
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Lokalitet: Skt. Jørgens Præstegårdshave

e) Kommune: Svendborg
Sogn : Skt. Jørgens Reo. nr.: 479-01-01

Ejer Offentlig

'I, Areal

Fredet FN 31/8-1921'.
Formål Bevaring af kastanietræ i præstegårdshaven.

Indhold Kastanietræet, der står indenfor hegnet mellem præstegårdshaven
og Klostergården, fredes.
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af
,,_orhandlingsprotokollen for }'redningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1921 den 31. August holdt Fredningsnævnet Møde i St. Jør-
gens Præstegaard, hvor da foretoges:

Spørgsmaal om eventuel Fredning af et gam-
melt Kastanietræ i St. Jørgens Præstegaards-
have.

.................................
Tilstede var Brugeren af St. Jørgens Præstegaurdshave Pastor

, Birk, der paaviste det ommeldte Kastanietræ, der staar inden for Reg-
I net mellem Eræstegaardshaven og Klostergaarden, men paa Præstegaards-

Grund.

Fredningsnævnet var enig om, at det paagældende Kastanietræ
og Pastor Blrk er indforstaaet-heri--~g-h~r-±ntet-imod-,-at-der---

tinglwses en Deklaration om Fredningen. Fredningsnævnet afsagde der-
efter saalydende

K e n d e l s e
Det ommeldte Kastanietræ i Gt. Jørgens Præstegaardshave fredes

uden Erstatning til de fremtidige Brugere af St. Jørgens Præstegaards-
have og Udskrift af nærværende ~'orretning bliver at tinglæse som Hæftel-
se paa Præstegaardshavens Matr. Nr. la af St. Jørgens.

I·/.lødethævet.
J. Nielsen m.fl.
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