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Kirkegårdenes bestyrelsesforhold  

§ 1 

1. Herning Vestre og Nordre Kirkegårde tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, 
Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårds- 
bestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer. 

2. Nærmere bestemmelser omkring kirkegårdsbestyrelsen, er fastsat i en af 
Kirkeministeriet godkendt samarbejdsaftale mellem de fem by-sogne omkring fælles 
kirkegårdsdrift.  

§ 2 

1. Ved kirkegårdene er ansat en kirkegårdsleder, der har ansvaret for alt vedrørende 
den daglige drift af kirkegårdene, herunder gravkastning, renholdelse, 
vedligeholdelse, nyanlæg administration og regnskabsførelse. Kirkegårdslederens 
ansvar, kompetencer, arbejdsområde mv. er præciseret i et særskilt regulativ. 
 

Spørgsmål vedrørende driften rettes til kirkegårdslederen, der i tvivlsspørgsmål 
forelægger sagen for kirkegårdsbestyrelsen. 

 

2. Det er ikke tilladt kirkegårdslederen eller andre ved kirkegården ansatte 
funktionærer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod særskilt vederlag. 

3.  

Kirkegårdenes benyttelse 

§ 3 Fredningstider 

1. Fredningstiden for Vestre Kirkegård er 20 år for en voksengrav, 10 år for en 
barnegrav (fra 22 svangerskabsuge til 1 års alderen), 15 år for en barnegrav (fra 1 til 
6 års alderen), 10 år for en urnegrav. For fostre (indtil svangerskabets 22. uge) er 
fredningstiden 5 år. 

Ønskes begravelse foretaget på Vestre kirkegårds afd. L, børneplænen, må 
kistemålet ikke overstige 72 x 34 cm. 

For Nordre Kirkegård er fredningstiden 30 år for en voksengrav, 10 år for en 
barnegrav (fra svangerskabets 22. uge til 1 års alderen), 15 år for en barnegrav (fra 
1 års alderen til 6. års alderen), 15 år for en urnegrav. For fostre (indtil 
svangerskabets 22. uge) er fredningstiden 5 år. 

§ 4 Gravstedsstørrelse 

1. Som gravplads for en voksen udlægges normalt et areal på 1,5 m x 3,00 m. 
Barnegrave kan udlægges med et mindre areal. Såfremt tidligere belægning 
eller andre lignende forhold gør det umuligt at udlægge en gravplads i fuld 
størrelse, kan et mindre areal udlægges. 

2. Den normale gravdybde er 1,70 m, det er som udgangspunkt ikke muligt at 
begrave i dobbelt dybde. Enhver grav skal graves så dyb, at jordlaget over 
kistelåget kan blive mindst 1 m høj regnet til gravstedets normale terrænhøjde. 
Jordlaget over en urne skal være mindst 0,5 m. 

3. Lig af spædbørn og af dødfødte kan med kirkegårdslederens tilladelse nedsættes 
i en grav, hvis fredningstid ikke er udløbet, eller i et hertil udpeget område af kirke- 
gården, og gravdybden kan gøres mindre, alt efter kistens størrelse. 

4. Flytning af gravsatte kister kan kun ske med Stiftsøvrighedens tilladelse. Flytning 
af nedsatte urner kan ske med kirkegårdsbestyrelsens tilladelse. 
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§ 5 

1. Enhver har ret til at få udlagt en eller flere gravpladser ved siden af den første, 
såfremt pladsen tillader det. 

2. I forbindelse med udlægningen af et gravsted udfærdiger kirkegårdskontoret et 
gravstedsbrev. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet tilsendes 
et nyt gravstedsbrev. 

 

Takster for erhvervelse og fornyelse af gravstedet 

§ 6 

1. Taksten for erhvervelse af gravsted fremgår af et særskilt takstbilag, Taksterne 
reguleres årligt i henhold til udsendt taksblad fra Herning Provsti. Erhvervelse af et 
gravsted før brug (reservering) kan kun ske med 5 år af gangen og ved samtidig 
indbetaling af en flerårig vedligeholdelsesaftale på 5 år. Såfremt gravstedet efter 
udløbet af aftalen ikke er taget i brug, og gravstedet stadig ønskes reserveret, 
kræver det en ny reservering med tilhørende indbetaling af ny flerårig 
vedligeholdelsesaftale.  

