Referat
Møde i kontaktpersongruppen for Stevns Klint som verdensarv
Torsdag d. 22. maj Kl. 19 – 21
Mødested: Stevns Museum
Til stede:

Afbud:

Margaret Ann Schütt, Niels Henning Andersen, Poul-Erik Olsgaard, Birgit Litrup, Jens
Henrik Andersen, Michael Løvendal Kruse, Malcolm Hinrichs, Bo Henriksen, Tove
Damholt, Naja Habermann (referent).
Hans Holmstrøm, Michael Vagn Loft, Berith Burkandt,

1. Velkommen til Naja Habermann
Deltagerne præsenterede sig selv for hinanden. Site manageren står for den daglige drift af
verdensarvsområdet og kan altid kontaktes, hvis der er problemer eller ting I gerne vil tage op –enten på
kontoret på Stevns Museum, mobil 20546404 eller mail naja@stevnsklint.org.
2. Status for ansøgning
IUCNs ekspertpanel har for nyligt vurderet, at Stevns Klint er en værdig kandidat til UNESCOs
Verdensarvsliste. Direktøren orienterede om det videre forløb, hvor den endelige afgørelse vil blive truffet
på UNESCOs komitémøde i Qatar i d. 20.-22. juni 2014. Desuden gennemgik hun eksperternes
tilbagemelding for gruppen. Link til IUCN rapporten http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38cominf8B2-en.pdf (Stevns Klint starter s. 53).
3. Videre proces
Nuværende kontaktpersongruppe vil efter UNESCO optagelsen blive omdannet til den nye
Referencegruppe, det aftaltes at mødes næste gang i september 2014. Uformel fejring af optagelsen
afholdes i Højerup for alle involverede fredag d. 27. juni kl. 16-18. Der kom en del forslag til musik, vi prøver
fortsat at få en aftale i stand med Tim Schou. Kommunen forsøger at sætte en bus i pendulfart mellem
Store Heddinge og Højerup på dagen. Officiel indvielse er planlagt til sensommeren 2014 (muligvis
september).
TV2 Øst ønsker at producere et program, hvor det nye verdensarvsområde følges et år –interviewpersoner
med lang tilknytning til Højerup og meninger om verdensarv efterlyses.
Det er tanken, at lokalsamfundet fremover skal informeres løbende om verdensarvsprocessen, herunder
lokalplan osv. gennem et fast nyhedsbrev, der udsendes af Stevns kommune og Udviklingsgruppen Stevns
Klint.

4. Hvad kommer verdensarven til at betyde for lokalsamfundet –og hvordan sikrer vi fortsat lokal
forankring?
Tove og Naja fortalte om, hvilke ændringer en verdensarvsoptagelse vil kunne medføre – typisk højere
besøgstal og mere internationalt fokus. Kontaktpersongruppen fik lejlighed til at komme med input til
punkter, som vil være væsentlige at tage fat på:
Folderstandere ved Trampestien
Skilte på persontællerene om, hvad de er
Spred aktiviteterne til hele Klinten/ Stevns (Rødvig og Højerup får langt de fleste besøgende i dag)
Problemer med cykler, knallerter og i sjældne tilfælde biler på Trampestien –problemet er størst ved
Boesdal
Anløbsbro ved Højerup
Bedre offentlig transport – se også pkt. 5 Eventuelt
Behov for ny ridesti, væk fra selve klinten
Er det muligt at have mountain bikes på Trampestien?
Ønske om information på skiltene om at Trampestien er privatejet/ ikke offentlig
Problem med vandscootere i Natura 2000 området (ikke tilladt)
5. Eventuelt
Stevns kommunen har besluttet at indsætte en sommerbus, der bl.a. kører mellem Klintens attraktioner.
Læs mere på http://stevns.instant.cohaesio.net/Plan-%20og%20Teknikudvalget/20-052014%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#65 under sag 59.

