Tilstandsvurdering
GRØNGÅRD JAGTSLOT
Fr.nr.4306:1

HISTORIE
Jagtslot opført af Hertug Hans den Ældre i 1570. Jagtslottet var omgivet af vand med indgang fra syd via en
bro. Bygningen måler 16 x 18 meter med fire ottekantede hjørnetårne. Nederste etage var opdelt i 5 rum med et
større aflangt gennemgående midterrum med en vindeltrappe delvist udbygget i nordmuren. På begge sider af
centralrummet lå to mindre rum.
Ifølge en bevaret inventarliste bevaret fra 1580 var jagtslottet i tre etager.

ADMINISTRATION
Privat eje. Sønderjylland Amt.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Grøngård Jagtslot besøges årligt af omk.1.000 gæster pr.
år.

Vejskiltning
Vejskilt ved amtsvej.

Parkering
Parkering til mere end 5 biler.

Information
Et Sønderjyllands Amt fortidsmindeskilt omhandlende
Grøngård.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads via stente

PLEJE
FORMIDLENDE
Arealet afgræsses med får. Større urter og siv vokser
på det centrale ruinområde og slører de lave mureforløb. Voldgraven er tilvokset i siv der ikke må blive så
høje at ruinen ikke kan ses fra det faste land. Gangbroen er i dårlig stand og er nødvendig for at komme
til ruinen.

06-12-2004
JFN

BEVARENDE
Der ses ingen vedplanter i murene. Bevoksningen af
græs, urter og brændenælder på murkronerne er medvirkende årsag til disses opløsning.

ØKONOMI
Udgiften pleje på et rimeligt niveau anslås til omk.
kr.10.000. årligt.

TILSTAND
Nordøstlige del
RØD
Lavt murværk er løst og frostsprængt. Skal sikres ved
fastmuring, omfugning og supplering.

ØKONOMI
2 mand i 1 uger

30.000

GUL
Lavt murværk er i opløsning. Murpartier reetableres
med nye sten.

ØKONOMI
2 mand i 1 uger

30.000

Sydøstlige del
RØD
Lavt murværk er løst og frostsprængt. Skal sikres ved
fastmuring, omfugning og supplering.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

Formidling
Udskiftning af eksisterende bro.

ØKONOMI
Ny bro

100.000

BUDGET I ALT
Rød
Nordøstlige del
Sydøstlige del

2 mand i 2 uger
2 mand i 10 uger

alt

30.000
60.000

90.000

Gul
nordøstlige del

alt

2 mand i 3 uger

30.000

30.000

Formidling
Bro

100.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

Besigtiget
09-10-2002 af Jørgen Frandsen

10.000

