Møde i Styregruppen Stevns Klint mod verdensarv
Torsdag d. 15. maj 2014 kl. 10-12 Rådhuset St. Heddinge
Referat indsat med kursiv
Deltagere:
Stevns Kommune: Borgmester Mogens Haugaard (formand og mødeleder), formand for
Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Bjarne Østergaard Rasmussen, vicekommunaldirektør
Bjørn Voltzmann, leder for Natur & Miljø Berith Burkandt
Kulturstyrelsen: Arkitekt Bolette Lehn Petersen
Østsjællands Museum: Bestyrelsesformand Jens Carl Jørgensen, direktør Tove Damholt
Naturstyrelsen: Skovrider Claus Jespersen
Gjorslev Gods: Godsejer Peter Henrik Tesdorpf
Naja Habermann, Site manager, Udviklingsgruppen Stevns Klint (referent).
Afbud fra formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen, Stevns Kommune.
Dagsorden
Til godkendelse
Godkendt
Status for ansøgningsproces
State Party har modtaget IUCNs tekniske evalueringsrapport jf. Operational Guidelines.
Rapporten er offentligt tilgængelig via UNESCOs hjemmeside. I rapporten anbefaler IUCN
verdensarvskomiteen, at Stevns Klint optages på verdensarvslisten.
State Party har nu indtil 14 dage før verdensarvsmødet (som starter 15. juni) til at rapportere omkring faktuelle fejl.
Følgende arbejdsdeling anbefales: Østsjællands Museum gennemlæser rapporten for geologifaglige fejl, Stevns Kommune for fejl vedr. kommunal lovgivning, politik og beslutninger
og Kulturstyrelsen for fejl vedr. den nationale lovgivning og statslige interesser med inddragelse af øvrige relevante parter. Således er Naturstyrelsen kontaktet vedr. den nationale
lovgivning. Kulturstyrelsen sikrer kommunikation af eventuelle fejl til IUCN.
IUCNs rapport vedhæftet.

Tove Damholt præsenterede IUCNs rapport. Der var en længere diskussion vedr. råstofproblematikken. Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen er pt. i dialog på direktørniveau. Naturstyrelsen mente ikke, at de oplysninger, der er blevet sendt til IUCN er retvisende og ønsker at
Kulturstyrelsen påtager sig en del af en evt. erstatningssag. Kulturstyrelsen påpegede, at alt
der er fremsendt til IUCN har været godkendt af Naturstyrelsen.
Stevns Kommune (Bjørn Voltzmann) fandt på kommunens vegne den nuværende situation
stærkt utilfredsstillende og fremhævede, at det jo er Staten, som har ansøgt, hvorefter
Stevns Kommune har investeret adskillige millioner. Stevns Kommune forudsatte at der
blev givet et fælles, positivt svar til IUCN og stillede krav om, at sagen om nødvendigt bliver
bragt op på minister/ departementsniveau. Samtidig udbad han sig at få øjeblikkelig besked, såfremt dialogen ikke fortsætter positivt således, at Stevns Kommune har tilstrækkelig
tid til at reagere.
Kulturstyrelsen (Bolette Lehn Petersen) understregede, at en verdensarvsstatus ikke ændrer
på den gældende lovgivning og fremhævede, at der i Naturklagenævnets afslag af fredningsforlaget i 2004 står, at Skov- og Naturstyrelsen har udtalt at de ikke finder klinten
truet af råstofbrydning og at man, hvis det alligevel kunne opstå, vil kunne frede de nødvendige arealer et af gangen.
Gjorslev Gods (Peter Henrik Tesdorpf) bakkede op om Kulturstyrelsens udsagn og mente at
råstofproblemet var til at overse. Gjorslev Gods vil ikke kunne frafalde graverettigheder
pga. nuværende kontrakt med Omyra a/s.
Udviklingsgruppens direktør påpegede, at der ikke var tale om en egentlig diskussion af
klintens beskyttelse, men en økonomisk diskussion, og opfordrede til at den holdes internt i
Danmark, så vi sikrer en klar, samlet positiv udmelding til UNESCO.
Borgmesteren sluttede med en melding om at det, kommunen har brug for, er en generel
sikkerhed for at tingene kører efter planen.
Status for anbefalinger fra IUCN til verdensarvskomiteen

