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4 Beskyttelse og Bevaring
1

Organisering
Der etableres en organisation med viden om
kerneværdierne, formidling og monitering.
Organisationen skal sikre, at der er en faglig og
forvaltningsmæssig forandring og derfor sikre
finansiering af opgaverne knyttet formidling og
monitering af kerneværdierne.

2012

Stevns Kommune

Det er i 2013 besluttet at organiseringen består af en styregruppe bestående
af et medlem fra Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Stevns Kommune,
Østsjællandsmuseum og Gjorslev Gods.
Styregruppen nedsættes november 2013.
Primo september 2013 er der nedsat et udførende organ, udviklingsgruppen
Stevns Klint bestående af Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Stevns
Kommune og Stevns Turistforening.
Stevns Kommune har afsat 3 mil kroner over 5 år, som indgår i
udviklingsgruppens arbejde omkring opgaver iht. forvaltningsplanen .

2

Kortlægning
Der laves en kortlægning af belastningen af Stevns
Klint, herunder omfanget af indsamling af geologisk
materiale til forskning.

2012

Østsjællands Museum

Gennemført

3

Handleplan for geologi i Stevns Klint
Der udarbejdes en handleplan for geologi i Stevns
Klint med henblik på at beskytte og bevare
tilstanden af den enestående universelle værdi

2011

Stevns Kommune
Østsjællands Museum

Denne er ikke udført som en selvstændig plan.
Beskyttelsen af Stevns Klint er varetaget i Forvaltningsplanen for Stevns Klint
Verdensarv
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Tilladelse til indsamling af geologisk materiale 2012
Det undersøges om det er muligt at opstille
specifikke krav om tilladelse til indsamling af
geologisk materiale til forskning.

Østsjællands Museum

September 2013 er der udarbejdet retningslinjer indsamling af prøver og
fossiler langs Stevns Klint

Plan for styring af besøgende
Der udarbejdes en plan for at styre besøgende.
Planen skal sikre, at kerneværdierne præsenteres
for besøgende, samtidig med belastningen af det
nominerede område begrænses.

2013

Østsjællands Museum

Stevns Kommune i samarbejde med Østsjællandsmuseum og konsulent Erik
Büchert fra Niras ved at afslutte arbejdet med en samlet plan for
seværdigheder langs klinten. Forventes færdig oktober 2013 . Formålet er ikke
at tage nye problemstillinger op, men at sammenfatte foreliggende
beslutninger om besøgsstedernes funktioner og rammer i en kort og
overskuelig form. For at fastholde de trufne beslutninger (også overfor
aktørerne selv) og formidle dem til samarbejdspartnere og offentligheden .

6

Monitering
Der udvikles og implementeres et effektivt system
for monitering af Stevns Klints tilstand.

2012

Østsjællands Museum

September 2013 er der lavet den første
moniteringsrapport iht. punkterne89-102
i forvaltningsplanen omkring monitering.
Moniteringspunkterne udvikles 2014

7

2012
Ordensbekendtgørelse
Det undersøges om og hvordan, der kan udarbejdes
ne ordensbekendtgørelse for Stevns Klint, som
politiet kan håndhæve

Stevns Kommune

Det er undersøgt, at der ikke kan laves særskilte politimæssige regler. Der
laves regulering via retningslinjer i september 2013 for offentlighedens færdsel
langs Stevns klint, godkendt af Stevns Kommune, Gjorslev Gods og
Østsjællands Museum samt af styregruppen for Stevns Klint.

8

Forankring af viden i formidling
Det undersøges desuden, hvordan
forskningsresultaterne fra Stevns Klint kan tilgå
Østsjællands Museum med henblik på formidling.

2012

Østsjællands Museum

Opgaven er prioriteret i Østsjællands Museum udvikling af ny udstilling hvor
netop ny forskning tiltænkes en fremtrædende plads.

9

Følgegruppe for Sigerslev Kridtbrud
Følgegruppen for Sigerslev Kridtbrud søges
reaktiveret.

2012

Stevns Kommune

Følgegruppen som den så ud i 2003 er ikke reaktiveret,
men i forbindelse med fornyelse af OMYA A/S
råstoftilladelse var naboerne indkaldt til opstartsmøde.

10

Undersøge kystsikring
Der undersøges om der er lovhjemmel for at fjerne
kystsikring ved Præsteskov.

2011-12

Kystdirektoratet

Der er ikke mulighed for at fjerne den gamle kystsikring ved Præsteskoven på
nuværende tidspunkt jf. Kystdirektoratet
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5 Natur afsnit
11

2012
Naturpolitik for Stevns Kommune
Der arbejdes på en naturpolitik for hele Stevns, der
både lægger de overordnede rammer for den
fremtidige prioritering og udviklingen af naturen i
kommunen og fokuserer på udviklingen i de enkelte
naturområder.

12

Kortlægning af naturen langs Stevns Klint
Der er planlagt en gennemgang af naturen langs
Stevns Klint med det formål at skabe et præcist
billede af naturtilstanden. Blandt andet laves en
kortlægning af arter beskyttet i henhold til Det
Europæiske Fællesskabs Habitatsdirektiv, arter på
Den danske Rødliste og naturområder beskyttet i
henhold til Naturbeskyttelsesloven.

