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Forrmanden for Styregruppen bød vellkommen tiil den nye sttyregruppe efterfulgt af
a præsen‐
tatiionsrunde.
1. Da
agsorden

Til ggodkendelsse
God
dkendt
2. Organisatio
on

Præ
æsentation af organisationen omkkring Stevnss Klint som verdensarv
v
herunder styregrup‐
s
pe, Udviklingsggruppen Ste
evns Klint saamt referen
ncegrupper, som beskrrevet i Forvaltnings‐
plan for Stevnss Klint.
Tovve Damholt præsentred
de organisaationen. Præ
æsentatione
en vedhæftees referat.
Præ
æsentationeen blev tageet til efterreetning.
3. Sta
atus for ansøgning
a
gsproces
s

IUC
CN har send
dt suppleren
nde spørgsm
mål fra verd
densarvspan
nelet. Det e r panelets opgave
o
at
sam
mmenfatte en vurderin
ng af områddets eneståe
ende univerrselle værdii, dvs. den geologiske
g
værdi, grænseerne og forvvaltningen. PPræsidente
en for IUCN, Tim Badmaan, uddybede
spø
ørgsmålene på møde d. 23. januarr med Tove Damholt og
g Bolette Leehn Peterse
en. Materi‐
ale til besvarelse af spørggsmålene skkal være IUC
CN i hænde senest d. 228. februar. På bag‐
und af dettee møde anbefales følgeende besvarrelser:
gru

Spø
ørgsmål 1 veedr. værdie
er og begrunndelse for in
ndskrivning besvares aaf Tove Dam
mholt i
sam
marbejde med
m Københavns Univerrsitet. Svare
et er under udarbejdel se. Det anb
befales, at
derr vil særligt blive argum
menteret forr klinten som fossil site
e for at imøødekomme panelets
p
oveervejelser om hvorvidt klinten imøødekommer krav om værdier.
Dett blev underrstreget, at panelets vuurdering ved
dr. værdier er afgørendde for hvorvvidt klinten
kan
n optages. Hvis
H panelett ikke meneer klinten ha
ar de nødvendige værddier kan der ikke gen‐
anssøges.
Spø
ørgsmål 2 veedr. grænse
er besvares af Tove Damholt i sam
marbejde meed Københaavns Uni‐
verrsitet. Det anbefales, att her argum
menteres forr, at de nuværende græ
ænser fasth
holdes, og
at d
det skønness, at beskytttelsen af dee to kalkbrud er tilstrækkelig, menns der kan argumente‐
res for eventuelt at etable
ere en beskkyttelse af gangene
g
i Sttevnsfort. Enn sådan besskyttelse
vil vvære i tråd med den eksisterendee bygningsfrredning og skal
s kunne eetableres i overens‐
stemmelse meed beskyttelsen af havoområdet so
om Natura 2000
2
områdde.

Spø
ørgsmål 3 veedr. forvaltning bestårr af tre unde
erspørgsmål:
a) o
organisation
nsstruktur og
o finansierring. Det anbefales, at den
d nuværeende organisations‐
stru
uktur og finansiering in
nkl. site mannager beskrrives som ett udgangspuunkt for at klarlægge
dett nødvendigge økonomiske og forvaaltningsmæ
æssige behov. Besvaress af Tove Daamholt i
sam
marbejde med
m Berith Burkandt.
B
b) lovgivning for råstofbryydning. Derr anbefales en præciserring af den eksisterend
de lovgiv‐
ning og forvalttningspraksis jf. forvalttningsplan og
o ansøgnin
ngsmaterialee. Svaret ud
darbejdes
af TThomas Tram Pedersen
n og Jens Caarl Jørgense
en med inpu
ut fra Bolettte Lehn Pettersen og
Berrith Burkand
dt/Annie Jø
ørgensen.
Derr blev gjort opmærksom
m på, at svaaret på dettte spørgsmå
ål er afgøreende for om klinten
kan
n accepteress på verden
nsarvslisten,, da verdenssarvskomite
een ikke ønssker verden
nsarvsste‐
derr med rettig
gheder til råstofbrydninng.
c) b
beskyttelse af geologiske værdier.. Det anbefaales, at de eksisterende
e
e retningslinjer og
mo
onteringspro
ogram forellægges og bbegrundes, og at der re
edegøres foor kommunikation af
retningslinjer samt
s
sanktionsmuligheeder ved ovvertrædelse.
Spø
ørgsmål fra IUCN vedhæ
æftet.
Tovve Damholt repeteredee bedømmellsesprocesssen ud fra grrafisk overssigt Operational
Guiidelines. Ovversigten vedhæftes refferatet.
Styyregruppen bifaldt
b
alle anbefalingeer til svar på
å alle spørg
gsmål.
b
at godkenddelse af endeelig svar på
å spørgsmållene foretag
ges af Bjørn
n
Styyregruppen besluttede
Volltzmann, Bo
olette Lehn Petersen
P
ogg Tove Dam
mholt. Kulturrstyrelsen siikrer at frem
msendelse
skeer senest d. 26.
2 februarr.

4. Næ
æste mød
de

15. maj kl. 10 i St. Heddinge. Det forvventes, at IU
UCNs udtale
else til Verddensarvskom
miteen om
orvidt klinteen kan anbef
efales til verrdensarvslisten på det tidspunkt
t
err offentliggjjort.
hvo
5. Eventuelt

Adsspurgt oplysste Bjørn Vo
oltzmann att Udviklingssgruppen Sttevns Klint aarbejder meed planer
for markering ved eventuel optagelsee.

