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Tilstandsvurdering
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RAVNSBORG
Fr.nr.4322:90

HISTORIE
Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af
Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke
omgivet af grav og vold på de tre sider og havet på den
fjerde. På voldstedets højeste punkt har der været tårn og
borgplateauet på banken har været omkranset med ringmur og tårne. Ravnsborg var sæde for Ravnsborg Len
indtil 1509 hvor borgen delvist nedbrydes og bygningsmaterialet genbruges til opførelsen af Engelsborg skibsværft hvor også lenets administration flyttes til.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI
Borgen har med sin markante beliggende i det oprindelige kystlandskab og sine bevarede bygningsdetaljer en
høj autentisitet og integritet. Samlet har borganlægget en
væsentlig national signifikans.

Ravnsborg voldsted set fra sydvest

ADMINISTRATION
Ejer: Lolland Kommune

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Ravnsborg besøges årligt af 3- 5.000 gæster.

Vejskiltning
1 vejskilt ”Ravnsborg voldsted” ved vej 289.

Set fra P-plads

Parkering
Parkering til ca. 15 biler. Borde, bænke og affaldsspand
ved P-pladsen i sommerperioden.

Information
Ved P-plads informationsskilt vedr. ”Ravnsby Bakker”
opsat af det tidligere Storstrøms Amt. På fortidsmindet 4
”folde”-skilte opsat af det tidligere Storstrøms Amt,
samt et skilt ved adgangslågen om fåregræsningen.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads ad sti på ydervold til trappe der fører
op på voldstedet. I alt ca. 275 m. Trappe på voldstedets
sydvestlige hjørne fører fra borgplateauet ned til ”havnen”.

Adgang til borgen

PLEJE
FORMIDLENDE
Arealet er omkranset af et fårehegn og bliver afgræsset med får. Bevoksningen af træer på borgplateauets
sydlige del skal udtyndes til at være solitær bevoksning. Bevoksningen på borgbankens sydskrænt skal
fjernes. Bevoksningen på borgbankens østskrænt skal
udtyndes således at bevoksningen kommer til at bestå
af solitære træer og buske hvis kroner ikke må komme over overkanten af borgplateauet. Bevoksningen
på borgbankens vestskrænts nordlige del, ved trappen, skal fjernes. Bevoksning på den ydre volds sydlig og nordlige del skal fjernes. Ny opvækst af træer
og buske skal fjernes.
Opvækst af høj bevoksning som brændenælder mm.
skal slås min. 2 gange om året.
Eksisterende trapper skal vedligeholdes.

Sydvestre ydervold, grav og voldside

BEVARENDE
Opvækst af vedplanter mm. på murværket nedbryder
dette og skal fjernes. Den stående bevoksning på
borgskrænterne må ikke skygge underliggende græstæppet væk da faren for jorderosion derved forøges.
Voldstedets søndre del

ØKONOMI
Udgiften til den årlige pleje anslås til
Førstegangsplejen anslås til

30.000
150.000

TILSTAND
Nordlig vestre ringmur
GUL
Græsafdækket mur under nedbrydning skal sikres og
visualiseres.
Nordlig vestre ringmur set fra sydvest

ØKONOMI
2 mand i 15 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

525.000
60.000
50.000
100.000

Nordlig vestre ringmur set fra sydøst

Port og porttårn
GUL
Græsafdækket mur under nedbrydning skal sikres og
visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 15 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

525.000
75.000
50.000
150.000
Port og porttårn set fra nordøst

Søndre vestre ringmur
GUL
Græsafdækket mur under nedbrydning skal sikres og
visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 5 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

175.000
25.000
50.000
50.000
Søndre vestre ringmur set fra nordvest

Søndre ringmur
RØD
Løst delvist nedskredet murværk skal sikres og visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 20 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

700.000
50.000
50.000
100.000
Søndre ringmur set fra nordøst

Østre ringmur og hjørnetårn
GUL
Græsafdækket mur under nedbrydning skal sikres og
visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 15 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

525.000
25.000
40.000
100.000
Nordlige østre ringmur og hjørnetårn set fra sydvest

Nordre ringmur
RØD
Løst delvist nedskredet murværk skal sikres og visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 6 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

210.000
30.000
15.000
60.000
Inderside nordre ringmur

GUL
Græsafdækket mur under nedbrydning skal sikres og
visualiseres.

ØKONOMI
2 mand i 18 uge
Munkesten
Byggeplads
Undersøgelser

630.000
75.000
40.000
100.000

Formidling
Ringmuren blev udgravet i perioden 1913 – 29.
Murene blev ikke restaurerede og fremstår nu
som græsvolde med enkelte synlige løse murpartier.
Borganlægget på voldbanken er vanskeligt visuelt at forstå, da ringmursanlægget ikke fremstår
som et markant element på banken. En frilægning og restaurering af den tidligere fremgravede
ringmur vil sikre de originale murværker mod
yderligere nedbrydning, og vil samtidigt væsentligt forbedre formidlingen af dette store borganlæg.

Murværk nordre ringmur

Nordvestre borggård set fra sydøst

BUDGET I ALT
Pleje
Førstegangspleje
Almindelig pleje årligt

150.000
30.000

Rød
Søndre ringmur
Nordre ringmur

I alt

900.000
315.000

1.215.000

Gul
Nordlige vestre ringmur
Port og porttårn
Søndre vestre ringmur
Østre ringmur
Nordre ringmur

735.000
800.000
300.000
690.000
845.000

Håndværkerpriser i alt

3.370.000

Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

1.604.750
917.000

Restaurering i alt

7.106.750
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