§ 7 

1. Ved enhver begravelse i et tidligere erhvervet gravsted skal gravstedsretten, hvis 
der ikke er fuld fredningsperiode tilbage af den tid, for hvilket retten er erhvervet, 
fornyes for så mange år, at retten til hele gravstedet er erhvervet for mindst en 
fredningsperiode. 

2. Såfremt et lig begraves i metal- eller egekiste, skal gravstedsretten være 
erhvervet for mindst 2 fredningsperioder, og der skal indbetales til 
vedligeholdelsesaftale for 2 fredningsperioder.  

 

Indskrænkning i Gravstedsretten 

§ 8 

1. Til erhvervelse af gravsted for et tidsrum, der overstiger to fredningsperioder kræ- 
ves kirkegårdsbestyrelsens samtykke og der kræves indbetalt til flerårig 
vedligeholdelseskontrakt (legatvedligeholdelse) for hele perioden. 

2. Uanset hvor lang et tidsrum retten til et gravsted er erhvervet, gælder denne ikke 
udover det tidspunkt, da kirkegården måtte blive nedlagt som sådan. 

3. Gravstedsret kan ikke overdrages til andre uden kirkegårdsbestyrelsens 
samtykke. 

4. Såfremt regulering af kirkegården er godkendt af kirkegårdssynet, kan kirke- 
gårdsbestyrelsen med provstiudvalgets samtykke ændre et gravsteds grænser, 
eventuelt inddrage gravsteder eller dele heraf, når ingen lovlig ret eller gravfred 
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derved krænkes. 
I sådanne tilfælde har indehaveren af gravstedsretten ikke krav på erstatning. 

  

 

 

Hjemfald af gravstedet 

§ 9 

1. De, inden denne vedtægts ikrafttræden, udlagte gravsteder skal fornyes, efter de i 
denne vedtægt indeholdte regler, ved den første indtræffende begravelse i 
gravstedet og senest ved udløbet af en fredningsperiode efter sidst skete 
jordfæstelse.  
I modsat fald hjemfalder gravstedet til kirkegården. 
 

2. Senest to måneder inden udløbet af den tid, for hvilket retten til et gravsted er 
erhvervet, gør kirkegården så vidt muligt gravstedets indehaver bekendt dermed. 
Fremsætter denne ikke inden fredningstidens udløb begæring om gravstedets for- 
nyelse, hjemfalder det til kirkegården tillige med, hvad der måtte findes herpå, 
medmindre vedkommende har fjernet det inden 4 uger efter gravstedets udløb. 

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal 
imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til 
hinder for det. 

3. Gravsteder, hvori der er begravet personer, der har haft en særlig betydning for 
egnen eller gravsteder, der kunne have en særlig bevaringsværdig betydning, må 
ikke sløjfes uden provstesynets godkendelse. 

 

Anlæg og vedligeholdelse af gravsteder 
Indhegning, beplantning og granpyntning 

§ 10 

1. Før gravstedets hjørner er afmærket af kirkegården, må intet monument opsættes 
og intet anlægsarbejde påbegyndes. 

2. Plantning, vedligeholdelse og klipning af alle hække udføres af kirkegården. Det 
er ikke tilladt gravstedsejere eller andre at flytte eller klippe nogen hæk. 

3. På Vestre Kirkegårds traditionelle gravsteder skal der anlægges en forkant som 
afgrænsning af gravstedet. Forkanten kan vælges efter ejet valg, men skal være så 
solid, at den adskiller grus-gangenes materialer med gravstedet materialer, og være 
i en sådan dimension, at den ikke uden videre forskydes men ligger stabilt. Det 
anbefales at kontakte kirkegården i tvivlstilfælde for råd og vejledning. Forkanter 
skal lægges af kirkegården, og betalingen sker efter medgået tid og evt. materialer i 
form at sand, stenmel (knust granit) mv.  

For at øge tilgængeligheden på kirkegården for bl.a. div. Maskiner til brug ved 
gravning af grave mv. udfases brugen af for-hække som afgrænsning til fordel for 
forkanter. 

4. Anbringelse af gravgitre og anden "død" indhegning må ikke finde sted uden sær- 
lig tilladelse. Gravsteds indhegninger og øvrigt inventar herunder div. Låger 
murværk, stensætninger, gravgitre mv. skal holdes sømmeligt ved lige på 
foranstaltning af gravstedsindehaveren. Inventar der på grund af manglende 
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vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter kirkegårdsledelsens 
beslutning og med provstiudvalgets beslutning forlanges fjernet.  

