REFERAT

Møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint
Onsdag d. 20.9.2017 kl. 10-12.00 hos Verdensarv Stevns, Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.
Indkaldte mødedeltagere
Stevns Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen
Naturstyrelsen
Gjorslev Gods
Observatør Stevns Kommune
Østsjællands Museum
Verdensarv Stevns
Observatør

Mogens Haugaard Nielsen, borgmester (formand) (afbud)
Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget
Steen S. Hansen, formand for Plan- og Teknikudvalget (afbud)
Bolette Lehn Petersen, arkitekt
Claus Jespersen, skovrider
Peter Henrik Tesdorpf, godsejer
Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør (mødeleder)
Berith Burkandt, leder Natur & Miljø (ikke mødt)
Ilse Sørensen, ØSM
Jesper Milàn, ØSM
Tove Damholt, direktør
Naja Habermann, site manager (referent)
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Referat
Referat fra sidste møde er vedhæftet.
Godkendt.
Forvaltningsplan (10 min)
Forvaltningsplanen udgør den forvaltningsmæssige ramme for samarbejdet omkring Stevns
Klint som UNESCO Verdensarv og revideres hvert fjerde år. Forvaltningsplan Stevns Klint
2017-2020 er nu godkendt af Kommunalbestyrelsen.
Vedhæftet til orientering.
Bjarne Østergaard Rasmussen: ønskede og forventede at forvaltningsplanen fremover fungerer som et operationelt redskab i verdensarvsarbejdet.

Drøftelse af handlingsplan 2018 (40 min)
Ifølge vedtægter for Verdensarv Stevns skal den årlige handlingsplan i høring i Verdensarvsrådet Stevns Klint. På basis af input fra forvaltning Stevns Kommune samt bestyrelse og sekretariat for Verdensarv Stevns er udarbejdet et udkast til handlingsplan herunder en
række prioriterede indsatsområder. Udarbejdelsen af handlingsplanen giver anledning til
drøftelse af indsatsområder for verdensarvsarbejdet det kommende år.
Udkast til handlingsplan 2018 vedhæftet til drøftelse/høring.
Tove Damholt gennemgik baggrund og indhold af handlingsplan 2018. Handlingsplanen
danner grundlag for den fremtidige kontrakt mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. Indsatsområder er: Koordinering og samarbejde, medejerskab (bl.a. partnerprogram), monitering, turisme og markedsføring samt bedre besøgsoplevelse. Herefter fik Verdensarvsrådet fem minutter til at overveje deres input til handlingsplanen.
Verdensarvsrådets medlemmernes input
Bolette Lehn Petersen: Opgaven i forhold til UNESCO er at beskytte, formidle og forske. Mulighed for hurtig reaktion hvis verdensarven trues. Udnyt eksisterende organisationer. Klarere kommunikeret arbejdsdeling.
Kathrine Hendriksen: Branding og markedsføring er vigtig, fx i form af partnerskaber, kræver økonomi. De gode historier og besøgsoplevelsen skal understøttes (digitalt, fysisk, infrastruktur).
Claus Jespersen: Medejerskab er også i fokus fra Naturstyrelsen. I forhold til beskyttelse er
der behov for yderligere indsats fx i forhold til fossilindsamling i Holtug Kridtbrud. Bedre besøgsoplevelse – ny trappe med formidlingsfokus på vej ved Stevns Fyr. Erfaringer fra andre
steder viser fordele ved etablering af konfliktminimerende forum.
Peter Henrik Tesdorph: Problemet i Holtug er begrænset, og der bør åbnes op for fossilindsamling i Omya. Bakker ikke op om fredningssagen vedr. Stevns Klint.
Ilse Sørensen: Enig i behovet for afklaring omkring verdensarvsorganisationen og arbejdsdeling.
Bjarne Østergaard Rasmussen: Tilslutter sig flere af tidligere nævnte indsatser. Medejerskabet er allerede ret velfungerende, eksempelvis i form af den frivillige gruppe Naturentusiasterne.
Bjørn Voltzmann: Indsatsområdet omkring organisering, arbejdsdeling og roller er altafgørende. Koordinering af turismearbejde med Verdensarv Stevns som tovholder er ligeledes
vigtig.

