
 

Stensballegård ved Horsens 
har etableret en begravelses-
plads i skoven. 

Der er mulighed for at 
lægge en flad mindeplade 
i skovbunden ovenpå urne-
gravene, men skovbegravel-
sespladsen fremstår som en 
helt naturlig del af skoven.

Begravelsespladsen er et 
supplement til den traditio-
nelle skovdrift.

Andre skovdistrikter som 
vil lave noget tilsvarende 
kan få hjælp til oprettelse 
og markedsføring.

- Det er her begravelsespladsen 
starter, ved denne store sten som er 
udhugget af en lokal billedhugger. 
Herfra kan man gå ind i bevoksningen 
og vælge det rigtige gravsted for ens 
familiemedlem – eller for en selv.

Forhenværende skovejer Henrik 
Ahlefeldt-Laurvig fremviser det 
nyeste tiltag på Stensballegård lige 
uden for Horsens. Der er tale om 
en bevoksning af 90-årig bøg på en 
sydvendt skråning.

Bevoksningen er på 1,25 ha og er 
tyndet kraftigt for et par år siden, så 
solen finder vej ned til skovbunden. 
Bøgene står på en kraftig lerjord, og 
der er en del opvækst af ask, ær, bøg 
mv. Undervæksten er skåret ned, så 
det er let at komme frem.

- Der er nummereret 123 træer, 
hver med et lille grønt aluminiums-
skilt. Omkring hvert træ er der, 
afhængig af rødder og placering i for-
hold til andre træer, mulighed for at 
nedsætte op til 12 urner i den inder-
ste cirkel i en radius af 2 m fra træet. 
Der kan placeres yderligere urner i 
næste ring ca. 3 m fra stammen,

- Placeringen skal bestemmes 
meget præcist, så vi altid kan finde 
graven og heller ikke forstyrrer 
tidligere nedsatte urner. Vi kan 
ikke bruge GPS inde under trækro-
nerne. Derfor har en landinspektør 
afsat pæle med omkring 30 meters 
afstand, og ud fra pælene kan vi be-
stemme den nøjagtige placering af 
gravstederne.
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Gravsted i skoven

Skovbegravelsespladsen er anlagt i en bøgebevoksning på 90 år. For et par år siden er der tyndet kraftigt, og opvæk-
sten er skåret ned.



 

- Der må ikke plantes noget på 
gravstedet som ikke er en naturlig 
del af skoven, og der må ikke rejses 
gravsten. Vi tilbyder, at man kan 
lægge en lille mindeplade på A-5 
størrelse fladt i skovbunden. Den 
bestilles på hjemmesiden og koster 
ca. 1500 kr. 

- Urnen skal være biologisk ned-
brydelig, så det hele bliver en del af 
skoven efter nogle år. Vi skal følge 
skovloven, og den sætter grænser 
for hvad man må gøre i skoven.

Stor interesse
- Har der været interesse for denne 
måde at blive gravsat?
- Der har været meget stor inte-
resse, og alle lokale har været po-
sitive. Skovbegravelsespladsen har 
nu været i drift i 17 måneder. Der er 
nedsat over 30 urner, og der er fore-
taget en del forhåndsreservationer 
af gravsteder. Det er primært lokale, 
men der er også reservationer fra 
Sjælland. 

- Baggrunden for denne form for 
begravelsesplads er at interessen 
for kistebegravelser har været fal-
dende i mange år. I dag bliver 83% 
af de afdøde kremeret. 

- Mange ønsker ikke at der skal 
være et gravsted som de efterladte 
skal passe. Hvis man ønsker et al-
ternativ til et traditionelt gravsted 
har der hidtil været de ukendtes 
grav på en ordinær begravelses-
plads, eller asken kunne spredes på 
havet. 

- Nu tilbyder vi at man kan ligge 
et smukt sted i en skov, og mange 
er tiltrukket af den stemning der er 
i en gammel løvskov. Det betyder 
samtidig at der er et sted hvor fami-
lien kan gå hen og mindes.

Gravpladsen grænser op til en 
skovvej, og vi går videre hen ad 

vejen. Lidt længere fremme kommer 
vi til en bevoksning af især ær som 
er lidt yngre end bøgene og med en 
tæt opvækst.

- Her har vi besluttet at udvide 
begravelsespladsen med ca. 2 ha. 
Vi tror denne plads bliver ret popu-
lær, for herfra er der frit udsyn ud 
over golfbanen mod Horsens Fjord 
i det fjerne. 