5. I Nordre Kirkegårds afdelinger A-B-E-F-G og H må bænke eller lignende ikke 
anbringes på gravstederne. 
Hvis der ønskes anbringelse af vaser i disse afdelinger. skal det være en af kirke- 
gården godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau med jordoverfladen. 

6. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantninger eller andet 
på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk, vold eller hændelig 
skade.  

 

§ 11 

1. Træer og stærkt voksende buske må kun plantes efter forud indhentet samtykke 
fra kirkegårdsbestyrelsen, og sådanne plantninger kan, hvor de findes på et grav- 
sted, af kirkegårdsbestyrelsen kræves beskåret eller fjernet inden en given frist. 
Efterkommes sådant krav ikke, er kirkegården berettiget til at fjerne dem for ved- 
kommendes regning. 

2. Det er på kirkegårdene ikke tilladt at placere lyskæder og andre former for 
elektriske installationer inkl. solcelledrevne genstande.  

Figurer, pynt mv., der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, 
hvis størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets 
helhed, eller den enkelte afdelings overordnede præg. Anvendes pynt må det 
tilstræbes, at højden på dette ikke overstiger sidehækkenes højde. 

 
Diverse pyntegenstande i farvestrålende kunststoffer må som hovedregel ikke 
placeres på gravstederne. 

 

2. På Vestre Kirkegård er anlægsformen fri med undtagelsen af følgende afdelinger: 

Traditionelle Urnegravsteder: 
Gravstederne er beregnet til urner og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne 
er ved lejens start indhegnet med thuja/taks/buksbom hække og ølands-eller 
brostensforkanter.  

Del af afd. F. Urner i græs med liggesten: 
Gravstederne er udlagt i græs med liggesten. Gravstederne må ikke indhegnes, og 
der må kun sættes buketter i en af kirkegården godkendt vendbar vase, der 
nedgraves til niveau med plænen. Granpyntning er tilladt som dekoration bag 
monument. 

Del af afd. G og H: Urner i staudelund: 
Gravstederne er udlagt på en bund af stauder og må ikke indhegnes. Ved køb af 
gravstedet nedsætter kirkegården en granitvase. Prisen for granitvasen betales 
særskilt til kirkegården. Ønskes yderlig en vase, kan denne købes på 
kirkegårdskontoret. Der må kun sættes afskårne buketter i granitvasen. Anden form 
for pynt, planter og granpyntning er ikke tilladt. 
Afdeling L. Børneplæne: 
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til kiste eller urne af dødfødte eller 
nyfødte børn. Gravstederne må ikke indhegnes og beplantes. Der må kun sættes 
afskårne buketter i en af kirkegården godkendt vendbar vase, der skal nedgraves til 
niveau med plænen. Granpyntning og anden form for pynt er ikke tilladt. 

Afdeling M. urner i græs med liggesten: 
Gravstederne er udlagt til urner. Gravstederne må ikke indhegnes, og der må kun 
anbringes afskårne buketter i en af kirkegården godkendt vendbar vase, der 
nedgraves til niveau med plænen. Granpyntning er tilladt som dekoration bag 
monument. 
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 3. I Nordre kirkegårds skovområde tillades kun individuel plantning af lave ikke 
stedsegrønne planter af planter der er noteret på plantelisten (se planteliste 
nedenunder). Plantningen må kun foretages i et bed maksimalt 50 cm foran 
mindestenens østlige side og maksimalt i dennes bredde, eller i et bed 50 × 50 cm 
fra gravstedets vestlige begrænsning, symmetrisk med gravstedets midterlinie. 
Indenfor bedets mål tillades anlæggelse af en bedafgrænsning i mørke natursten 
med en maksimal størrelse på 10×10×10 cm ført til niveau med terrænet. En evt. 
bedafgrænsning skal udføres af kirkegården mod betaling. Der må ikke anvendes 
grus og stenmaterialer i bedet. Granpyntning er mulig med gran i bed og fyr ved 
monument. Der er ikke mulighed for anden form for pynt eller planter på gravstedet. 
Der tillades dog maksimalt én lampe til fyrfadslys med en maksimal størrelse på 
12×12×12 cm placeret indenfor bedets mål. Placeres en sådan lygte på et spyd eller 
lign. må den maksimale højde ikke overstige monumentets højde. 

