REFERAT

Møde i Styregruppen Stevns Klint verdensarv
Fredag d. 20. maj 2016 Rådhuset St. Heddinge, mødelokale 1 kl. 9.00-11.00
Indkaldte mødedeltagere
Stevns Kommune

Kulturstyrelsen
Naturstyrelsen
Gjorslev Gods
Observatør Stevns Kommune
Østsjællands Museum
USK Sekretariatsleder
Særligt inviteret observatør

Mogens Haugaard Nielsen, borgmester (formand/mødeleder)
Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget
Anette Mortensen, formand for Plan- og Teknikudvalget (fra kl. 9.30)
Bolette Lehn Petersen, arkitekt (afbud)
Claus Jespersen, skovrider
Peter Henrik Tesdorpf, godsejer (afbud)
Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør
Berith Burkandt, leder Natur & Miljø
Jens Carl Jørgensen, bestyrelsesformand
Naja Habermann, site manager (referent)
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening

Dagsorden
Til godkendelse
Dagsorden godkendt.
Referat
Referat fra sidste møde er vedhæftet.
Til godkendelse
Referat godkendt.
Gensidig orientering (30 min.)
Gensidig orientering fra styregruppens medlemmer samt fra Udviklingsgruppen Stevns
Klint.
Til orientering
Claus Jespersen orienterede om at Realdania projektet ved Stevns Fyr (ny trappe samt
udenoms arealer) pågår med etablering, myndighedsgodkendelse ligger klar, Juul og Frost
er arkitekter på sagen og der er givet en bevilling til renovering af Fyrmesterboligen. Opstart på anlægsarbejdet forventes at ske i 2016.

Jens Carl Jørgensen orienterede om at Østsjællands Museums direktør Tove Damholt er fratrådt pr. 1.maj 2016, og at Jacob Salvig er tiltrådt som interim ledelse året ud.
Evaluering af verdensarvsorganisationen (20 min.)
Udviklingsgruppen Stevns Klint har iværksat en evaluering af verdensarvsorganisationen,
og bistås af COWI. To fremtidige organisationsmodeller har været til drøftelse i hhv. NaturFritids- og Kulturudvalget og Plan- og Teknik udvalget, og der forventes en endelig beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26.05.2016
Bjørn Voltzmann orienterer om sagen.
Det ser ud til at KB indstiller til en USK+ model der er bredere forankring i slutningen maj,
bestyrelsen for USK vedtager herefter fornødne vedtægtsændringer til den ny model. Dette
i overensstemmelse med COWIs anbefalinger, hertil kommer en fastsættelse af forretningsorden
5 KB (NFK udvalget)
2 ØSM
1 Stevns Erhvervsråd
1 Stevns Turistforeningen
1 Referencegruppe
Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Styregruppen for Stevns Klint Verdensarv skal fortsat bestå som myndighedsgruppe, men
omdøbes til Verdensarvsrådet Stevns Klint og der skal lægges vægt på at rådet skal høres,
involveres og engageres mere end hidtil.
Sideløbende arbejdes der for en klar kontrakt omkring arbejdsgange, rollefordeling og kommunikation –ny kommunikationsstrategi, fælles ny kommunikationsmedarbejder planen.
Styregruppen vil få rundsendt nyt kommissorium, når det foreligger.
Status for nyt besøgscenter og fondsdialog (20 min.)
Dansk Bygningsarv er påbegyndt anden fase af udviklingsprojektet omkring nyt besøgscenter, herunder forretningsplan og turismestrategi, der sigter mod styrkelse af Stevns Klint
som samlet destination. Sideløbende er der indledt en dialog med en større dansk fond om
projektet.
Bjørn Voltzmann orienterer.
Der dannes en særlig organisation for realisering af nyt besøgscenter og udvikling af Stevns
Klint som besøgslokalitet med repræsentation af Stevns Kommune og ØSM. Ansøgning til

større dansk fond forventes klar i august 2016, herefter forventes en behandlingstid på op
til et halvt år. Kommunen forventes at medfinansiere byggemodningen af projektet. Første
spadestik er planlagt til 2019.
Sideløbende er Østsjællands Museum ansvarlig for udvikling af Indholdet i den nye udstilling i samarbejde med en anden stor dansk fond, og arbejdet koordineres løbende de to
fonde imellem.

Nyt partnerprogram (20 min.)
Udviklingsgruppen Stevns Klint står bag et nyt erhvervssamarbejde, der skal koble det lokale erhvervsliv med verdensarven i et gensidigt forpligtende samarbejde, der sigter mod
lokal værdiskabelse, fælles markedsføring, udbredelse af kernefortællingen og fokus på autentiske, højkvalitet produkter og ydelser. Pt. er 23 erhvervsdrivende involveret i projektet.
Naja Habermann orienterer.
USK er ved at starte ny partnerordning, der kobler verdensarven og det lokale erhvervsliv
Jens Carl Jørgensen har foreslået at museet udvikler en decideret verdensarvsguideuddannelse tilknyttet museet. Styregruppen roser tiltaget, som man mener vil styrke verdensarvsudviklingen.

Næste møde
Eventuelt
Claus Jespersen orienterede om at Naturstyrelsen pr. 1.7. 2016 opdeles så myndighedsarbejdet fremover ligger i Styrelsen for Vand –og Naturforvaltning og Naturstyrelsen. Claus
Jespersen forventer at fortsætte som medlem af Styregruppen.
Site manageren har været inviteret til at holde oplæg om lokal forankring ved Norsk Verdensarvsforums årsmøde. Der er en stigende interesse nationalt og internationalt for den
stevnske måde at arbejde med verdensarv.
En delegation fra Moleret kommer på besøg d. 27.5 med henblik på erfaringsudveksling om
verdensarvsoptagelse, Naja Habermann og Berith Burkandt tager imod.
Der blev i april udsat geder midlertidigt på nedskredet under Højerup Gl. Kirke med henblik
på afgræsning af området. Projektet var en stor succes, både i forhold til naturpleje og publikumsinteresse.
I juni afholdes en international workcamp i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke, gruppen skal udføre naturpleje langs Stevns Klint.

Undersøgelse omkring Fiskeler i Boesdal ved Københavns Universitet pågår, med henblik på
formidling af grænselaget. Den endelige rapport foreligger ikke endnu, men man forvanter
at finde fiskeler under området ved Pyramiden.
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