- Både det eksisterende stykke 
skov og udvidelsen er flot skov. Vi er 
desuden tæt på Horsens og der er 
gode adgangs- og parkeringsforhold. 
Inden vi kan tage denne del i brug, 

skal der dog først tyndes i overetagen, 
og undervæksten skal fjernes.

Undervejs i mange år
- Hvordan har du fået ideen med at 
lave en begravelsesplads i skoven?
- Vi har 225 ha skov, men den gi-
ver ikke store indtægter. Vi søger 
hele tiden aktiviteter der kan give 
et supplement til den traditionelle 
skovdrift. 

- Folkekirken har i mange år stort 
set haft monopol på at drive begra-
velsespladser. Men mange har ønsket 
at der var flere muligheder. Første trin 
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Denne sten står ved indgangen til 
skovbegravelsespladsen.

Træerne er nummereret, og ud for 
dette træ er nedsat en urne på en 
plads mærket D.

En del steder er der grupper af træopvækst – her ask – som må skæres ned 
for at give adgang til gravpladserne.

Med mellemrum er sat pæle opmålt 
af en landinspektør, så urnepladserne 
kan stedfæstes med stor nøjagtighed.
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var en lovændring i 2008, som gjorde 
det muligt for andre end folkekirken 
at drive begravelsespladser.

- Jeg mener jeg læste om mulig-
heden i en artikel i Skoven i 2013. 
Jeg kontaktede forskellige kirkelige 
instanser, men vi kom ikke rigtig 
nogen vegne.

- Horsens kommune var mere po-
sitiv, og de har hjulpet os med alle 
de nødvendige tilladelser. Formelt 
er det kommunen som har oprettet 
begravelsespladsen, men de har ud-
liciteret den daglige driftsopgave til 
Stensballegård. Den daglige admini-
stration af bl.a. begravelsesprotokol 
er udliciteret til Skovbegravelse ApS.

- Vi indsendte en ansøgning til 
Kirkeministeriet i 2016 om at oprette 
pladsen. Det tog sin tid at behandle 
sagen, men 15. januar 2018 kunne vi 
åbne skovbegravelsespladsen.

Administration
- Hvordan bærer man sig ad med at 
få en urneplads?
- Vi taler med mange af kunderne i 
telefon, og vi aftaler altid et møde 
for at få styr på alle detaljer. De 
fleste af dem der skal gravsættes 
senere kommer selv ud og vælger et 
gravsted.

- Vi laver personlige fremvisnin-
ger til alle dem som ønsker det. 
Desuden laver vi ”åben skov” frem-
visninger 6-8 gange om året, hvor 

interesserede kan komme og høre 
om mulighederne. Den seneste var 
her i juni hvor vi havde ventet 20 
deltagere, men der kom over 50. 

- Hvis man ønsker et gravsted i 
skoven kan man enten reservere en 
urneplads eller erhverve urneplad-
sen i dag. Hvis man bare reserverer 
urnepladsen betales et gebyr på 
1.000 kr. Reservationen gælder 10 

år, og gravstedet kan herefter an-
vendes i 10 år med mulighed for 
forlængelse. 

- Når urnepladsen tages i brug 
betales det resterende beløb som er 
4.900 kr. 1/3 af kunderne vælger at 
betale hele beløbet på 5.900 kr med 
det samme, så de efterladte ikke skal 
tænke på det. Gebyret dækker alt 
inkl. administration og gravning. Der 
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Fra den nye bevoksning er der direkte udsigt til Horsens Fjord.

En lidt yngre nabobevoksning med ær og bøg vil snart blive inddraget i begra-
velsespladsen.

Man kan nedlægge en mindeplade 
på 15 x 21 cm på det sted hvor urnen 
er sat ned. Pladen kan være en sten 
(som her) – eller af træ.
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er iøvrigt ingen forskel på, om man 
er medlem af folkekirken eller ej.

- Der er også mulighed for at 
vælge et gravsted hvor man ligger 
ved siden af sin ægtefælle eller 
partner, ligesom man kan købe et 
familietræ hvor flere fra samme 
familie kan ligge. 

- Skal I også stå for nedsættelsen af 
urnen? 
- Rent praktisk er det bedemanden 
som står for de fleste opgaver om-
kring begravelsen. Vi får tilsendt en 
brændingsattest, så vi kan kontrol-
lere at det er den rigtige urne der 
nedsættes. 

- Vi forbereder graven, og de ef-
terladte kommer så senere og sætter 
urnen ned, og de kan dække graven 
til. Vi kan også nedsætte urnen, 
men hidtil har alle valgt selv at stå 
for det.