Planteliste: 

Adiantum pedatum (Venushår 40-60 cm høj)  
Anemone nemorosa (Hvid Anemone) 
Anemone ranunculoides (Gul Annemone) 
Arum meculatum (Dansk Arum/Dansk “Ingefær”) 
Asarum europaeum (Hasselurt)       
Convallaria majalis (Liljekonval)         
Corydalis lutea (Lærkespore)               
Epimedium x rubrum (Bispehue) 
Hedera (div. ikke brogede typer) (Vedbend) 
Hedera helix ssp. hibernica (Storblom. Vedbend(Irsk Vedbend)) 
Helleborus niger (Julerose) 
Myosotis palustris (Eng-Forglemmigej) 
Omphalodes verna (Vår-forglemmigej/Kærminde) 
Polypodium vulgare ell. virginianum (Bregne (Alm.Engelsød)) 
Vinca minor (Vintergrøn/Liden Singrøn) 
Viola x witttrockiana (Div.Stedmoder) 
Div. Begonia (Knoldbegonier og Isbegonier)                         

Løgvækster: 

Chinodoxa luciliae (Stor Snepryd) blå blomster 
Crocus ssp. (Små Botaniske Krokus) 
Eranthis hyemalis (Eranthis) 
Galantus nivalis (Almindelig Vintergæk) 
Scilla siberica (Russisk Skilla) 
Scilla turbergeniana syn. S. mischtschenkoana (Skilla) 
Scilla non-scripta (Klokke-Skilla) 
Tulipa ssp. (botaniske tulipaner) af varianterne: 
“Little Princes” 
“Little Beauty 
“Tarda” 

“Wilsonia” 

 

4. I Nordre Kirkegårds græsområde (Afdeling A1-A4) må ingen indhegning eller 
plantning finde sted. Der må kun anbringes afskårne buketter i en af kirkegården 
godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau med plænen. Buketter fjernes efter 
kirkegårdens skøn. Vinterdækning må udføres som dekoration foran monument. 
 

5. På Nordre Kirkegårds afdeling E2 og E3, urner i græs, må der kun plantes 
forårsblomster, sommerblomster og løgvækster i et lille bed der maksimalt må 
strække sig 25 cm ud fra monumentet og kun i monumentets bredde, placeret foran 
monumentet. Bedet må ikke anlægges med kantsten. Granpyntning er mulig som 
dekoration foran monument. 

6. På Nordre Kirkegårds afdeling N F kistegrave, østvendte med plantebed, må der 
kun plantes forårs- og sommerblomster, løgvækster eller bunddækkeplanter i jorden 
foran monumentet og kun i monumentets bredde. Hvis der anbringes en vase, skal 
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den være en af kirkegården godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau med 
jordoverfladen. Vinterdækning er mulig i plantebedet. 

7. På Nordre Kirkegårds afdeling N F kistegrave, vestvendte i græs må der kun 
sættes afskårne buketter i en af kirkegården godkendt vendbar vase, der nedgraves 
til niveau med plænen. Vinterdækning og anden form for pynt er ikke tilladt. 

På Nordre Kirkegårds afdeling N F kistegrave, vestvendte med plantebed, må der 
kun plantes forårs- og sommerblomster, løgvækster eller bunddækkeplanter i jorden 
foran monumentet og kun i monumentets bredde. Hvis der anbringes en vase, skal 
den være en af kirkegården godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau med 
jordoverfladen. Vinterdækning er mulig i plantebedet. 

8. På Nordre Kirkegårds afdeling G, urner i græs, må der kun sættes afskårne 
buketter i en af kirkegården godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau med 
plænen. Vinterdækning og anden form for pynt er ikke tilladt. 

9. På Nordre Kirkegårds afdeling H, urner i bede m. bunddække, må der kun plantes 
forårsblomster, sommerblomster, og løgvækster i et bed foran monumentet. Bedet 
må ikke strække sig ud over en diagonal linie målt 35 cm fra bedets yderste hjørne 
(modsat monumentet) Vinterdækning af bedet er mulig. Hvis der anbringes en vase, 
skal den være en af kirkegården godkendt vendbar vase, der nedgraves til niveau 
med jordoverfladen. Der er ikke mulighed for anden form for pynt på gravstedet. Der 
tillades dog maksimalt én lampe til fyrfadslys med en maksimal størrelse på 
12×12×12 cm placeret indenfor bedets mål. Placeres en sådan lygte på et spyd eller 
lign. må den maksimale højde ikke overstige monumentets højde. 

 

   

Monumenter 

§ 12 

1. Monumenter og disses placering skal godkendes af kirkegårdsbestyrelsen, og 
denne må ikke tillade anbringelse af monumenter, som ved deres form eller stør- 
relse vil skæmme kirkegården, ligeledes må upassende indskrifter undgås. 