13

Naturpleje langs Stevns Klint
Der arbejdes på at få igangsat en række projekter,
der fokuserer på en bæredygtig udvikling af
eksisterende naturområder og tilgængelighed til
naturen.

14

Ny plejeplan for naturen ved Koldkrigsmuseum 2011
Stevnsfort
En revision af den eksisterende plejeplan for
området er under udarbejdelse. Planen skal sikre, at
den store biodiversitet vedligeholdes.

15

Handlingsplan for flagermus
Der udarbejdes en handlingsplan for beskyttelse af
fredede flagermus.

Stevns Kommune

Naturpolitikken er udarbejdet i 2. halvår 2012, og blev vedtaget 27. jumi 2013
af Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
Der er 5 overordnede punkter
- mere plads
- naturpleje
- bedre sammenhæng
- klima
- samarbejde mellem private og kommunen

2011

Stevns Kommune i
samarbejde med det
biologiske
rådgivningsfirma Aglaja

Stevns Kommune har i samarbejde med det biologiske rådgivningsfirma Aglaja
lavet en registrering af alle 3 (naturbeskyttelsesloven) arealer langs Stevns
Klint. Datene er indrapporteret i den nationale Naturdatabase. Jf. punkt 93 i
moniteringsrapport 2013

Afventer
finansiering

Stevns Kommune
Østsjællands Museum
Danmarks
Naturfredningsforenings
lokalafdeling

Stevns Kommune gennemfører pleje på de kommunale arealer Stevns Fyr,
området ved Koldkrigsmuseet og Mandehoved. Derudover sker der pleje i
Boesdal via foreningen og Holtug Kridtbrud via Naturstyrelsen. Generelt er
områderne i en positiv udvikling i forhold til dannelse af kalkrigt næringsfattigt
overdrev.se pkt. 53-54
Derudover arbejdes der forsat på, at få forbedret forbindelse mellem de
enkelte områder samt skabe nye områder.

2012

Østsjællands Museum
se pt. 53-54

Stevns Kommune
Østsjællands Museum

Der er igangsat et 3 årigt projekt hvor flagermusbestanden undersøges i hele
Stevns Kommune. Der har i 2013 været opsat udstyr langs dele af klinten.
Flagermusundersøgelse foretaget af ornitlog Thomas W
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16

Særlige rammer for Stevns Naturcenter og
Flagbanken
Der udarbejdes særlige rammer for Stevns
Naturcenter og Flagbanken i den kommende
Kommuneplan (1)

2013

Stevns Kommune

17

Særlige rammer for Mandehoved
Der udarbejdes særlige rammer for
Mandehoved i et kommende
kommunepalntillæg (2)

2012

18

Holtug Kridtbrud
Naturstyrelsen skal i 2012 lave handlingsplan
for pleje af Holtuf Kridtbrud
Der udarbejdes særlige rammer for Holtug
Kridtbrud i et kommende kommuneplantillæg.

2010 - 2015 Naturstyrelsen

Holtug Kridtbrud er statsejet og beskyttet som
NATURA 2000 område. Holtug kridtgrav
er udpeget som et habitatområde på grund af
forekomsten af
stor vandsalamander (1166), kransnålalgesø
(3140) samt kalkoverdrev
(6120

Status

Der er udarbejdet rammer for Stevns Naturcenter og Flagbanken i forslaget til
Stevns Kommuneplan 2013

Stevns Kommune

Der er udarbejdet rammer for Mandehoved
(i Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09),
og disse er indarbedet i forslaget til Stevns Kommuneplan
2013
Der er i 2010 udarbejdet en NATURA 2000
handleplan af Naturstyrelsen fulgt op af en plejeplan.
Der er fjernet træer på arealet i 2013
Der er udarbejdet rammer for Holtug Kridtbrud i forslaget til Stevns
kommuneplan 13.
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6 Formidling
Stevns Kommune

Dialog mellem Østsjællands Museum og Stevns Kommune iværksat

2011
Palæoøkologi og aflejringsmiljøer i Stevns
Klint
Kortlægning og analyse af bankesystemer i
skrivekridt samt palæoøkologisk undersøgelse af
faunaen set i relation til aflejringsmiljøer.
Museet udgiver i 2011 en bog om fossiler fra Stevns
Klint med udgangspunkt i undersøgelsen.

Østsjællands Museum
Københavns Universitet

Første fase afsluttet . Samarbejdspartnere søges til videreførelse

21

2010-15
CT-scanning af Kalkens fossiler
Undersøgelse af mulighederne for at benytte CTscanning på forskellige fossiler, både sporfossiler og
kropsfossiler.

Østsjællands Museum i
Gennemført
samarbejde med
Retsmedicisnk Institut,
Københavns Universitet og
Lunds Universitet

22

Kalkens vertebrater
En oversigt over vertebrater – bedre kendt som
hvirveldyr.

