REFERAT

Møde i Styregruppen Stevns Klint verdensarv
Onsdag d. 9. december 2015 kl. 13-15 Rådhuset St. Heddinge, mødelokale 1
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
Flemming Petersen, formand for Plan- og Teknikudvalget
Bolette Lehn Petersen, arkitekt
Claus Jespersen, skovrider
Peter Henrik Tesdorpf, godsejer (afbud)
Bjørn Voltzmann, vicekommunaldirektør
Berith Burkandt, leder Natur & Miljø
Tove Damholt, direktør (afbud)
Jens Carl Jørgensen, bestyrelsesformand
Naja Habermann, site manager (referent)
Lars Klausen, Stevns Turistforening

Dagsorden

Til godkendelse
Dagsorden godkendt.
Referat

Referat fra sidste møde er vedhæftet.
Til godkendelse
Referat godkendt.
Gensidig orientering

Gensidig orientering fra styregruppens medlemmer samt fra Udviklingsgruppen Stevns
Klint.
Til orientering
USKs bestyrelse har arbejdet med evaluering af ny organisation bistået af COWI, se punkt 4.
Fredningssagen kører efter tidsplanen, færdigt fredningsforslag er godkendt af to kommunale udvalg (NFK og PTU) og er pt. til justering i Naturstyrelsen. Fredningsforslaget vil blive
behandlet på Stevns Kommunes Økonomiudvalg primo januar 2016 og endelig behandlet af

Kommunalbestyrelsen d. 14. februar 2016. Alt materiale er offentligt tilgængeligt på www.
stevns.dk.
Museumsdirektør Tove Damholt er sygemeldt indtil 17. januar 2016, formand og næstformand for Østsjælland, Jens Carl Jørgensen, deltager i relevante møder, herunder arbejdsgruppe med Selskabet Højeruplund.
Følgende projekter er godkendt/ iværksat af USKs bestyrelse:
- Revision af Forvaltningsplan i 2016, der er bevilliget midler til ekstern assistance i fire måneder
- Fase 1 af Fiskelersprojektet, der skal registrere og beskrive hvor Fiskeleret er tilgængeligt for
publikum langs Stevns Klint.
- Ny toårig stilling med ansvar for formidling af verdensarv under Østsjællands Museum i
2016/2017.
- Ny stilling til beskrivelse af udstillingskoncept i nyt besøgscenter.
Tre nye udsigtskikkerter er opstillet ved Højerup, projektet er delvist finansieret af Friluftsrådet.
Stevns Klint er udpeget som ét af ti forsøgsprojekter under Forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme. Samarbejdet med Dansk Bygningsarv fortsætter omkring projektet Fælles vision og
lokal opbakning, der er næste skridt mod en velforankret helhedsplan og nyt besøgscenter.
Stevns Kommune deltager nyt turismesamarbejde Visit Sydsjælland Møn samt Partnerskab for i
Østersøturisme.

Evaluering af verdensarvsorganisationen

Udviklingsgruppen Stevns Klint har iværksat en evaluering af verdensarvsorganisationen,
og bistås af COWI, som har foretaget en analyse baseret på interview af repræsentanter for
Kulturstyrelsen, Stevns Kommune (hhv. politiker og forvaltning), Østsjællands Museum og
Referencegruppen Stevns Klint.
Bestyrelsen for USK har efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af Østsjællands
Museum (Tove Damholt), Stevns Kommune (Bjørn Voltzmann og Berith Burkandt), Stevns
Turistforening (Lars Klausen) og Site manager Naja Habermann. Arbejdsgruppen har beskrevet fire modeller for fremtidig organisation af verdensarvsforvaltningen, og bestyrelsen
for USK har på deres møde d. 25.11.15 besluttet at anbefale to af modellerne, USK+ og
§17, 4 udvalg. Se også mødebilag.
Arbejdsgruppens oplæg fremlægges for styregruppen, til drøftelse og anbefaling.
Styregruppen drøftede de forskellige modeller, og der var generel enighed om at en fast
rammeaftale, årsplan/handlingsplan samt rollefordeling og forretningsordner for alle dele
af organisationen var afgørende, uanset hvilken model der vælges. Mødedeltagerne havde
følgende anbefalinger:

Bjarne Østergård Rasmussen, Stevns Kommune, anbefaler USK+
Bolette Lehn Petersen, Kulturstyrelsen, anbefaler USK+
Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum, anbefaler USK+
Lars Klausen, Stevns Turistforening, anbefaler USK+
Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune, anbefaler USK+ eller §17,4
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune, anbefaler USK+ eller §17,4
Berith Burkandt, Stevns Kommune, anbefaler USK+ eller §17,4
Naja Habermann, verdensarvssekretariatet, anbefaler USK+ eller §17,4.
Der skal nu tages stilling til, om sagen skal udvalgsbehandles i Natur- Fritids- og Kulturudvalget inden den fremlægges for kommunalbestyrelsen.
Næste møde

Næste styregruppemøde bliver d. 29. februar 2016 kl. 13-15.
Eventuelt

Møns Klint arbejder for at blive del af UNESCOs Man and the Biosphere reservat.
Østsjællands Museum og Stevns Turistforening har sammen udarbejdet en kerneværdifortælling til brug blandt turistaktører/ formidlingssammenhænge, herunder forskellige turismeoplevelsespakker http://www.kalklandet.dk/sites/default/files/stevns_klint_verdensarv_dagsudflugter_0.pdf

Stevns Kommunen har søgt om midler til forstærkning af mobilnettet i kommunen, midlerne prioriteres brugt langs kysten bl.a. for at imødekomme verdensarvsturismens behov.
Stevns er blevet medlem af Fishing Zealand, der er et projekt der skal fremme bæredygtigt
lystfiskeri og lystfiskeriturisme på Sjælland.
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