
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

B213360
Rektangel
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Fredning i Fyns amt.

Lokalitet: Ambrosius~Egen
le

Kommune: Svendborg
Sogn Bregninge

~7.00

ReO. n~: 479-06-06
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I 1: 25.000

Ejer Privatle
Areale
Fredet FN 16(11-1921•
Formål :Bevaring af Ambrosius-Egen.

Indhold : Træet skal bevares.
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U D S K R I F T
af

et Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds

Aar 1921 den 16. November holdt Fredningsnævnet et Møde i
Bregninge Præstegaard, hvor da foretoges:

Spørgsmaal om eventuel Fredning af "Ambrosius"
Egen paa llatr. Nr. lBa under Stamhuset Thorseng.

..............................
Fredningsnævnet afsagde derefter saalydende

K e n d e l s e :
Det paagældende Egetræ "Ambrosius Egen" kaldet, fredes uden

Erstatning til Stamhuset og Udskrift af nærværende Forretning læses
som Hæftelse paa Matr. Nr. lBa af Thorseng Hovedgaard.

...................
J •-Nie ls.enm.fL.-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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FREON INGSNÆVNET
FOR

•
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

I .
TlOghuset -,Telefon (09) 21 5222

5700 SVENDBORG, den 15. juni 1973
Journal nr.: Fra. 20/1967Man har d.d. tilskrevet hr. skovrider H. staun, Tranekær Gods-

kontor, Tranekær, sR~edes:
.. ==

"Ved kendelse af 16. november 1921 blevet egetræ på ejendommen
matr. nr. l-ba af Thorseng hovedgård, kaldet ~brosiusegen. fredet.

Efter at træet er blevet noget medtaget af råd, og efter at
nogle grene er brækket af, har Fredningsnævnet rejst spørgsmålet om
bevarings!oranstaltninger, hvilket har ført til brevveksling mellem
nævnet, Naturfredningsrådet og lensbaron, kammerherre C. Iuel-Brock-e dor!f.

Som resultat af brevvekslingen har De på den nuværende ejer
Niels baron Iuel-Brockdorff's vegne meddelti at baronen er positivt

~\ indstillet over tor et at planteskole bestyrer Niels Hvass i skrivelse
af 31. maj 1972 stillet forslag om en gennemgribende træpleje. hvil-
ket forslag ·stort set er identisk med et af amanuensis ved Landbohøj-
skolen, J. Koch tidligere udarbejdet forslag.

Disse forslag er tiltrådt af Naturfredn1ngsrådet i skrivelse
af 25. april 1973 (149/73).

--- --------Herefter-tlIl8,cfer--næviiet og hens1ffller-;B:t--de---cflbagtfs1d-dende
grenstabbe efter afbrækkede grene nu renskæres til sunde partier,
og at de renskårne, sunde sårflader dækkes med pudevoks, oliemaling,
eller særlige kræftsalver som Krandkerdood, Canker-Paint eller lig-
nende, dog ikke stenkulstjære eller bruntjære.

•
Baron Iuel-Brochdorff, Natur.fredn1ngsrådet m.fl. er herfra

underrettet om .foranstående."

e.b. /) rL/
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