Referat af møde i Styregruppen Stevns Klint mod
verdensarv
Torsdag d. 28. august 2014 kl. 10-12 Rådhuset St. Heddinge
Deltagende:
Stevns Kommune: Borgmester Mogens Haugaard (formand og mødeleder), formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen, leder for Natur & Miljø Berith Burkandt
Kulturstyrelsen: Arkitekt Bolette Lehn Petersen (fra kl. 10.20)
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 er referent.
Afbud: vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

Dagsorden

Godkendt.
Stevns Klint Verdensarv

Kulturstyrelsen har som dansk forvaltningsmyndighed for verdensarv fremsendt et velkomstbrev til Stevns Klint som verdensarvsområde og videresendt brev fra verdensarvscentret (World Heritage Centre). I Kulturstyrelsens velkomst gøres bla. opmærksom på forpligtelsen til at oplyse om påtænkte kommende projekter indenfor verdensarven eller i bufferzonen, som måtte få indflydelse på OUV’et. De to breve er vedhæftet.
Bolette Lehn Petersen, der er Danmarks focal point og fungerer som koordinator mellem
de danske verdensarvssteder og verdensarvscentret, orienterer om de forpligtelser, som
følger med udpegelsen.
Punkt 2 blev afholdt efter punkt 3 af hensyn til Bolette Lehn Petersens deltagelse.
Bolette Lehn Petersen ønskede tillykke med verdensarvsoptagelsen og takkede på vegne af
Kulturstyrelsen for det gode samarbejde. Hun informerede derefter om de forskellige forpligtelser, der følger med optagelsen, herunder bl.a. periodic reporting og krav om at UNESCO skal informeres om påtænkte kommende projekter, så måtte få indflydelse på områdets OUV.
Erfaring fra den første sommer som verdensarv

Stevns Klint har nu oplevet sin første sommer som verdensarv. Site Manager Naja Habermann fra Udviklingsgruppen Stevns Klint præsenterer resultat af årets brugerundersøgelse
og museumsdirektør Tove Damholt, Østsjællands Museum præsenterer en indledende evaluering for Højerup/Stevns Museum. Ved sæsonstart iværksatte Stevns Kommune en yderligere kommunikation af skredrisiko ved færdsel langs klinten. På basis af de første erfaringer lægges op til en drøftelse af eventuelle behov for anbefaling af yderligere tiltag inden
sæson 2015 ud over de planlagte jf. Forvaltningsplan Stevns Klint.

Museumsdirektør og Site Manager fremlagde tal og erfaringer fra den første sæson som
verdensarvsområde. Der meldes om en 40 % stigning i antal biler på parkeringspladsen ved
Højerup (dette tal er ekskl. parkeringsbilletter udleveret fra Stevns Museum og Traktørstedet Højeruplund og vil derfor reelt være lidt højere) og en stigning på 90% for besøgstallet
på Stevns Museum. Tilbagemeldingerne fra årets brugerundersøgelse, afviklet d. 20. juli
2014, er generelt gode, 88 % af brugerne betegner deres besøg ved Stevns Klint som godt
eller meget godt. 31 % angiver at UNESCO statussen har haft høj eller meget høj betydning
af deres valg at Stevns Klint som besøgsmål.
Lokal forankring

Den lokale forankring af verdensarv er et væsentligt element i organiseringen af verdensarv Stevns Klint. Jf. Forvaltningsplan Stevns Klint nedsættes en lokal referencegruppe. Notat om referencegruppe vedhæftet. Site Manager Naja Habermann fra Udviklingsgruppen
Stevns Klint orienterer.
Direktøren og Site Manageren orienterede om tankerne bag den kommende lokale referencegruppe herunder beslutningen om at invitere repræsentanter for erhvervs/ borgerforeningerne fra kommunens fire centerbyer (Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig)
samt Landbyernes Fællesråd til at deltage i referencegruppen, for at sikre den lokale forankring i hele kommunen.
Besøgscenter

Stevns Kommune arbejder fortsat med processen frem mod etablering af besøgscenter ved
Højerup herunder kommuneplanstillæg for Højerup besøgsområde som forberedelse til en
samlet lokalplan for Højerup by og besøgsområde, samt en trafikplan for Højerup. Arbejdet
sker i samarbejde med bl.a. Udviklingsgruppen Stevns Klint, Østsjællands Museum og Selskabet Højeruplund, og inddrager borgerne i Højerup.
Direktøren orienterede om status for besøgscentret. En afklaring af ejerskabsforholdene for
det pågældende areal er nødvendigt, for at kunne komme videre med egentlige fondsansøgninger til projektet. Kommunen forhandler pt. med Selskabet Højeruplund om køb af
området.
Offentlig åbning

Stevns Kommune planlægger en formel markering af udpegningen af Stevns Klint som verdensarv. Status for program for åbningen præsenteres.
Borgmesteren orienterede om kommunens planer for den officielle åbning af Stevns Klint
som verdensarv. Arrangementet er stadig under planlægning, men følgende ligger fast: afholdes d. 21.10.2014 i Højerup, hvor protektor for den danske UNESCO nationalkomité HKH
Prinsesse Marie vil medvirke, der afventes svar fra Kulturminister Marianne Jelved.
Næste møde

Næste møde aftaltes til at finde sted d. 15. januar 2015 kl. 14-16 på Rådhuset i Store Heddinge.
Eventuelt

Bjarne Østergaard Rasmussen spurgte til tilgængeligheden for kørestolsbrugere ved Stevns
Klint. Der er så vidt vides pt. kun adgang helt ud til klinten ved Stevns Fyr.
Borgmesteren orienterede om sin deltagelse i Vadehavets officielle verdensarvsåbningsceremoni d. 4. august 2014.
Bolette Lehn Petersen orienterede om planerne for kommende danske verdensarvssteder,
hvor følgende tre steder forventes at få besøg af UNESCO field missions i 2014: Parforcejagtsystemet og Eremitagen, Christiansfeld og Vikingetidens Trelleborge. Stevns Klints afvikling af field mission blev i den sammenhæng fremhævet som forbilledlig.