Næste skridt bliver at Handlingsplanen sendes høring i den lokale referencegruppe, hvorefter Verdensarv Stevns udarbejder en endelig version med tilhørende budget, som godkendes i bestyrelsen og indsendes til Stevns Kommune senest 1. november.
Status på igangværende projekter (30 min)
Besøgscenteransøgning, adgang ved Omya, fredningssag, turismearbejde v. Stevns Kommune
Stevns Fyrcenter, Holtug Kridtbrud (fossilindsamling) v. Claus Jespersen
Arbejdsdeling omkring verdensarvsopgaver v. Stevns Kommune
Til orientering.
Besøgscenter
Bjørn Voltzmann: Besøgscenter fundraising går godt, der er positiv dialog med flere danske
fonde. Hanne Strager og Tove Damholt er ansat af Stevns Kommune til dette arbejde. Byggeriet forventes fortsat påbegyndt i 2020.
Ilse Sørensen efterlyser information om status på besøgscenter til lokalbefolkningen.
Udmeldingen er, at det går godt med fondsansøgningen og at der satses på første spadestik i 2020, men at alt i sidste ende er afhængigt af fondsbevillingerne.
Ny trappe OMYA
Stevns Kommune er i dialog med OMYA omkring etablering af en ny trappe i bruddet, udenfor verdensarvsområdet, i samarbejde med Østsjællands Museum, Dansk Naturfredningsforening mfl. Slots- og Kulturstyrelsen er som National Focal point adviseret i til UNESCO.
Peter Henrik Tesdorph støtter gerne en åbning af OMYA.
Fredning
Bjørn Voltzmann: Fredningsnævnet har truffet en afgørelse omkring indstilling af Stevns
Klint til fredning og kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune bakker enstemmigt op om
fredningen. Sagen er indklaget og ligger pt. til endelig afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.
Holtug Kridtbrud
Claus Jespersen: Efter uautoriseret brug af maskinel i forbindelse med fossileftersøgning, er
er der indført nye tiltag i forhold til kommunikation af færdsel og aktiviteter i Holtug, bl.a.
gennem ny skiltning. Det undersøges samtidig hvilke muligheder der er for sanktionering,
hvis der fortsat er problemer.
Stevns Fyrcenter
Claus Jespersen: Kompliceret og lang proces, opgaven har været i udbud i forhold til valg af
entreprenør. Der har været en klagesag vedr. udbuddet, klagesagen er nu er blevet afvist.

Man har nu valgt at finde en ny totalentreprenør. Trappen forventes indtil videre sensommer 2018. Bjarne Østergaard Rasmussen: Der er fuld politisk opbakning til projektet.
Arbejdsdeling omkring verdensarvsarbejdet
Bjørn Voltzmann: Arbejdet pågår.
Nyt fra Verdensarv Stevns (15 min)
Udarbejdelse af kontrakt mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune er under udarbejdelse. Status på dette arbejde præsenteres for verdensarvsrådet jf. §10 i vedtægterne for
Verdensarv Stevns.
For at sikre besøgende ved klinten information omkring verdensarv såvel som kommende
planer for udvikling er etableret informationsplatforme samt pyloner i Højerup, Boesdal og
ved Stevns Fyrcenter. Projektet er realiseret i et bredt samarbejde mellem Selskabet Højeruplund, Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og Traktørstedet Højeruplund. Tiltaget er finansieret af Stevns Turistforening. Projektledelse ved Verdensarv Stevns. Formidlingen er
godt modtaget af gæster og samarbejdspartnere.
Monitering er en væsentlig del af forvaltningen af verdensarv. En evaluering af moniteringsprogrammet udføres i 2017 med henblik på at optimere moniteringen og sikre optimal udnyttelse af resultaterne. Orientering v. Naja Habermann.
UNESCOs rådgivende organ for natursteder på verdensarvslisten, IUCN, gennemfører i 2017
den første revision af den globale evaluering af verdensarvssteder, IUCN World Heritage
Outlook. Evalueringen sker som desk review udført af en uafhængig ekspert. Stevns Klint er
netop evalueret og afventer endelig evalueringsrapport.
Kontrakt
Tove Damholt tilføjede, da punktet allerede havde været bragt op under pkt. 5, at bestyrelsen har udtrykt ønske om at mulighederne for en fireårig kontrakt mellem Stevns Kommune
og Verdensarv Stevns undersøges.
Velkomsttiltag
Tove Damholt: En evaluering har vist, at velkomsttiltagene er blevet taget meget vel imod.
IUCN evaluering af Stevns Klint
IUCN har iværksat evaluering. Første runde har givet positive tilbagemelding. Annette Petersen/ GEON (geolog) arbejder pt. på en såkaldt desk-review som vi afventer tilbagemelding på. Tove Damholt undrer sig over processen hvor det er rådgiver, som skal udfylde basisoplysninger (i modsætning til ansøgningsprocessen hvor stedet selv udfylder basisoplysninger, som eksperter så skal evaluere), Bolette Lehn Petersen drøfter dette med IUCN.
Naja Habermann: Moniteringsarbejdet omkring Stevns Klint er under evaluering, for at
sikre at relevante parametre undersøges, på en måde som giver et validt datagrundlag og

at data anvendes. Der lægges op til at involvere diverse lokale samarbejdsfora og grupper
mere i moniteringsarbejdet.
Bjarne Østergaard Rasmussen: Afklaring vedr. Østsjællands Museums deltagelse i Verdensarv Stevns bestyrelse, indtil videre har museet valgt at trække sine to medlemmer, men
dette kan tages op til fornyet genovervejelse i forbindelse med den fortsatte afklaring omkring samarbejde og rolleafklaring.
Gensidig orientering (15 min)
Rådets medlemmer orienterer hinanden om aktuelle sager.
Bjarne Østergaard Rasmussen takkede for et godt samarbejde, da han ikke genopstiller til
kommunalvalget og derfor udgår af rådet inden næste møde. Tove Damholt takkede Bjarne
Østergaard Rasmussen for sin store indsats for verdensarven og i verdensarvsrådet.
Jens Carl Jørgensen som fra verdensarvsarbejdets start har repræsenteret Østsjællands Museum i rådet og det forudgående organ er fra dette møde udtrådt af rådet. Rådet enedes
om at sende en tak til Jens Carl Jørgensen, for sin mangeårige indsats i verdensarvsarbejdet.
Næste møde
Dato fastlægges for næste møde i Verdensarvsrådet.
Næste møde bliver d. 11.4.2018 kl. 10-12.
Eventuelt
Intet at bemærke.
NH 20.09.2017