2012-14

Østsjællands Museum

Bevilling på kr. 204.000 fra Kuturarvsstyrelsen til Østsjællands Museum sikrer
at projektet gennemføres i 2012

2324

Kalkrelaterede industrivirksomheder
Der foretages en undersøgelse af kalkrelaterede
industrivirksomheder i området, herunder større
virksomheder i Boesdal, Holtug og Sigerslev
Kalkbrud, med henblik på at belyse
virksomhedernes betydning for lokalområdets
erhvervsmuligheder. Undersøgelsen sætter også
fokus på arbejdsforhold, varedistribution,
produktudvikling og markedsføring.

2011-14

Østsjællands Museum

Afventer - udsat 2014

19

Tilførsel af ressourcer
Østsjællands Museum skal tilføres ressourcer for at
sikre et forskningsniveau, der er forventelig om en
verdensarv.

20

2016
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25

Brydning på Stevns Klint
Dokumentation af brud og anlæg som følge af
brydning direkte på Stevns Klint.

2012

Østsjællands Museum

Afventer - udsat 2014

26

Middelalderens byggesten
Der gennemføres en række naturvidenskabelige og
historiske undersøgelser af byggematerialer af kalk
anvendt til større middelalderlige byggerier i
Danmark. Undersøgelserne skal bestemme, hvor
kalken er brudt og de socio-økonomiske og
strategiske perspektiver i anvendelsen af kalk som
byggemateriale.
Udføres i samarbejde med relevante museer og
myndigheder

2012-14

Østsjællands Museum
Statens Naturhistoriske
Museum
Museerne i Vordingborg
Desuden indgår de
relevante myndigheder,
herunder Slots- og
Ejendomsstyrelsen,
Nationalmuseet og
Københavns Bymuseum

Afventer- udsat til 2014

27

2011-14
Huse af kalk
Der laves en udbygget, offentlig tilgængelig
database over kalk- og kridtstenshuse i området
samt udvalgte andre bygningsværker i Danmark.
Østsjællands Museums database over huse af kalk
fra Faxe Kalkbrud vedligeholdes. Under fornøden
finansiering gennemføres en dokumentation af huse
bygget af kalk fra Stevns Klint.

Østsjællands Museum

2010-11

Østsjællands Museum

Er afsluttet

Østsjællands Museum

Arbejdet er i gang

28

Stevns Fyr
Undersøgelse af de to fredede fyr ved Stevns Klint,
udført i byggematerialer fra klinten.

2932

2011-2014
Koldkrigsfæstningen Stevnsfort
Dokumentation af koldkrigsanlægget bygget direkte
ind i klippen bag Stevns Klint og af hverdagen i
anlægget herunder studier af værnepligt og
militærtjeneste samt civilt og militært.

Der findes en oversigt på kort over kridtstenshusene i
området (fra udarbejdelsen af Stevns Kommuneatlas)

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

Ansvarlig
afd. Person

Status

33

Tilførsel af ressourcer
Østsjællands Museum skal tilføres ressourcer for at
sikre et formidlingsniveau, der er forventelig om en
verdensarv.

2012-16

Stevns Kommune

Dialog mellem Østsjællands Museum og Stevns Kommune iværksat

34

Stevns Klint+virtuel vidensbank
2011-12
Der oprettes en virtuel vidensbank, hvori data fra
andre vidensudbydere samles. Vidensbanken danner
grundlag for nedenstående digitale
formidlingsplatforme.

Østsjællands Museum

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden

35

2011
Stevns Klint+
Introduktionen på web fungerer som inspiration og
forberedelse til et besøg på Stevns Klint. Indholdet
præsenteres i en overskuelig, dynamisk form, hvor
brugernes behov og interesser er i centrum.
Introduktionen tjener samtidig som indgang til øvrig
information på internet om Stevns Klint.

Østsjællands Museum

Er gennemført ved bevilling fra Nordea-fonden

webintroduktion
Introduktionen på web fungerer som inspiration og
forberedelse til et besøg på Stevns Klint. Indholdet
præsenteres i en overskuelig, dynamisk form, hvor
brugernes behov og interesser er i centrum.
Introduktionen tjener samtidig som indgang til øvrig
information på internet om Stevns Klint.

se punkt 34.
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36

2011-12
Stevns Klint+
Smartphones giver mulighed for at præsentere
besøgende for den rigtige information i den rigtige
form på det rigtige sted. Dette skal understøtte
oplevelsen af autentiske miljøer og inspirere til
udforskning af området
smartphones
Viden og bevægelse langs Stevns Klint forenes via
den mobile platform på en legende og intuitiv måde,
der vækker interesse og motiverer til at søge videre
Besøgende kan aktivt vælge et passende
informationsniveau på det pågældende sted langs
Stevns Klint indenfor de enkelte temaer: geologi,
natur, kulturhistorie og Den Kolde Krig.

37

Stevns Klint+
Der opstilles digitale infotavler på udvalgte steder
med henblik på at formidle komplekse historier og
temaer på en tilgængelig og involverende måde.

