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Alternative hvilesteder vinder frem -
�ere skovgravpladser godkendt

Tre godser i regionen har fået grønt lys fra Kirkeministeriet til at tilbyde
skovbegravelser.

20. dec 2020, kl. 12:51

Interessen for alternative begravelser vinder frem. 

Det ses blandt andet i Nyråd øst for Vordingborg, hvor det nu er muligt at tage afsked med sin kære mellem
træer og anemoner.

I maj 2018 ansøgte godsejer Anne Sophie Iuel om tilladelse til at anlægge en skovbegravelsesplads i
Vintersbølle Skov nær Petersgaard Gods. I november blev ansøgningen godkendt af Kirkeministeriet. 

- Det er jeg vildt glad for. Der ligger et kæmpe stykke arbejde bag, som nu har resulteret i, at vi kan åbne, siger
godsejeren.

Foto: Frederikke Hobye - TV2 ØST
Anne Sophie Iuel har fået godkendt sin ansøgning om at anlægge skovbegravelsesplads i Vinterbølle Skov af Vordingborg Kommune.
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Det kan blandt andet skyldes, at vi lever i et multikulturelt
samfund, hvor vi bliver inspireret af andre kulture og landes måde
at begrave på
Ulla Schmidt, forsker i teologi ved Aarhus Universitet

Siden Kirkeministeriet gav grønt lys har �ere skovbegravelser fundet sted i Nyråd. 

- Der er mange, der har ventet på det her, og vi allerede i december nedsat seks urner, fortæller Anne Sophie
Iuel.

Også Saltø Gods i Næstved og Kattrup Gods i Kalundborg har fået godkendelse til at etablere
skovgravpladser.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Frederikke Hobye - TV2 ØST

Stigende interesse for alternative hvilesteder
I 2008 blev begravelsesloven i Danmark ændret, så det blev muligt at blive begravet i naturen. Ændringen
skete på baggrund af en stigende interesse i befolkningen for at blive begravet andre steder end på en
klassisk kirkegård. 

Ifølge forsker MSO i teologi ved Aarhus Universitet Ulla Schmidt er det det faldende medlemstal i folkekirken,
der er grunden til, at �ere folk vælger en anderledes begravelsesform, end den folkekirken kan tilbyde.

Udsigten fra skovbegravelsespladsen
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- Tradition fylder stadig meget, når det kommer til begravelse. Det er ikke sådan, at alle går ud og vælger en
individualiseret løsning, men der er mange �ere, der gør. Det kan blandt andet skyldes, at vi lever i et
multikulturelt samfund, hvor vi bliver inspireret af andre kulture og landes måde at begrave på, siger Ulla
Schmidt.

Artiklen fortsætter under billedet... 

Foto: Frederikke Hobye - TV2 ØST

Gravplads med havkig
Skovbegravelsespladsen i Nyråd ligger i område på to hektar med bøgetræer. De cirka 3000 gravpladser, der
bliver plads til rundt om træerne i Vintersbølle Skov, bliver næsten alle med havkig.

Læs også
Flere vælger et alternativt hvilested - her kan du snart blive begravet mellem bøgetræer

- Når man vælger en skovbegravelsesplads, så vælger man at ligge i naturen, og naturen er foranderlig, så der
vil være nedfaldne blade om efteråret og forhåbentligt et dækken af anemoner om foråret, og det er det
smukke ved det, siger Anne Sophie Iuel. 

Vinterbølle Skov kommer til at tælle 3000 gravpladser
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Foto: Frederikke Hobye - TV2 ØST

5900 kroner for en gravplads i 10 år
Som godsejer står Anne Sophie Iuel ikke for selve bisættelserne, men det er hendes opgave at reservere
pladsen i skoven, når folk ringer. Derefter graver hun selve hullet til urnen, og efterfølgende kommer familien
selv og lægger urnen i hullet og dækker det til.

En urneplads i skoven koster 5900 kroner for ti år. Til sammenligning koster en urnegravplads på en klassisk
kirkegård cirka 4000 kroner. Derudover betaler man et årligt beløb på cirka 750 kroner.

Modsat askespredning til havs er der med en urneplads i skoven mulighed for at søge et konkret sted hen og sørge.

1 kommentar Sortér efter 

Lise Stuber
Jeg har valgt at blive spedt over vande--da mit liv--er frihed og naturen--særligt har skovene været og er, min
daglige medicin--så jeg venter stadig på --skovpladser her-på mit elskede Lolland--så kjære Lollandske
Godsejere--kom nu igang-med ansøgninger--jeg er 75år--JEG VIL LEVE JEG VIL DØ_PÅ MIN LYSEGRØNNE
Ø. SKOVTUDSEN.
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