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Tilstandsvurdering

JFR

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 fra 1580 var jagtslottet i
tre etager.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI

Ruinarealet set fra øst

Jagtslottets stramme symmetriske originale planløsning
giver stedet en høj autenticitet, mens dets integritet er
lavere grundet de forholdsvise beskedne bevarede bygningsdele.
Ruinens signifikans er rimelig høj, da der kun er bevaret
få lignende anlæg i Danmark.

ADMINISTRATION
Privat ejer
Plejemyndighed: Tønder kommune.

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

Ruinarealet set fra syd

Vejskiltning
Vejskilt ved amtsvej 8.

Parkering
Parkering til mere end 5 biler.

Information
Et Sønderjyllands Amt fortidsmindeskilt omhandlende
Grøngård.
Et fortidsmindeskilt omhandlende Grøngård Slot.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads til ruinarealet via stente eller låge.
Til ruinen via bro med trin i broforløbet.

Østlige rum set fra nord

PLEJE
FORMIDLENDE
Selve bygningsområdet og ca. 1 meter uden om dette
bliver græsset slået. Voldgraven er tilvokset i siv der
ikke må blive så høje, at ruinen ikke kan ses fra det
faste land. Gangbroen er i rimelig stand og er nødvendig for at komme til ruinen, men kan ikke benyttes af handicappede grundet trin på broforløbet.
Gangbroen bør på sigt udskiftes. Formidlingen af
bygningens grundplan kunne tydeliggøres ved markering af murene med græstørvsmarkering.

Østlige rums skillevæg

BEVARENDE
Der ses ingen vedplanter i murene. Vandstanden ved
ruinen må ikke blive for høj.

ØKONOMI
Udgiften til pleje på et rimeligt niveau anslås til omk.
kr.20.000. årligt.

TILSTAND
Sydfløj
RØD

Løst murværk i søndre indermur

Løse sten fastmures, fuger sikres.

ØKONOMI
1 mand 1 dag

8.000

Formidling
Udskiftning af eksisterende bro med ny bro uden trin.
Etablering af græstørvsmarkering.

ØKONOMI
Ny bro
Græstørvsmarkering

250.000
150.000

Tilbageflyttet søjle ved indgangen til slottet

BUDGET I ALT
Formidling
Bro
Græstørvsmarkering

250.000
150.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

20.000

Restaurering
RØD
Sydfløj

8.000

Håndværkerpriser i alt

8.000

Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

Restaurering i alt

Besigtiget
19-08-2015 Jørgen Frandsen

2.800
1.600

12.400

