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BEGRAVELSE: Færre væl-
ger at blive begravet i en 
kiste, og det betyder, at 
næsten alle danske Kirke-
gårde har ledige pladser.  
I Rudersdal Kommune  
vil man derfor se på, 
hvordan fremtidens  
kirkegård skal se ud. 

Af Sophus Zarrs Soelberg

Næsten alle landets kirkegårde har 
ledige pladser, og udviklingen ser ud 
til at fortsætte, da danskernes øn-
sker til begravelser har ændret sig 
gennem tiden. Det viser en rapport 
kaldet »Kirkegårde i udvikling«, 
som blev udgivet i 2019 fra Køben-
havns Universitet. Af rapporten, 
der bygger på besøg af mere end 30 
danske kirkegårde, fremgår det, 
at kirkegårdens rolle som attrak-
tiv begravelsesplads er under pres. 

Tyndere befolkede landsogne og 
nye begravelsesønsker udfordrer 
den nuværende udformning og kan 
forringe kirkegårdenes folkelige, 
kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdi. I Rudersdal Kommune har 
man som reaktion på udviklingen 
taget det første skridt i retning af at 
udvikle kommunens kirkegårde, så 
de fortsat lever op til borgernes be-
hov. 

Det forklarer Court Møller (R), der 
er formand for Miljø- og Teknikud-
valget i Rudersdal Kommune.

 - Der er flere og flere, der vælger 

at blive begravet med en urnebegra-
velse, og derfor fylder vores kirke-
gårdspladser mindre. Derfor vil vi 
i fremtiden få kirkegårde, der får et 
mere park-agtigt udtryk, hvor der 
ikke er lige så mange gravsteder, 
men hvor der i stedet er større area-
ler med græs og lignende. Vi skal ud-
vikle vores kirkegårde, så de bliver 
hyggelige og rare steder at opholde 
sig, siger han. 

Rudersdal 
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Fremtidens kirkegård kan 
komme til at ligne en park

BÆREDYGTIGT: Det 
forpligter at bo i den 
rige del af verden, 
mener formanden 
for Nordsjællands 
landboforening i 
dette interview om 
bæredygtighed.

 
 
Af Anne-Mette Rasmussen

Formanden for Nordsjæl-
lands Landboforening, 
Lars Jonsson, mener, det er 
naturligt, at Danmark ind-
tager en førerposition, når 
det gælder et mere bæredyg-
tigt landbrug, og vi kan alle 
være med til at gøre noget.

- Jeg har ikke noget pro-
blem med, at vi i Danmark 
går foran og viser vejen, som 
vi har gjort i mange andre 
sammenhænge i landbru-
get. Det er vi næsten forplig-
tet til, fordi vi tilhører den 
rige del af verden, siger han.

Tankerne om et mere bæ-
redygtigt landbrug har især 
gjort deres indtog hos den 
erfarne landmand i løbet 
af de seneste par år. Det be-
gyndte med et ønske om at 
spare penge, men nu indgår 

hensynet til miljøet også i 
overvejelserne.

- Det er en bevidsthed, der 
kommer, når man taler om 
det, og jo mere man sætter 
sig ind i tingene. Derfor er 

det virkelig vigtigt, at vi ta-
ler om det, siger Lars Jons-
son og tilføjer, at det er vig-
tigt, at den enkelte borger 
kan se sig selv i det. 

- Man skal gøres bevidst 

om, at hvis bare man gør en 
lille smule, så hjælper det. 
Og hvis man går hjem til en 
og siger, jamen du har alle-
rede gjort fem ting. Så bliver 
de måske inspireret til at 

gøre de næste tre ting, som 
er lidt mere udfordrende, si-
ger han.

Allerød 
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Landboformand: Danmark skal gå forrest

Halsnæs  
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Minifestival for 
børn og unge

Gribskov  
2. sektion side 15

Handelsliv og  
turisme skal  
under lup

Egedal  
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Købte krydsord 
og sudoku for at 
glæde bedster

Hillerød  
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Tilflyttere 
skal lokkes  
til byen

Helsingør 
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Kom med  
bag om  
Sommerdahl
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Det  
begyndte 
med en  
kornet i 
Farum ...
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Der er skruet 
på flere  
knapper i nyt 
udkast til  EU- 
kompromis

Danmark  
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Lyngby 
overlever 
i Super- 
ligaen
Sporten  
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