Opsatte monumenter der ikke kan godkendes, kan af kirkegårdsbestyrelsen kræves 
fjernet. 

Fundament til gravminder skal være opsat så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare 
ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.  

 

2. Særbestemmelser for Vestre Kirkegård: 

 
Afdeling F, urnegrave i græs med liggesten. 

 
Monument skal være en liggesten på 40 cm i højden x 60 cm i bredden nedlagt i 
græs. Påsatte bogstaver, figurer og lign. må ikke anvendes. 

 
Del af Afdeling G og H, urner i staudelund. 

Monumentet skal være en natursten, der i størrelse ikke må overstige de 
eksisterende monumenter i staudelunden. Monumentet skal kunne stå selv uden 
brug af nogen støtte, ved tvivlstilfælde tilrådes det at bede den pågældende 
stenhugger at kontakte kirkegården. Ved køb af gravstedet nedsætter kirkegården 
en granitvase. Prisen for granitvasen betales særskilt til kirkegården. Ønskes yderlig 
en vase, kan denne købes på kirkegårdskontoret. 

 
Afdeling M, urner i græs med liggesten 
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Monument skal være en liggesten på 40 cm i højden x 60 cm i bredden med hævet 
bagkant. Påsatte bogstaver, figurer og lign. må ikke anvendes. 
 

 
3. Særbestemmelser for Nordre Kirkegård. 

 
Afdeling A, Plænen 

 
Såfremt der anbringes monument på gravstedet, skal det være en tilhugget 
liggesten af bornholmske granitsorter, riflet eller spidshugget, grad I eller 2, ikke 
kant-profileret, størrelse 120 cm i højden x 80 cm i bredden, placeret i gravstedets 
midterlinie og 40 cm fra gravstedets vestligste begrænsning i plan med græsfladen. 
Inskription som sandblæste eller kileformet antikva uden bemaling eller forgyldning 
retvendt mod gravstedets østligste begrænsning. Påsatte bogstaver, figurer og 
symboler må ikke anvendes. 

 
 
 

Afdeling A3 
 
Udlægges som anonym begravelsesplads uden monumenter. 
 

Afdeling B, Skoven 
 
Monumentet skal være en opretstående natursten af granit, tilhugget på både for- 
og bagkant med en maksimal størrelse på 95 cm i højden, 100 cm i bredden og 20 
cm i tykkelsen. Monumentet anbringes i gravstedets midterlinie 40 cm fra 
gravstedets vestligste begrænsning med inskription vendt mod øst. Der tillades 
både påsatte og indhuggede bogstaver. 

 
Afdeling E2, urner i græs 

 
Monumentet skal være en lille opretstående natursten efter eget ønske. 
Monumentet må ikke overstige de maksimale mål på: 55 cm i højden, 70 cm i 
bredden og 20 cm i tykkelsen. 

 
 

Afdeling N E3, urner i græs med liggesten 
 
Monumentet skal være en lille liggesten efter eget ønske med en maksimal størrelse 
på 50cm i højden x 65 cm bredden, nedlagt i græs med hævet bagkant. Påsatte 
bogstaver, symboler og figurer må ikke anvendes. 

 
Afdeling N F, øst (kistegrave østvendte) 

 
Monumentet må være af varierende udformning og størrelse, dog må højden ikke 
overstige 75cm, bredden ikke over 100 cm og tykkelsen ikke over 30 cm. 
Monumentet anbringes således, at den forreste kant skal være mindst 25 cm bag 
brostenskanten. 

 
Afdeling N F, vest (kistegrave vestvendte) 

 
Monumentet skal være en nedgravet plade på 60 cm i højden x 80 cm i bredden 
med indhuggede eller sandblæste bogstaver, påsatte bogstaver, figurer eller 
symboler må ikke anvendes. Pladerne skal nedlægges i plan med græsset og 
nærmeste kant 60 cm fra hækmidten. 
I nogle af kirkegården udpegede rækker skal monumentet være opretstående, og 
placeres i forsiden af takshækken. Monumentet skal være 50 x 70 cm og max. 10 
cm tykke og stående på en sokkel. Forsiden skal være helt plan med forsiden af 
færdigudviklet klippet hæk. 
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I rækker med plantebed må monumentet være af varierende udformning og 
størrelse, dog må højden ikke overstige 75cm, bredden ikke over 100 cm og 
tykkelsen ikke over 30 cm. 
Monumentet anbringes således, at den forreste kant skal være mindst 25 cm bag 
brostenskanten 

