
Den vilde natur får lov til at gro på Børsmose Kirkegård, der med en ny udviklingsplan omdannes
til hedekirkegård. Stedets graver mærker den stigende interesse for naturgravpladser.

Vild hedekirkegård bliver landets første

Som det kan ses, er de første hække allerede blevet revet ned på Børsmose Kirkegård. Foto: Louise Vilster
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Fakta

Børsmose Kirkegård

Kirkegården ligger i
militært område.

BØRSMOSE: Varde Kommune er i gang med at få sin første hedekirkegård, der så vidt vides også bliver landets
første. Det bliver på Børsmose Kirkegård, der ligger midt i militært terræn, og hvor de allerede er begyndt at
rykke de første hække op.

Ønsket om en kirkegård, der er præget af mere vild natur, kommer fra menighedsrådet.

- Vi syntes, at det ville være malplaceret med en hel traditionel kirkegård. Der er nogle, som efterspørger
andre muligheder, så det gør ikke noget med et anderledes tilbud, siger formanden for menighedsrådet i Aal
Sogn, Elsebeth Hansen.

Hedeplanter som lyng og marehalm vil blive plantet på kirkegården, men de nuværende grave vil stå, som de
er, resten af fredningstiden, så det bliver en langsom forandring.

- Kirkegården bliver ikke så friseret, og den bliver ikke slået. Folk kan heller ikke lægge blomster ved gravene,
og vi er lige nu i gang med at lave en vejledning over, hvad man må, siger Elsebeth Hansen.

Naturen er tilbage

Graver Marianne Hansen kommer til at følge processen på nærmeste hold, og hun
kan sagtens mærke, at det er blevet populært med naturgravpladser.

- Der er en fornem interesse for naturgravpladser. Før skulle det være græs, så grus,
og nu vender det tilbage til naturen, siger hun.
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LÆS OGSÅ: 

Det bliver obligatorisk at
betale for vedligehold af
gravpladser på
kirkegården.

Det er dyrt at få lavet en
udviklingsplan, som
bliver betalt af Varde
Provsti.

For Aal Sogn, der tæller
Aal Kirke og Børsmose
Kirke, koster
udviklingsplanerne for de
to kirkegårde tilsammen
241.000 kroner.

Hedebeplantningen er allerede gået i gang på Børsmose Kirkegård og som graver
bliver det noget anderledes at passe en hedekirkegård.

- Vi har været vant til at passe kirkegårdene på en bestemt måde, men i Børsmose
skal den ikke passes så meget. Nu lader vi jordbunden arbejde, siger hun.

Træer overtager gravpladser 
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