2012

Ansvarlig
afd. Person

Status

Østsjællands Museum

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden

Østsjællands Museum

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden

Digitale infotavler

infotavlerne er ikke så aktuelle længere

38

2012
Stevns Klint+
skiltning
Skiltning er et klassisk og velfungerende måde at
formidle viden på. Skiltningen retter sig i særlig
grad til de besøgende, der ikke ønsker formidling på
mobile platforme.

Østsjællands Museum i
samarbejde med Stevns
Kommune og
Naturstyrelsen

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden. Stevns Turtistbureau indgår i
samarbejdet

39

Stevns Klint+
2011-12
Der er planlagt otte kampagner, der har til formål at
indsamle beretningsmaterialer, såsom erindringer,
billeder, film med mere.

Østsjællands Museum

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden
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Er genemført ved bevilling fra Nordea-fonden

Beretningsmateriale
Kampagnerne tilrettelægges i nær tilknytning til
Østsjællands Museums forskning og formidling
indenfor særligt kulturhistorien.
4041

2011-12
Stevns Naturcenter – skoletjeneste
Det nuværende undervisningstilbud rettet mod
elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
udvikles med henblik på at give eleverne en indsigt i
Jordens og livets udvikling. Tilsvarende udvikles
forløb på Stevnsfort med mulighed for tværfaglige
forløb.
Undervisningsministeriets krav til indhold er
udgangspunktet for undervisningen.

42

Stevns Fyr
Der laves en rammeudstilling og opstilles
formidlingsskilte.

4344

Afventer
Stevns Museum - velkomstudstilling
Der etableres et besøgscenter i tilknytning til Stevns finansiering
Museum, der skal lede besøgende til de forskellige
besøgstilbud langs Stevns Klint.
Besøgscenteret vil omfatte en udstilling, der
introducerer klintens hovedtemaer og giver et
uddybende indblik i kalkens geologi og
kulturhistorie.

45

Præsentationsvideo
Der skal lave en ny præsentationsvideo af Stevns
Klint som en geologisk lokalitet i verdensklasse.

2011

2013

Østsjællands Museum

Nye forløb for udskoling og gymnasier er etableret på Stevnsfort hvor en
bunker samt et rum i undergrunden er indrettet til formålet. Lokal markering
af åbning ultimo januar. Projektet videreudvikles. Den geologiske del opstartes
i 2012. Projektet er finansieret af Augustinusfonden

Østsjællands Museum i
samarbejde med Stevns
Kommune

Er afsluttet

Østsjællands Museum

Ny rapport om bygningen i Stevns Museum viser at bygningen er i dårlig
stand. Beslutning om fremtid afventer

Østsjællands Museum

Vil blive lavet som en animation med fokus på historien.
Udvikles i samarbejde med Center for Oplevelsesudvikling på RUC.
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46

Bog om fossiler fra Stevns Klint, Møn og
Nordjylland
Udgivelse af bog om fossiler fra Stevns Klint, Møn
og Nordjylland.
Bogen er skrevet af amatørgeologerne Alice og Leif
Rasmussen fra Faxe samt Thomas Hansen fra
Østsjællands Museum, og er et rigt illustreret atlas
med flere hundrede billeder af alle de mest
almindelige, og også en god del af de ualmindelige
fossiler man kan finde i kridtet og kalken.

2011

Østsjællands Museum

Er udarbejdet

47

2010Generel information om Stevns Klint
Der vil også i fremtiden blive arbejdet målrettet med
medierne med henblik på reportager til TV, radio,
aviser og internet.

Østsjællands Museum

Foregår løbende

7 Bæredygtigtig Turisme
48

Afventer
Besøgscenter
Et nyt besøgscenter for Stevns Klint som verdensarv finansiering
skal være et center for den besøgende og
omdrejningspunkt for formidling af den enestående
værdi gennem formidling, guidede ture, udstillinger,
undervisning og forskning. Formidlingen udgør en
del af bevaringsstrategien.

Østsjællands Museum

Planlagt proces koordineret med lokalplansarbejdet.
Museet arbejder med plan for det faglige indhold.

49

2012
Beskyttelse og udvikling af det klassiske
besøgssted Højerup
Højerup er det klassiske besøgssted. Der skal
udarbejdes vision og strategi for den videre
udvikling af området Højeruplund for at sikre at
området er bæredygtigt ved stigende turisme og for
at styrke bevaringen og formidlingen af områdets
enestående universelle værdi.

Selskabet Højeruplund

Museumsområdets Har en særlig status. Området er det vigtigste
besøgsområde på klinten – kerneområdet - og det er besluttet, at der skal
afholdes en konkurrence om udviklingen og udformningen af området og dets
sammenhæng med trappen og en kommende anløbsbro ne-den for klinten.
Som grundlag for konkurrencen skal der udarbejdes en dispositionsplan for
hele området.

Stevns Kommune
Østsjællands Museum
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50

Formidling på stedet
Formidling i den enestående universelle værdi
styrkes gennem digital formidling på mobile
platforme.