 
Afdeling N G, urner i græs 

 
Monumentet, hvoraf der kun må være et, skal være en granitplade på 40 cm i 
højden x 60 cm i bredden med indhuggede eller sandblæste bogstaver. Påsatte 
bogstaver, figurer eller symboler må ikke anvendes. Pladen skal anbringes midt i 
gravfeltet og i plan med græsset. Monumentet skal være nedgravet i græsset 
således, at de syd for den gennemgående sti er østvendte, dvs. at de læses fra øst, 
mens de nord for den gennemgående sti skal være vestvendte. 
 

 
Afdeling N H, urner i bede 

 
Monumentet skal være en natursten eller plade i stenmateriale, opret eller let 
skrånende, placeret bag en linie diagonalt fra hækhjørnerne med de maksimale mål 
på 60 cm i højden, 60 cm i bredden og 30 cm i dybden.  

 

Vedligeholdelse af gravsteder 

§ 13 

1. Det er værgen af gravstedet/gravstedsejerens pligt selv eller ved aftale med 
kirkegården, at sørge for at gravstedet vedligeholdes på en sådan måde, at det til 
enhver tid fremtræder velplejet og i sømmelig stand. Undtaget er de afdelinger hvor 
kirkegården jf. vedtægterne foretager vedligeholdelsen, mod indbetaling til en 
flerårig vedligeholdelsesaftale. 

 

2. De på gravstederne anbragte nummerskilte må ikke flyttes eller fjernes. 

§ 14 

1. I tilfælde af, at værgen af et gravsted ikke holder gravstedet i sømmelig stand 
(holde gravstedet fri for ukrudt, træer og buske beskåret og gravstedet oprettet efter 
jordsætning mv.) eller overtræder de bestemmelser, der er fastlagt for overholdelse 
af orden og fred på kirkegården, skal der gives en skriftlig advarsel. Efterkommes 
denne ikke, kan kirkegårdsbestyrelsen lade gravstedet sløjfe og tilså med græs eller 
grusbelægge eller pålægge værgen at overdrage gravstedets vedligeholdelse til 
kirkegården mod betaling af vedligeholdelsesaftale frem til fredningstidens udløb. 
Afgørelsen af, hvorvidt et gravsted er forsvarlig vedligeholdt, træffes af kirke- 
gårdsbestyrelsen. I tilfælde af at der gentagne gange skal rettes henvendelse til en 
gravstedsværge for misligholdelse af gravstedet, vil der blive opkrævet et 
administrationsgebyr sammen med henvendelsen. I specielle afdelinger hvor 
gravstedsejeren er bekendt med at der er tale om et fællesanlæg, kan kirkegården 
foretage fornødne ændringer for at bringe afdelingen i orden, uden forudgående 
skriftlig orientering eller lign. Eksempel på specielle afdelinger er: Vestre Kirkegårds 
plæneafdelinger F, L og M, samt studelunden (del af afd. G og H), Nordre 
kirkegårds afdelinger A og G (plæneafdelinger) samt afdelingerne B (skoven). 

2. På kirkegårdsbestyrelsens begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at 
afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder og øvrigt inventar på gravstedet. 

3. Hvad der måtte findes på et gravsted, der sløjfes, tilfalder kirkegården, såfremt 
gravstedsværgen ikke har fjernet det inden en frist på 4 uger. 
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4. Gravpladser i sløjfede gravsteder må ikke tages i brug på ny inden forløbet af en 
fredningsperiode efter den i gravstedet sidst skete begravelse. 

§ 15 

Årlig vedligeholdelse 

1. Såfremt gravstedsejeren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, 
kan der indgås årlige aftaler hvor kirkegården påtager sig pligten til at udføre 
almindelig vedligeholdelse og andre gartneriske ydelser på gravstedet, efter ønske, 
betalt på en årlig regning. 

Taksterne på de gartneriske ydelser reguleres på grundlag af timekostprisen for en 
gartner samt gældende dagspriser for forårs-, sommerblomster, pyntegrønt mv. 
Ved gravsteder, hvor kirkegården overtager vedligeholdelsen på årsregning, 
udsendes en aftalekontrakt for det ønskede arbejde, der skal udføres. 
 
Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser bl.a. følgende opgaver: Anlæg af 
gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og 
juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, granpyntning, 
pålægning af perlesten og granitgrus, renholdelse af monument m.v., der betales på 
en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt 
tilbud på disse ydelser.  
 

