. Däremot gör de stor nytta genom att äta stora mängder insekter,
så den ekosystemtjänst de utför är av största vikt. Fladdermöss äter, förutom
mygg, även bland annat små nattfjärilar och skalbaggar.
Brist på ihåliga träd och konkurrens om bohål med bland annat fåglar har skapat
bostadsbrist för fladdermössen. En mycket tacksam och viktig insats är därför att
sätta upp fladdermusholkar.
Bevarandemål
• Förutsättningarna för fladdermöss ska förbättras i alla skötselområden.
• Antalet fladdermusarter i området ska bestå eller öka.
Skötselåtgärder
•
•

20 - 30 fladdermusholkar sätts upp i på lämpliga platser i området.
Kvälls- och nattbelysningen vid S:t Eskils kapell släcks eller begränsas så att
störningen minimeras under fladdermössens flygperioder kvälls- och
nattetid april – oktober.

Uppföljning
Resultatet av planens skötselåtgärder bör följas upp regelbundet så att
framgångar kan konstateras och eventuella bakslag åtgärdas genom ändringar i
skötseln och i skötselplanen. Skötselplanen bör revideras minst vart 10e år.
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Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder
Skötselåtgärd

När

Skötselområde

Prioritet

Röjningsinsatser för att öka
Årligen eller vid behov
solexponeringen av trädstammar och
stenmur
Placera ut faunadepåer
2022 och framåt

Hela området

1

Hela området

1

Placera ut mulmholkar

2022

A

1

Sätt upp fågelholkar

Årligen vid behov

Hela området

2

Sätt upp fladdermusholkar

2022 och framåt

A, B

1

Plantera inhemska blomväxter som
lockar polinatörer
Almplantor vårdas

Vid behov

A

1

Vid behov

B, D

2

Avsätt vegetationsfria ytor med sand Vart femte år

A, B, C, E

1

Slåtter - slaget hö får ligga några
dagar och tas därefter bort
Insådd av slåttergynnade inhemska
arter
Anpassa dammen för
vattensalamander
Fladdermusanpassa belysningen

Årligen under augusti

A, B

1

Vid behov

A, B

2

2022

A

1

Årligen april – oktober vid
behov
2022 och därefter
vart 5 eller vart 10 år
2022 och därefter
vart 5 eller vart 10 år
Vart 5 eller vart 10 år efter att
förekomst konstaterats
Vart 5 eller vart 10 år

A

2

A, B

1

A

1

A

1

A, B, C, D

2

Vart 5 eller vart 10 år

Hela området

1

Uppföljningsbar inventering av
kärlväxter i slåtteräng
Uppföljningsbar inventering av lavar
på utvalda gravstenar och träd
Uppföljningsbar
salamanderinventering
Uppföljningsbar häckfågelinventering
Revidering av skötselplanen
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Bilaga 1
Karta med skötselområden.

–

= Skötselområden.

F = Förslag på plats för faunadepå (hög med 5 – 10 trädstammar).
S = Förslag på plats där ytor med bar sand prioriteras.
Ä = Förslag på plats för ängsslåtter.
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Bilaga 2 Holkar
Fladdermusholk – en
av många tänkbara
modeller.
Denna kommer från
https://stenklader.se/
tunnebysagverk/holkar
/fladdermusholkar/
fladdermusholk-medsnedtak-1
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Den här illustrerade informationen kommer från ”Life bridging the gap”. En
mulmholk kan med fördel även byggas av kapade och urholkade trädstammar –
gärna ekstammar.
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