2011-12

Østsjællands Museum i
samarbejde med et antal
eksterne partnere

Er iværksat se andre punkter

51

Båddrift med guidede ture
Muligheden for oplevelse af den enestående
universelle værdi styrkes ved etablering af båddrift
med guidede ture. Der arbejdes på at sikre en
økonomisk bæredygtig konstruktion.

2012

Stevns Kommune
Turistbureauet

Samarbejdsaftale indgået mellem Stevns Turistbureau og Flemming Andersen
om fast sejlplan i sommerperioden og salg af billetter.
Der er ikke længere guider på turen - kun skriftlig information.

52

Boesdal – beskyttelse og udvikling af området
Boesdal en del af det nominerede område og
centralt besøgssted og rekreativt område. Der
arbejdes på naturpleje af området, samt
vedligeholdelse og udbygning af faciliteter for
besøgende med fokus på bæredygtighed og
tilgængelighed til det nominerede område

2011-16

Foreningen Boesdal

Der arbejdes løbende med naturpleje af området, specielt med fokus på
stedets karakter af kalkoverdrev samt mulighed for forskellige naturtyper.
Enkelte vådområder søges etableret. Vedligeholdelse og udbygning af
faciliteter for besøgende med fokus på bæredygtighed og tilgængelighed til det
nominerede område, søges fremmet. Muligheder for mangesidige kulturelle
aktiviteter skal tilgodeses og udvikles under hensyntagen til stedets unikke
karakter.

5356

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – fredning af
området
Gangene i Stevnsfort er en del af det nominerede
område. Der er iværksat initiativer til at få
Stevnsfort omfattet af en fredning med henblik på
at sikre det autentiske kulturmiljø og en nøje
regulering af monumentets fremtræden og
anvendelse. En fredning vil også rumme en
beskyttelse af den enestående universelle værdi,
der kan opleves i de underjordiske gange.
Videreudvikling af museet med nybygning vil ske i
respekt for den nominerede værdi.

2012

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Gennemført. Stevnsfortet er fredet.

Nr.
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Koldkrigsmuseum Stevnsfort – plejeplan for
området
Der arbejdes løbende på at opretholde en sund
balance mellem ønsket om monumentets autentiske
fremtræden og den omkringliggende natur. Dette
reguleres gennem en plejeplan for området.

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Plan for justering af eksisterende plejeplan har afventet resultat af fredningen.
Arbejdet mellem Østsjællands museum, Stevns Kommune og dansk
Naturfredningsforening omkring færdiggørelse af plejeplanen forventes færdigt
i 2013.

K
Koldkrigsmuseum Stevnsfort – udbygning af
museet
Koldkrigsmuseum Stevnsfort arbejder på at
videreudbygge museet med en ny bygning i
tilknytning til monumentet, men udenfor det
nominerede område. Målet er at indgå i Danmarks
nationale museum for Den Kolde Krigs militære
historie og skabe en attraktion i international klasse
indenfor sit felt.

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Ingen bygninger er pt. planlagt.
Målet om at indgå i Danmarks nationale museum sker bla.
gennem udvikling af digital formidling samt gennem fysisk
formidling udenfor området.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – skoletjeneste
2013
Som nævnt i afsnit 7.2.4 udvikles det nuværende
undervisningstilbud rettet mod elever i folkeskolen
og på ungdomsuddannelserne. Undervisningen tager
udgangspunkt i Undervisningsministeriets krav til
indhold

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Gennemført og fortsat under udvikling i flerfagligt samarbejde med naturfag.

2011-20
Arkitekturpolitik
Stevns rummer en særlig bygningskultur, som har
sit udgangspunkt i Stevns Klint. Der er igangsat en
proces med at udarbejde en arkitekturpolitik, der
har til formål at beskrive bygningskultur og karakter
for alle landsbyer og byer i Stevns Kommune. En
arkitekturpolitik vil således styrke bevaring og
formidling af den særlige kulturarv som knytter sig
direkte til geologien i Stevns Klint.

Stevns Kommune

Arkitekturpolitikken er udarbejdet.

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

5859

2011-12
Stevns Fyr
Stevns Fyr udgør et besøgssted langs klinten.
Områdets formidling samt publikumsfaciliteter
udvikles med fokus på det nominerede områdes
samlede bæredygtighed og under hensyntagen til
den enestående universelle værdi og bevaring af det
autentiske kulturmiljø.
Borgerinddragelse er en vigtig del af processen.

60

Skoletjeneste
Som nævnt i afsnit 7.2.4 udvikles det nuværende
undervisningstilbud rettet mod elever i folkeskolen
og på ungdomsuddannelserne. Der udarbejdes
tværfaglige forløb og undervisningen tager
udgangspunkt i Undervisningsministeriets krav til
indhold.

2011

Ansvarlig
afd. Person

Status

Stevns Kommune
Østsjællands Museum

Der er et projekt i gang om udviklingen af området. Der har været igangsat en
bred borgerinddragelsesprocess for at få en brainstorm på hvad området kan
bruges til.Herefter har Realdania tilbudt fondsmidler som de gerne vil bruge på
området-projektet er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort af Realdania.
Områdets fremtidige anvendele er således ikke besluttet på nuværende
tidspunkt.