Flerårige vedligeholdelsesaftaler (Legatgrave) 

§ 16 

1. Kirkegården tilbyder at overtage vedligeholdelsen af gravsteder for den tid, i 
hvilken gravstedsretten indehaves, mod betaling af flerårig vedligeholdelses-
kontrakt (legat) efter gældende takst. Grundydelsen er renholdelse af gravstedet. 

Der kan vælges forskellige gartneriske ydelser til inden for gravstedets størrelse. 
Vedligeholdelse kan kombineres med fx grandækning og forårs- og 
sommerblomster. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og 
gravstedets størrelse 

Vedligeholdelse af et traditionelt gravsted (flerårig vedligeholdelsesaftale) 
omfatter:  
1. Almindelig renholdelse og afrivning af ukrudt.  
2. Beskæring og/eller fornyelse af forvoksede eller udgåede flerårige planter.  
3. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.  
4. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 
5. Pålægning af perlegrus/granit skærver og muld. 
6. Rensning af gravminde for grønalger efter behov. 
7. Fjernelse af visne buketter  
8. Slutrydning af gravstedet. 
 
Ved andre typer gravsteder kan indholdet i aftalen variere, hvilket giver udslag i de 
endelige takster for de pågældende afdelinger jf. særskilt takstblad. Hvert år reguleres 
taksterne i henhold til udsendt taksblad fra Herning Provsti. 

Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. udlægning af 
blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, 
granpyntning m.v.  

Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end hele fredningsperioder, dog 
mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omhandler mere end én 
fredningsperiode, beregnes i hvert enkelt tilfælde. Taksten for en flerårig aftale 
udregnes ved en aktuarberegning. 
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2. Efter senere begravelser i et gravsted, hvor der er indgået en flerårig 
vedligeholdelsesaftale kan der tilbydes forlængelse af vedligeholdelsesaftalen til 
fredningstidens udløb. 

3. Gravstedsværgen sørger selv for gravstedets anlæg og beplantning efter 
foretaget begravelse. Dette gælder også ved begravelser ud over den første i 
gravstedet foretagne. (der kan indgås aftale med kirkegården om udførslen). 

Flerårige Vedligeholdelsesaftaler (legat) af gravsteder er pligtige på følgende 
afdelinger: 

Vestre Kirkegård afdeling M, del af F, urner i plæne med liggesten, samt del af afd.  
G og H, urner i staudelund. 
Nordre Kirkegård afdeling A-B-E-F-G og H. 

 

 

 

 

Kastning af grave, brug af kapel 

§ 17 

1. Ansvaret for kastning og tilkastning af en grav, samt den øvrige ved en 
begravelse forefaldende tjeneste, påhviler kirkegårdslederen ifølge hans regulativ. 

§ 18 

1. Når en præst eller anden person i et trossamfund udenfor folkekirken medvirker 
ved en begravelse på Herning Nordre eller Vestre Kirkegårde eller fra dens kapeller, 
skal begravelseshandlingens forløb godkendes af kirkegårdsbestyrelsen. 

 
2. Ved borgerlig begravelse på kirkegårdene eller fra dens kapeller godkendes 
begravelseshandlingens forløb af kirkegårdsbestyrelsen. 

 
3. Kirkegårdsbestyrelsen kan modsætte sig sådanne led i en påtænkt begravelses- 
handling, som ville stride mod den sømmelighed og orden, der bør iagttages på 
kirkegårdene. 

 
4. Klokkeringning ved højtideligheder vil finde sted ved såvel kirkelige som borger- 
lige begravelser/bisættelser, såfremt det ikke udtrykkelig frabedes. 
 
5. Kapellerne er til alle begravelser/bisættelser udsmykket med grønne planter samt 
lys på alteret. Ekstra udsmykning er ikke tilladt. Brug af ekstra levende lys og 
røgelse er ikke tilladt. 
 
6. Enhver begravelse eller bisættelse, der skal finde sted på Herning Kirkegårdes 
kapeller, skal anmeldes på kontoret senest kl. 12.00 to hverdage før handlingen 
skal finde sted. 
 
Højtidelighederne i kapellerne er hverdage kl. 09:30, kl. 11:00, kl. 12:30 og kl. 14.00. 
Lørdag er højtidelighederne kl. 09:30, kl. 11:00 og kl. 12:30 
Højtidelighederne må højest vare 35 minutter. 
 
