
Et sidste 
hvilested i 

skoven
Vejstrupgaard var oprindelig en landsbyhovedgård, 
et led i den by, hvorefter den har fået sit navn. 
Skønt den ligger i en egn, der er spækket med her-
regårde, som kun få andre steder i vort land, er den 
dog vokset ud af landsbyens snævre samfund og 
har som herregård hævdet sig igennem tiderne, 
selvom dens tilliggende rigtignok i tidens løb har 
været udsat for mangehånde omskiftelser. 

I 1949 var der totalt 150 stk. kvæg inkl. malkekøer, 
kvier og kalve. Der var ca. 180 svin inkl. søer, fede-
svin og smågrise og der var 10 -15 spand arbejds-
heste, en ridehest og en lille islænder. Desuden var 
der en del høns og ænder.

I 2022 er der fortsat et tilliggende på 200 ha, der 
drives med bælgfrugter, frø, korn, roer, frugt og 
traditionel skovdrift. Der er ikke længere produk-
tionsdyr på ejendommen.

Siden 2015 har der været dyrlægeklinik på gården, 
i kælderen på hovedbygningen. 

Vejstrupgaard har siden 2009 været ejet af Kerstin 
og Anders Halberg.
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Vejstrupgaard 
Skovbegravelsesplads



 Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads Forhold på skovbegravelsespladsen
•  Skovbegravelsespladsen er for urner, som nedsættes  
   omkring træerne
•  Gravstederne er fredet i min. 10 år
•  Gravstedsretten kan forlænges
•  Det er muligt at reservere og forhåndserhverve 
   gravsteder
•  Der er ikke anden beplantning end den for skoven  
   naturligt forekommende
•  Træbetegnelser: E: Enkelt pladser, D: Dobbelt pladser, 
   FF: Fler-familietræ, F: Familietræ
•  Nummerskilte på stammerne sidder mod nord
•  Der må lægges en flad mindeplade i skovbunden 
   ovenpå urnegraven (kun i Ådalen)
•  Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen ikke
   er indviet jord
•  For kørsel i bil til skovbegravelsespladsen, 
   se hjemmesiden
•  Find mere information på hjemmesiden om 
   skovbegravelse og om skovbegravelsespladsen på 
    Vejstrupgaard. Se www.skovbegravelse.nu

Sådan fungerer det: Kontakt os
Ved spørgsmål til reservation 
eller erhvervelse af urnegrav-
steder, urnenedsættelse eller 
skovbegravelse generelt - ring 
eller send en mail, vi er klar til at 
hjælpe og svare på spørgsmål.

Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i den smukke fredskov. Deltag i en af de 
jævnligt planlagte guidede fremvisninger eller aftal gerne en per-
sonlig fremvisning. Man kan også selv besøge skovbegravelses-
pladsen, og på hjemmesiden er der et udvalg af træer. 

Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne 
til fremtidig anvendelse.

Velkommen i skoven
Skovbegravelsespladsen 
er åben fra kl. 6.00 til 
solnedgang året rundt for 
gående.

Ved foden af 
det valgte 
træ ned-
sættes urnen, 
og der kan 
lægges en 
mindeplade.
(kun i Ådalen) 

Priser*
•  En urneplads koster kr. 5.900 for 10 år 
    (inkl. gravning og administration)
• Reservation og forhåndserhvervelse er mulig mod
  betaling (se hjemmesiden for mere information)  

* Prisen for erhvervelse af en urneplads er fastsat af Svendborg 
Kommune. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.
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Eksempel på et træ 
med urnegravsteder 
bestående af dob-
belte urnepladser. 

Urnenedsættelse
Når en urne skal nedsættes, medbringer de pårørende normalt selv 
urnen. Bedemanden kan også bringe urnen til skovbegravelsespladsen, og 
skovbegravelsespladsens personale kan, efter aftale, overlevere urnen på 
dagen.

De fleste vælger selv at nedsætte urnen, og det giver for mange også en 
god afslutning. Vi forbereder altid gravningen og dækker med gran og sør-
ger efterfølgende for, at gravstedet fremstår pænt og naturligt.

Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads har to afdelinger. 
Den ene beliggende i Strandskoven ud til Storebælt 
med udsigt til Langeland, den anden i den fredfyldte og 
idylliske Vejstrup Ådal.  

Ådalsskovstykket ligger i Ådalen mellem Vejstrup og 
Skårup.