Stevns Naturcenter

Er iværksat. Se punkt 40-41

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Stevns Kommune
Stevns Turistforening
Østsjællands Museum

Der er i maj 2011 udarbejdet en turistpolitiske
redegørelse for Stevns kommune for at få et sammenhængende og politisk grundlg for beslutninger og planer,
som omhandler eller har konsekvenses for turismen i
kommunen.
Redegørelsen indgår i kommuneplanens retningslinjer og rammer for
turistudvikling i landzonen og kystnærhedszonen.

Hvert andet
år er måske
for ofte.
Hvem sskal
betale ?

Stevns Turistforening i
samarbejde med Stevns
Kommune

Moniteringsundersøgelse af turisme

2013

Stevns Turistforening

Det er ikke afgjort hvordan turistbureaet skal forsætte. Resultatkontrakt
udløber med udgangen af dette år.

Afventer
finansiering

Stevns Kommune

61

2012
Strategi for turisme
Strategi for turisme i Stevns er en plan for, hvordan
turisme konkret fremmes på et bæredygtigt
grundlag, og hvordan seværdighederne bindes
bedre sammen.

62

Undersøgelse af turisme
Stevns Turistforeningen gennemførte en
undersøgelse af turismen på Stevns i 2010.
Undersøgelsen gav konkret viden om besøgende,
servicer, information og seværdigheder. Nye
undersøgelser laves hvert andet år.

63

Stevns Turistbureau
Stevns Turistbureau skal styrkes gennem
organisationsudvikling og tilførsel af ressourcer og
kompetencer – blandt andet ved at arbejde tættere
med Stevns Kommune.

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

Ansvarlig
afd. Person

Status

64

Markedsføring
Markedsføringen af Stevns Klint målrettes mod
Danmark, Norden, Tyskland og Benelux-landene.

2012-16

Stevns Turistforening

Stevns har i indeværende sæson deltaget i en samlet markedsføring af
regionen via Østdansk Turisme. Kampagnen er betalt og indrykket af Stevns
Turistbureau. Desuden har vi haft helsides annoncer i henholdsvis
Jyllandsposten og Politiken. (Via Turismenetværket Sjælland/Møn). Stevns
Turistbureau udgiver hvert andet år en Stevns Guide i 70.000 eksemplarer.
Guiden er 3 sproget

65

Temadag for turistbranchen
Der arrangeres en årlig temadag for aktører inden
for turistbranchen på Stevns.

2011 og
derefter
årligt

Stevns Kommune
Stevns Turistforening
Østsjællands Museum

Dette bør der arbejdes med fremadrettet.

66

Løbende
Produktudvikling
Produktudviklingen skal skabe varierede og
indholdsrige oplevelser for besøgende baseret på et
bæredygtigt grundlag.

Østsjællands Museum
Stevns Turistbureau
Østsjællands Museum

Afventer
finansiering

Østsjællands Museum har udviklet flere nye sommerferietilbud til børnefamilier og voksne både langs Stevns Klint
og inden for Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
Tilbuddene er velbesøgte.
Østsjællands Museum har lanceret en omfangsrig app medt med film,
interaktive elementer, geologiske
bestemmelsesnøgler, spil samt praktiske oplysninger og
tilhørende hjemmeside.
Omfattende skilteprogram er gennemført af Stevns
Kommune og Østsjællands Museum. Skiltene understøtter besøgende opleveler
og færdsel langs hele klinten.
Stevns Turistbureau og Stevns Kommune har samarbejdet om udvikling af
tilbud om
- sejltur fra Rødvig til Højerup og retur
- dykning ved Rødvig med og uden instruktør
- Smag på Stevns - en dag med mulighed for at smage og købe lokale
produkter og andre aktiviteter.
Desuden samarbejdes med Rødvig Borgerforening om udvikling af Markedsdag
i Rødvig bl.a. med "Kunst på Kajen".
Alle tilbuddene er velbesøgte og vil også blive tilbudt og videreudviklet de
kommende år.

67

Uddannelse
Der sker regelmæssig uddannelse, videre- og
efteruddannelse af guider til området.

Løbende

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum har i 2011 uddannet guider til geologiske ture og
efteruddannet Stevnsfort-guider i geologi
Faglig, formidlingsæssig og sikkerhedsmæssig videreuddannelse gennemføres
således at der altid er et professionelt korps.

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

68

Løbende
Faciliteter
Faciliteterne ved besøgsstederne skal løbende
vedligeholdes og forbedres efter behov, så de svarer
til de besøgendes behov og forventninger

Ansvarlig
afd. Person

Status

Stevns Kommune

De enkelte besøgssteder sørger for løbende vedligeholdelse og udvikling.
Ved Stevns Fyr samarbejder Stevns kommune med Realdania om et projekt til
udvikling af hele fyrområdet.
I Rødvig samarbejer Stevns Kommune og Stevns Turistbureau om projektet
"Både og", der har til formål at forbedre faciliteterne på havnene og udvikle
nye tilbud til besøgende.