De til handlingen nødvendige attester skal være kontoret i hænde senest dagen før 
inden lukketid. 
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7. Bårer, der hensættes i kapellet, skal være lukket og mærket med afdødes navn 
og bedemandens navn. 

 
8. Begravelse og jordpåkastelse kan ikke finde sted på søn- og helligdage. 
Jule- og nytårsaftensdag er sidste begravelseshandling kl. 10.00 og sidste bisæt- 
telse kl. 11.00. Hvis begravelsen er fra kirke er handlingen kl. 9,30. 

 

§ 19 

1. Det er organisten i afdødes sogn, indenfor de til Herning Kirkegårde tilhørende 
sogne, der forretter tjenesten ved den pågældende begravelse. 

2. Ved begravelse af udensognsboende, men med præst herfra, følger organisten 
præsten. 

3. Ved begravelse af udensognsboende, men med fremmed præst, forrettes 
tjenesten af organisterne på skift. 

4. Ved hver handling medvirker to korsangere, der tilkaldes af den tjenestegørende 
organist ved henvendelse til korets tjenestekoordinator. 

 

Særlige bestemmelser for urnegrave 

§ 20 

1. Som urnegravsted kan udlægges et areal af mindst 1 m x 0,5m. Jordlaget over en 
urne skal være mindst 0,5 m. 

§ 21 

1. Erhvervelse og fornyelser af urnegravsteder betales efter gældende takst. 

2. Kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet for den tid, i hvilket 
gravstedsretten indehaves, mod betaling efter gældende takst. 

§ 22 

1. Urner kan - foruden i urnegravsteder - nedsættes i sædvanlige Kistegravsteder, i 
hvilket der allerede er nedsat eller senere agtes nedsat kiste. Ved en urnes 
nedsættelse skal gravstedet være erhvervet for mindst en fredningsperiode, og 
urner skal nedsættes således, at de ikke berøres af senere kistebegravelser. 

2. Ved urnenedsættelser i et tidligere erhvervet gravsted skal retten til dette fornyes 
efter reglerne i § 5, dog under hensyn til den kortere fredningstid for urner. 

3. Ved urnenedsættelser med følge skal kirkegården stille med en person, der 
assisterer ved nedsættelsen. 

4. Såfremt en urne ikke er fremstillet af et materiale, som er af krematoriets sædvan- 
lige anvendte forgængelige art, så at det ikke kan antages at ville gå til grunde i 
løbet af 1 fredningsperiode, kan kirkegårdsbestyrelsen fastsætte en længere 
fredningsperiode end den normale og en hertil svarende forhøjelse af taksten. 

 
   

 

Ordensbestemmelser 

§ 23 

 
1: Kirkegården er åben hele døgnet. 
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2: Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden. 
3: Hunde skal føres i snor. 
4: Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. Undtaget er færdsel på 
græsafdelingerne VF, VM og VL samt NA, NV. NFØ, NG og NE, samt 
Skovafdelingerne (NB). 
5: Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 
6: Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 
7: Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres 
inden for normal arbejdstid. 
8: Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, 
at det kan være til gene for handlinger på kirkegården eller i kapellet. 
9: Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter 
endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 
10: Affald af enhver art skal anbringes i affaldsbeholderne eller på pladsen ved deres 
side. 
11: Vand fra kirkegårdens opstillede vandhaner er godkendt til brug for vanding på 
kirkegården, tyveri af vand er strafbart og anmeldes. 
12: Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller 
kirkegårdens ærinde med kirkegårdslederens særlige tilladelse. 
13: Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller 
fjernes. 
14: Kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 
15: Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for 
belægning på gravsteder. 
16: Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsbestyrelsens samtykke. 
17: Figurer, der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, hvis 
størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets 
helhed, eller den enkelte afdelings overordnede præg.  
18: Diverse pyntegenstande i farvestrålende kunststoffer må som hovedregel ikke 
placeres på gravstederne. 
19: Det er på kirkegårdene ikke tilladt at placere lyskæder og andre former for 
elektriske installationer inkl. solcelledrevne genstande. 
20: Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster 
eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelser af gravminder og 
lignende kan medføre erstatningsansvar og tillige strafansvar. 
21:Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af 
kirkegårdens orden og fred samt til at indberette krænkelser af nærværende 
ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen. 

 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. juni 2022  
Sanne Høygaard, formand 
 
Stadfæstes som vedtægt for Herning Kirkegårdsbestyrelse. 
Herning Provstiudvalg den 18. august 2022 
 

  