- Herefter sendes et gravsteds-
brev til indehaveren af gravstedet. 
Der føres desuden en elektronisk 
begravelsesprotokol over gravste-
derne og nedsatte urner. Denne del 
af administrationen varetages af 
Skovbegravelse ApS.

Krav til pladsen
- Kan du give nogle gode råd hvis andre 
har lyst til at lave en begravelsesplads?
- Det skal være et smukt sted hvor 
de efterladte gerne vil komme. Pladsen 

skal være let at finde og være let-
tilgængelig. 

- Adgangsreglerne er i princip-
pet de samme som for alle private 
skove, dvs. at man for eksempel 
ikke må køre i bil i skoven uden til-
ladelse. Men i praksis skal der netop 
være mulighed for at køre derud når 
man skal vælge gravstedet eller når 
man skal nedsætte urnen. Mange 
af de besøgende vil være i en høj 
alder, og de vil ofte være dårligt 
gående.

- Vi ser derfor også at mange væl-
ger et træ så tæt på skovvejen som 
muligt. Hvis man har behov for at 
køre i bil beder vi om, at man sen-
der en mail til godskontoret inden.

- Hvis man vil etablere en begra-
velsesplads er det vigtigste måske 
at man skal have lysten til at drive 
denne lidt specielle aktivitet. Man 
skal være parat til at tale med folk 
om begravelsen.

skovbegravelse.nu
Kunderne vil have mange over- 
vejelser omkring begravelsen og 
især om valg af gravsted. Derfor 
har Skovbegravelse ApS og Stens-
ballegaard lavet en ret omfattende 
hjemmeside om skovbegravelse, 
regler, adgangsforhold og fremgangs-
måde, www.skovbegravelse.nu. 

Man kan her se et luftfoto af be-
gravelsespladsen og selv vælge et 
sted for sin urne. Skovbegravelse 
ApS og hjemmesiden er oprettet af 
Jannik Ahlefeldt-Laurvig der snart 
overtager driften af Stensballegård.

Andre skovdistrikter der i samar-
bejde med Skovbegravelse ApS vil 
åbne skovbegravelsespladser vil få 
deres eget afsnit på hjemmesiden. 
Lige nu er der planlagt pladser på 
Clausholm ved Randers, Havnø ved 
Hadsund, Vejstrupgaard ved Svend-
borg, Ledreborg ved Lejre, Saltø ved 
Næstved, Lerbækgaard ved Hørs-
holm, Selsø ved Frederikssund og 
Petersgård ved Vordingborg. 

Der er yderligere samtaler med 
flere andre ejendomme på bl.a. på 
Lolland, Falster, Bornholm, Fyn og 
i Jylland, hvor der stadig er plads 
til flere.

- Vi tror det vil være passende 
med op mod 20 skovbegravelses-
pladser i Danmark, jævnt fordelt 
over landet. 

- Skovbegravelse ApS tilbyder 
hjælp til oprettelse og administra-
tion af begravelsespladserne, le-
verer et afsnit på skovbegravelse.
nu samt kundeservice og markeds-

føring. Vi tror, der vil blive større 
efterspørgsel, når det bliver almin-
deligt kendt at skovbegravelser er 
en reel mulighed og det er let at få 
informationer om muligheden.

- Findes der skovbegravelser i andre 
lande?
- Ja skovbegravelser har eksisteret i 
Tyskland i ca. 20 år. Inden vi opret-
tede vores plads fik vi bl.a. inspira-
tion og indsigt i det tyske marked 
for skovbegravelser ved besøg på 
skovgravpladser omkring Hannover 
og Kiel. Deres erfaring er, at oplan-
det for en begravelsesplads er i en 
radius på 25-30 km. 

- Driftslederne af skovbegravelses-
pladserne i Tyskland, bekræfter at 
det er en interessant tilføjelse til 
den traditionelle skovdrift. Dette 
bekræftes yderligere af tyske be-
demænd, som ser en rimelig andel 
af deres begravelsessager afsluttet 
med en skovbegravelse.

sf

Læs mere

www.skovbegravelse.nu,  
www.deister-ruheforst.de, 
www.stensballegaard.dk 
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Hvis et af de nummererede træer fæl-
des plantes et nyt.

Henrik og Jannik Ahlefeldt-Laurvig 
har arbejdet med ideen om begravel-
sespladsen siden 2013, og pladsen 
blev indviet i januar 2018.