Østsjællands Museum
Højeruplund

Endv. afsnit 94, 98 - moniteringsrapport

Infrastruktur afsnit 8
69

2011
Planstrategi 2011
Turisme er et af hovedtemaerne i Stevns Kommunes
planstrategi i 2011. Planstrategi anviser, hvilke
områder kommunen har særlig fokus på i den
fysiske planlægning. Turisme som tema vil også
blive tilføjet i Kommuneplan 2013.

Stevns Kommune

Turisme" er i den gældende Kommuneplan 2009 et selstændigt tema. Men det
er i Forslag til Kommuneplan 2013 besluttet af behandle emnet "turisme" i en
Turistpolitisk Redegørelse. Den Turistpolitiske Redeørelse er udarbejdet.

70

Trafikhandlingsplan for Stevns Kommune
2014
Der udarbejdes en trafikhandlingsplan for Stevns
Kommune med henblik på at sikre en
hensigtsmæssig afvikling af trafikken og udvikling af
infrastrukturen i Stevns Kommune

Stevns Kommune

Der er foretaget trafiktælling i sommeren 2013. Der er ikke udarbejdet nogen
trafikhandleplan for Stevns Kommune. Det var hensigten men det er blevet
skudt til hjørne. Der er i stedet blevet udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan for
Stevns Kommune.

71

Omfartsvej
Projekt med at anlægge en omfartsvej udenom
Strøby Egede er sat i gang. Omfartsvejen vil
forbedre trafikafvikling i den nordlige del af Stevns
Kommune

2016

Stevns Kommune

Der er et politisk ønske om at få lavet endnu en undersøgelse af om vejen kan
føres over Tryggevælde å idet det af en ekspert på flora skal afgøres om der
er rigkær tilstede eller ej –rigkær er udpegningsgrundlaget for Natura 2000
området Tryggevælde ådal.

72

Turistrute Etablere en turistrute for bilister – blandt 2012
andet ved at omlægge Margueritruten – med
henblik på at forbedre tilgængeligheden, fordele
Afventer
besøgende og øge besøgskapaciteten
finansiering

Stevns Kommune

Margueritruten administreres af Naturstyrelsen og er medsponsereret af
Arbejdsmarkedets Feriefond.
Afventer

Stevns Turistbureau
Østsjællands Museum

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

Ansvarlig
afd. Person

Status

73

Trafikafvikling – Espekærsvej
Der findes en løsning på trafikafviklingen på
Espekærsvej ved Mandehoved. Der ses på, om
bustrafik til Stevns Naturcenter og Flagbanken kan
omlægges, så trafikafviklingen følger samme rute
som den tunge erhvervstrafik til Sigerslev Klintbrud
og således adskilles fra bløde trafikanter

2012

Stevns Kommune

Der er opsat skilte om at der ikke må køre lastbiler.

74

Vandre- og cykelstier
Vandre- og cykelstier langs Stevns Klint skal
forbedres som led i en generel opprioritering af
vandre- og cykelstier i kommunen. Det undersøges
om der er mulighed for at etablere vandringer, der
forbinder klinten og Store Heddinge.

2011-16

Stevns Kommune
Turistbureauet vil gerne
være med

Skiltningen er udbedret på bagrund af en registrering af info langs klinten.
Sjællandsleden er ført gennem Gjorslev Skov
Der har været forskellige drøftelser igang omkring denne forbindelse. Senest
har spejderne på Stevns haft forslag om erhvervelse af et privat areal som
ligger mellem trampesti og Store Heddinge.

75

Skiltning – motorvej
Der opstilles skilte ved motorvejsafkørsler på
Sydmotorvejen E47

2011

Trafikministeriet

Skilt med Stevns Klint er opsat 2011

76

Skiltning til Stevns
Der arbejdes på at forbedre skiltning fra
motorvejsafkørslerne gennem Faxe Kommune og
Køge Kommune til Stevns Klint

2011

Stevns Kommune,
vejafdelingen

Skiltningen er kraftig udbygget og er nu optimalt fra Køge siden.
Der skal genoptages forhandling med Faxe for om samme form for skiltning
som i Køge.
Jf. punkt 96, 99 - moniteringsplan

77

78

Skiltning i Stevns Kommune
Der foretages en analyse af skiltningen i Stevns
Kommune og mellem besøgsstederne langs vejene
med henblik på at forbedre informationerne og
optimere trafikafviklingen

2012

Højerup – lokalplan
Det er politisk besluttet at udarbejde en lokalplan
for Højerup med det formål at tilpasse landsbyens
infrastruktur til at modtage flere besøgende.

2012

Stevns Kommune

Vejskilte mod Højerup er nu gennemført efer optimal plan.
For at optimere skiltning i Højerup er nedsat en arbejdsgruppe bestående af
vejafdelingen Stevns Kommune, Natur og Miljø og Museet. (Charlotte, Lars og
Ilse) Arbejdet fortsætter.

Stevns Kommune

Proces for udarbejdelse af lokalplan er aftalt og den vil være udarbejdet i
2014.

Nr.