I rapporten fremsætter IUCN en række anbefalinger, som de anbefaler at verdensarvskomiteen videregiver til State Party. Det kan forventes at der kan blive bedt om uddybning af
disse punkter ved verdensarvsmødet. En oversigt over anbefalinger med angivelse af status
samt forslag til tiltag inden komitemødet er vedhæftet.
Direktøren redegjorde for IUCNs Status for anbefalinger, hvor de to hovedpunkter er netop
råstofindvinding og fossilindsamling. Direktøren informerede om at der var nedsat en Fossil
task force til at udarbejde en handlingsplan for området.

Gjorslev Gods fortalte om den nuværende råstofudvinding ved Stevns Klint, der indbringer
500.000 – 800.000 kr. årligt. Der brydes fortsat kun indad i landet, dvs. uden for det kommende verdensarvsområde. Arealet langs klinten er under reetablering.
Styregruppen anbefalede, at der arbejdes videre jf. det fremsendte anbefalinger
Udvikling Højerup

Stevns Kommune fortsætter arbejdet for udvikling af Højerup som besøgsområde i samarbejde med Østsjællands Museum, Selskabet Højeruplund, borgere og andre interessenter.
Plan- og Teknikudvalget har med udgangspunkt i borgerønsker besluttet, at der udarbejdes
én samlet lokalplan for Højerup by og besøgsområde hvilket betyder, at der først må udarbejdes kommuneplanstillæg. Plan- og Teknikudvalget har godkendt en udviklingsplan for
besøgsområde Højerup. Planen skal udgøre baggrundsmateriale for arkitektkonkurrence.
På baggrund af en analyse udført af Schønherr inkl. to borgermøder er der udarbejdet en
udviklingsplan for besøgsområdet.
Plan for udvikling af besøgsområde Højerup præsenteres. Planen kan hentes på Stevns
Kommunes hjemmeside hvor den findes som bilag til dagsordenspunkt nr. 50 på Plan- og
Teknikudvalgsmøde i Stevns Kommune d. 29. april 2014.
http://stevns.instant.cohaesio.net/Plan-%20og%20Teknikudvalget/29-04-2014%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx
Direktørens præsentation af udviklingsplan og tidsplan blev taget til efterretning.
Formidling og kommunikation 2014

Udviklingsgruppen Stevns Klint har iværksat en plan for kommunikation for 2014.
Planen omfatter en udstilling om verdensarv på Stevns Museum målrettet besøgende turister og borgere, suppleret med opsætning af roll-ups på Rådhuset samt evt. på bibliotek(er) målrettet lokale.
Der planlægges en uformel festligholdelse i Højerup ca. 1-2 uger efter beslutningen i Qatar
(f.eks. d. 29. juni). Såfremt klinten optages gennemføres den uformelle festligholdelse og
der planlægges en formel indvielse efter sommeren.
Der blev orienteret om ny formidling i forbindelse med verdensarvsprocessen (ny udstilling
på museet, uddrag af udstilling på rådhuset og alle tre biblioteker, samt fast bemanding/
guide i Højerup-området i højsæsonen). Folkefest i Højerup var planlagt til 27.6. kl. 17-19,
(men forsøges nu flyttet til kl. 16-18 pga. byfest i St. Heddinge samme dag). Borgmesteren
understregede vigtigheden af at kommunikationen når ud til hele kommunen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Næste møde

Næste møde er aftalt til at finde sted på rådhuset torsdag d. 28. august 2014 kl. 10-12.
Eventuelt

