Re
eferat af
a mød
de i
Sttyregru
uppen Stevns
s Klint verden
nsarv
Torrsdag d. 15. januar 201
15 kl. 14‐16 Rådhuset St.
S Heddinge
e
Deltaagere:
Stevn
ns Kommune: Bo
orgmester Mogen
ns Haugaard (form
mand og mødeled
der), formand forr Natur‐, Fritids‐ oog Kulturudvalget Bjarne Øster‐
gaard
d Rasmussen, forrmand for Plan‐ og
o Teknikudvalge t Flemming Petersen, vicekommu
unaldirektør Bjørnn Voltzmann, leder for Natur &
Miljø
ø Berith Burkandtt
Kultu
urstyrelsen: Arkitekt Bolette Lehn Petersen
Østsjjællands Museum
m: Bestyrelsesformand Jens Carl Jøørgensen, direktø
ør Tove Damholt
Natu
urstyrelsen: Skovrrider Claus Jesperrsen
Gjorsslev Gods: Godseejer Peter Henrik Tesdorpf
Naja Habermann, Sitee manager, Udvikklingsgruppen Steevns Klint er referent.

1. Da
agsorden

Til ggodkendelsse
Dag
gsorden god
dkendt.
2. Ste
evns Kom
mmune or
rienterer

Steevns Kommu
une arbejde
er videre meed planer om besøgsce
enter for Steevns Klint som ver‐
den
nsarv i samaarbejde med Østsjælla nds Museum og Udvikklingsgruppeen Stevns Klint. Stevns
Kom
mmune arb
bejder desud
den med at styrke afledte værdierr herunder blandt ande
et en styr‐
kelsse af komm
munens turissmeindsats med verdensarv som fyrtårn.
f
Borrgmester Mogens
Hau
ugaard orienterer.
Til o
orientering og drøftelsse
Borrgmester Mogens
M
Haug
gaard Nielssen orienterrede om, at Stevns Kom
mmune på ekstraordi‐
e
næ
ært kommunalbestyrelseesmøde d. 115.1.15 harr besluttet at
a rejse en frredningssag
g vedr.
Steevns Klint kliinteprofil og
g Trampestii, sammen med
m Danma
arks Naturfr
fredningsforrening.
Kom
mmunalbesstyrelsen har desuden bbesluttet at sætte udvikklingen af eet besøgscen
nter for
verrdensarven i Højerup på
å pause i 3‐‐4 månederr. Imens und
dersøger kom
mmunen, om
o en an‐
den
n placering af besøgsceentret kan ggive flere geevinster. Ansøgning om
m dispensatiion for
stra
andbeskytteelseslinjen afventer
a
en beslutning om placerin
ng.
Kom
mmunalbesstyrelsen har anmodet Udviklingsg
gruppen Ste
evns Klint om
m at iværksætte en
næ
ærmere anallyse af et ko
ommende beesøgscenters indhold og
o funktioneer ud fra vin
nklen: Ver‐
den
nsarven som
m løftestang
g for en gennerel udvikliing med possitiv indflyde
delse på bl.a
a. bosæt‐
ning og jobska
abelse.
M
Haug
gaard Nielssen indtræder på Stevns Kommunees plads som
m formand
Borrgmester Mogens
for Udviklingsg
gruppen Steevns Klint.
Styyregruppenss medlemmeer bifaldt enn grundig undersøgelse
e for at afkllare den rettte lokalitet
for et kommen
nde besøgsccenter.

Tovve Damholt gjorde opm
mærksom påå behovet for
fo at tilgode
ese forskninng i fredning
gsforsla‐
gett.
3. Sta
atus for Udvikling
U
sgruppen
n Stevns Klint (US
SK)

Udvviklingsgrup
ppen Stevnss Klints (USKKs) arbejde for at sikre kommunikkation, ejersskabsfølel‐
se o
og god forvaltning af verdensarv kkører for fuldt blus. Den lokale refferencegrup
ppe er ved
at ffinde sin forrm og der er etableret samarbejdssfora for ko
oordinering mellem forrvaltning i
Steevns Kommu
une, USK, Sttevns Turisttforening ogg Østsjællan
nds Museum
m samt fastte oriente‐
ringgsmøder om
m samarbejdet i Højeruup mellem USK,
U Selskabet Højerupplund og Øsstsjællands
Mu
useum. Tovee Damholt og
o Naja Habbermann orrienterer.
Til o
orientering
Tovve Damholt og Naja Ha
abermann oorienterede om aktuelle
e aktiviteterr herunder arbejdet
meed referenceegruppen, den
d kommennde verdenssarvsmesse og tanker oom en udstiillingscam‐
pingvogn.
Styyregruppen bifaldt
b
den bredt fundeerede indsa
ats for at sikkre lokal fora
rankring og koordine‐
ring
g mellem dee forskelligee involveredde parter.
4. Be
evaring aff Stevns Klint
K

Som
m led i den årlige moniitering af sliid på geologgien er der observeret er tegn på et øget slid
på Fiskeler. Ud
dviklingsgru
uppen Stevnns Klint arbe
ejder for at kommunikeere retningsslinjer for
indsamling blaa. gennem produktion
p
aaf ny folderr efter forbillede fra veerdensarvssttedet Jur‐
assic Coast.
orientering
Til o
Tovve Damholt orienteredee kort om pproblematikken og om strategien
s
m
med formid
dling af
gæ
ældende retn
ningslinjer fo
or indsamlinng målretteet fire speciffikke målgruupper: ama
atørgeolo‐
gerr, turister, skkoler og forrskere. Site M
Manageren
n og Naturstyrelsen er i dialog ved
dr. indsam‐
ling
g i Holtug Krridtbrud.
5. Næ
æste mød
de

Næ
æste aftales via mail og
g forventes aat blive afho
oldt inden 1.
1 maj 2015,, hvor der er
e ansøg‐
ningsfrist til fo
orsøgsordnin
ngen om opphævelse aff strandbeskkyttelseslinjjen.
6. Eventuelt

Næ
æste møde i kredsen af danske verddensarvssteeder afholde
es 11. marts
ts 2015 i Vad
dehavet.
Najja Haberma
ann inviterer relevante deltagere fra
f Styregru
uppen, når ddagsorden foreligger.
f
Bollette Lehn Petersen
P
orieenterede koort om den igangværen
nde optagellsesproces for
f de tre
mu
ulige nye dan
nske verden
nsarvsstedeer.

Forespurgt oplyste Stevns Kommune, at planer for udvikling af området ved Stevns Fyrcen‐
ter som en del af kampagnen Stedet Tæller er sat midlertidigt i bero. Arbejdet foregår i
samarbejde mellem Stevns Kommune og Naturstyrelsen. Styregruppen er enige om det
principielle synspunkt, at der ikke er noget til hinder for, at der kan ske en udvikling af flere
attraktive besigtelsespunkter langs klinteprofilen fordi det kan sprede den trafikale belast‐
ning og øge den samlede turistmæssige interesse.
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