Foranstaltning

79

2011-12
Stevns Kommune
Højerup – anløbsbro og trappe
Der vil blive bygget en anløbsbro ved Højerup med
Afventer fuld
henblik på at etablere en fast sejlrute mellem
finansiering
Rødvig og Højerup i sommermånederne. Der laves
forbedring af trappen, der forbinder klintekanten og
stranden.

80

Trampestien – Stevns Fyr
En 100 meter strækning af trampestien gøres
tilgængelig for dårligt gående og kørestolsbrugere.

81

82

83

84

Tidsplan

2011

2012
Plan for autocampere
Der sker en kortlægning af placeringsmuligheder for
autocampere i bufferzonerne samt i Rødvig og Store
Heddinge
2012
Parkeringsplads til autocamper på Rødvig
Havn
Muligheden for at etablere en plads til autocampere
på Rødvig Havn undersøges.
Boesdal Kalkbrud – gangbro for handikappede 2012
Der vil blive etableret en gangbro med henblik på at
kørestolsbrugere og gangbesværede person kan
Afventer
komme ud på stranden og se den geologiske
finansiering
lagdeling.

Flagbanken og Mandehoved
Et kommuneplantillæg og en lokalplan for
kaserneområdet ved Mandehoved forventes politisk
vedtaget. Hensigten er, at området skal udvikles
med respekt for de bygningskulturelle og
landskabelige kvaliteter, der findes i området.

2011

Ansvarlig
afd. Person

Brugergruppe i
samarbejde med
Naturstyrelsen, Stevns
Kommune, Stevns
Naturcenter m.fl.

Status

Dette vil indgå i arkitekkonkurrencen omkring disponering af området fra
museet til kysten.

Trampestien ved Stevns Fyr er blevet gjort tilgængelig for dårligt gående og
handicappede via en særlig belægning. Desuden er der etableret en
handicapvenlig opholdsplads, ligesom der er opsat handicapvenlige borde og
bænke.

Stevns Kommune
Stevns Turistbureau

Ikke afklaret.

Stevns Kommune
Stevns Turistbureau

Indgår i projektet "Både og ", der har til hensigt
at skabe bedre faciliteter og udvikling på
havnene i Rødvig.

Foreningen Boesdal

Der er endnu ikke udarbejdet plan for etablering af gangbro/rute for
handicappede.
Ved planlægningen vil der blive taget hensyn til stedes særlige natur og
beskyttelse af verdensarven.

Stevns Kommune

Stevns Kommune

Som tidligere nævnt er der medtaget rammer for Flagbanken og Mandehoved i
kommuneplanforslaget. Der er ikke udarbejdet lokalplan for Mandehoved.

Nr.

Foranstaltning

Tidsplan

Ansvarlig
afd. Person

Status

85

Trampestien
Markering og information langs trampestien er i
gang med at blive forbedret.

2011-12

Stevns Kommune i
samarbejde med
Østsjællands Museum

Der er sket væsentlige forbedringer omkring skiltningen langs stien med
sammenhængende informationsprogram, hvor store informationsskilte og
skilte langs trampesti er koordineret.
Dette sker i samarbejde med lodsejergruppen, Stevns Kommune, og
Østsjællands Museum.
Der er lavet en folder sammen med lodsejergruppen som
bl.a oplyser om de problemstillinger der er langs stien
– løse hunde- færdsel i lodsejernes have mm.
Brugeroplevelser: jf. moniteringsplanens punkt 96, 99

86

87

Cykelruten Berlin-København
Det undersøges om der mulighed for at forlænge
cykelruten Berlin-København til at forløbe via
Hovedskovsvej til Bøgeskov og videre gennem
Gjorslev Skov til Strøby Ladeplads med henblik på
at højne cykelrutens oplevelsesmæssige kvalitet og
øge trafiksikkerheden.

2013

Stevns Kommune
Stevns Turistbureau
Østsjællands Museum

2014
Shuttle
Det undersøges, om der er mulighed for at indsætte
en shuttlebus mellem besøgsstederne og Rødvig og
Store Heddinge.

Stevns Kommune

Cykelruten er ved at blive opgraderet og et af kravene er bedre underlag,
hvorfor det ikke bliver aktuelt, at lægge ruten gennem skov på grussti. Ruten
er desuden under omlægning fra Strøby Ladeplads over Tryggevælde Å og
videre forbi Vallø Slot. Ansøgning er sendt til Vejdirektoratet
NY Panorama cykelrute "Klint og Gods" er udviklet i samarbejde med Stevns
Turistbureau, Østdansk Turisme og Stevns Kommune. Udviklingen af
cykelturismen, er en vigtig brik i udviklingen af Turismen på Stevns. Ruten er
udarbejdet som en sløjfe på Berlin København.

Dette skal vurderes i forhold til ny busplan.

Stevns Turistbureau
Østsjællands Museum

88

GPS-ruteplaner
Det undersøges om GPS-firmaer kan ændre
ruteplaner, så informationer og vejvisning ikke
modstrider med lokale trafikplan og
trafiksikkerhedsplan

2012

Stevns Kommune

Skal undersøges.

