Tilstandsvurdering
SKOVGÅRD
Fr.nr. 1917:35

HISTORIE
Senmiddelalderligt firkantet borgbanke med stensatte
sider og delvis tørlagt grav. På banken er bevarede murpartier af et trefløjet anlæg. Borgbanken har ensidet
fremspringende partier ved hjørnerne.

ADMINISTRATION
Privateje
Pleje Århus Amt.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Skovgård besøges om sommeren af mange turister.

Vejskiltning
Henvisningsskilt fra amtsvej hvor ruinen er synlig til
parkeringsplads nær ruinen.

Parkering
Gruslagt parkeringsplads ved vej til ca. 4 biler.

Information
Generel formidlingsskilt over nærområdet ved parkeringpladsen (Århus Amt). Fortidsmindeskilt, SNS og
skilte vedr. fåregræsning (Amtet) ved indgangen til området.
FM-sten midt på borgbanken.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads af sti til faldlåge ved indhegningen
omkring fortidsmindet. Trampesti fra lågen til borgbanken.

PLEJE
FORMIDLENDE
Borgbanken, voldgraven og det omkringliggende
areal er afgræsset med får der holder græs- og buskopvækst nede. Sivbevoksningen i den delvist vandfyldte grav er for høj og bør slås. En tidligere branddam i gravens nordvestre hjørne er visuel uheldig og
bør fjernes helt.
Bevoksningen af store træer oven på murene af det
søndre hus gør formidlingen af det bedst bevarede
bygningsanlæg vanskeligt.
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Træbevoksningen på borgbanken slører anlæggets
helhed og bør fjernes.
Vandstanden i graven bør muligvis hæves.

BEVARENDE
Store træer gror direkte oven på ruinen af den søndre
bygning og medfører ødelæggelse af murpartierne.
Enkelte træer umiddelbart inden for borgbankens
stensatte sider udskyder partier af stensætningen.

ØKONOMI
Udgiften til den nuværende pleje anslås til omk. kr.
20.000, rydning af opvækst på borgbanken til 20.000,
fjernelse af branddam 25.000, slåning af siv til
20.000. Den eventuelle fremtidige pleje anslås til
40.000 årligt.

TILSTAND
Sydfløjen
RØD
Murene er opført i marksten lagt i kalkmørtel. Nordmurens delvis bevarede inderside er under hastig opløsning bl.a. grundet 5 store træer der gror direkte
oven på muren. Øst- og sydmuren er under nedbrydning. Træerne på nordmuren skal fjernes inkl. rødder.
Murene skal delvist omsættes, fuges og suppleres
med nye marksten.

ØKONOMI
2 mand i 12 uger

360.000

Vestfløj
RØD
Lav mur opført i marksten lagt i kalkmørtel. Murkronen græsbevokset og løs. Skal stabiliseres og tilføres
et offerlag.

ØKONOMI
2 mand i 3 uger

90.000

GUL
Facadesten løse eller udskredne og skal sikres eller
genopsættes

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

Stensætning
RØD
Voldstedets stensætning er på syd- og østsiden udskredet eller nedfaldet. På nord- og vestsiden har en-

kelte partier samme skader. Stensætningens dårlige
partier skal omsættes eller genopsættes.

ØKONOMI
2 mand i 20 uger

600.000

GUL
Partier af stensætningen der er løs. Skal sikres mod
udskridning.

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

120.000

Formidling
Adgangsvejen til borgbanken foregår via en opfyldning i sydgraven til bankens sydvestre hjørne. Den
oprindelige adgangsvej har været over en træbro fra
øst. Træbroen bør genskabes og opfyldningen i voldgraven fjernes så anlægget fremstår mere forsvarsmæssigt forståeligt

ØKONOMI
Ny gangbro
Fjernelse af opfyldning i voldgraven

300.000
50.000

BUDGET I ALT
Rød
Sydfløjen:
Vestfløjen:
Stensætning:

2 mand i 12 uger
2 mand i 3 uger
2 mand i 20 uger

I alt

360.000
90.000
600.000

1.050.000

Gul
Vestfløjen:
Stensætning:

2 mand i 2 uger
2 mand i 4 uger

I alt

60.000
120.000

180.000

Formidling
Gangbro
Fjernelse afopfyldning

300.000
50.000

Pleje
Almindelig pleje årligt
Engangsforanstaltning

Besigtiget
Jørgen Frandsen 13-11-2002

40.000
45.000

