Vejledning i ren- og vedligeholdelse af
gravsteder
Herlev- og Birkholm kirkegårde
Gladsaxe-Herlev Provsti, Herlev Kommune, Helsingør stift
Kirkegårdene gennemgås jævnligt af kirkegårdslederen, som er forpligtiget til at påse
gravstedernes vedligeholdelse. Afgørelsen om hvorvidt en gravstedsindehaver opfylder
sin vedligeholdelsespligt og gravstedet dermed fremstår tilstrækkeligt velholdt er subjektiv. Dette tillæg til kirkegårdsvedtægten beskriver hvilke tolerancer der forventes overholdt af såvel gravstedsindehavere som kirkegårdspersonale.
A. Ukrudt
Ukrudt i blomst og ukrudt med frøstande må ikke forekomme. Større rodukrudt, såsom
skvalderkål, mælkebøtter, tidsler, padderokke, svinemælk m.fl. er ikke acceptabelt.
En grundig lugning hver 3. uge i vækstsæsonen, hvor ukrudtet fjernes med rodnet, vil
normalt sikre et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau.
B. Visne plantedele
Visne plantedele må ikke dominere gravstedet. Fjernelse af visne plantedele hver 3. uge
vil være tilstrækkeligt.
C. Beskæring
Træer og buske må ved deres udbredelse ikke hæmme de af kirkegården plantede
hække eller brede sig til nabogravstederne. Beskæring 2 gange i vækstsæsonen er normalt tilstrækkeligt.
BEMÆRK! Det er ikke tilladt at beskære kirkegårdens beplantning eller beplantning fra
andre gravsteder, uanset om de breder sig ind over gravskel. Fældning af træer, uanset
hvem der har bekostet plantningen, må kun ske efter tilladelse fra kirkegårdskontoret.
D. Jordsætning
Større jordsætninger med niveauforskel på min. 5 cm, opfyldes hurtigst muligt med jord
af kirkegårdspersonalet uden beregning. Udgifter til perlesten, belægningssten, opretning af gravminde, planter m.m. afholdes af gravstedsindehaveren.
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E. Gravminder m.m.
Opretstående gravminder, pullerter, stenbænke, m.m., skal kunne modstå en belastning
på 35 kg, fra enhver retning, uden at komme i bevægelse.
Gravminder må ikke være tættere end 25 cm på skel, hvor der er plantet hæk i skellinjen.
F. Beplantning
Det anbefales at vælge planter hvis vækstkraft passer til gravstedets størrelse.
G. Øvrig udsmykning
Julepynt og grandækning fjernes senest i marts måned. Genstande af glas må ikke forekomme. Lyskæder med blink eller ’bevægelse’ må ikke forekomme.
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