REFERAT

Møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint
Tirsdag d. 27.9.2016 på Rådhuset St. Heddinge, mødelokale 6 kl. 9.00-11.00
Indkaldte mødedeltagere
Stevns Kommune

Kulturstyrelsen
Naturstyrelsen
Gjorslev Gods
Observatør Stevns Kommune
Østsjællands Museum
Verdensarv Stevns
Stevns Turistforening

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

Dagsorden
Godkendt.
Referat
Referat fra sidste møde er vedhæftet til godkendelse.
Godkendt.
Ny verdensarvsorganisation og nyt verdensarvsråd (30 min.)
Som følge af organisationsevalueringen, der blev iværksat i 2015, der påpegede nødvendigheden af en bredere funderet organisation, har verdensarvsorganisationen nu fået nyt
navn, en ny, større bestyrelse og reviderede vedtægter (vedhæftet).
Verdensarv Stevns (tidligere USK) og Stevns Kommune udarbejder pt. med rådgivning fra
COWI en samarbejdskontrakt mellem Stevns kommune og Verdensarv Stevns samt forretningsordner for alle led af organisationen, herunder for Verdensarvsrådet. Verdensarvsrådets input hertil ønskes. Naja Habermann orienterer.
Til drøftelse.

Jens Carl Jørgensen: foreløbige brede formuleringer i vedtægterne, men foreslår præcisering af konkrete sager der skal i høring. Claus Jespersen, og Peter Henrik deltager som lodsejerrepræsentanter, Claus ønsker genovervejelser af, om det er Naturstyrelsen eller SVANA
der skal sidde i rådet hvis det skal have myndighedsfokus, men foreslår at afvente Stevns
Fyr projektets afslutning.
Annette Mortensen foreslår at der orienteres løbende om bestyrelsens beslutninger/referater.
Bjørn Voltzmann: nye vedtægter stiller krav om at væsentlige beslutninger skal til høring i
styregruppe.
Det besluttes at sætte 4 årlige møder i kalenderen jf. de nye vedtægter, men med mulighed
for skriftlig godkendelse af evt. høringssager, hvis der ikke er behov for at mødes.
Revision Forvaltningsplan (30 min.)
Stevns Klint Forvaltningsplan fra 2011, som udgør den grundlæggende ramme for verdensarvsarbejdet, er under revidering, da UNESCO kræver revision hvert 5. år. Stevns Kommune
er ansvarlige for arbejdet. Verdensarvsrådets input til revideringen ønskes, forvaltningsplanen er vedhæftet. Berith Burkandt orienterer.
Til orientering og drøftelse.
Rådet diskuterede forvaltningsplanens indhold herunder konkrete problemstillinger.
Revideret forvaltningsplan bliver i digitalt format på linje medvkommuneplaner.
Referencegruppens input til forvaltningsplanen blev indhentet d. 12. og 17. maj 2016, gruppens input blev fremlagt og diskuteret. Gruppen efterspørger bl.a. klare regler for hvor forskellige aktiviteter må finde sted (cykling, hundeskove, ridning osv.).
Sådan gør man andre steder: Der tillades kun flyvning med droner ved Møns Klint i perioden 1. september – 1. februar af hensyn til vandrefalkene der yngler i området. Offentlige
områder (som Møn) har adgang tilladt døgnet rundt. Jens Carl Jørgensen meddeler at Selskabet Højeruplund allerede modtager mange droneansøgninger, der almindeligvis gives
tilsagn til.
Naja Habermann + Anette Mortensen: opdeling af zoner/ tidspunkter er vejen frem.
Claus Jespersen: Man bør udvise respekt overfor lodsejernes høringsmulighed, når diverse
udviklingsprojekter berører lodsejerens grund. Stoltheden i lokalbefolkningen er vigtig. Vi
skal overveje hvordan vi fremover sikrer indtjening til vedligehold/ nye faciliteter.
Anette Mortensen: hellere for meget borgerinddragelse end for lidt.
Naja Habermann: lodsejerne efterlyser et nyt lodsejerforum som afløser for det årlige trampestimøde.

Status for besøgscenter (15 min.)

Der arbejdes på højtryk for at realisere det nye besøgscenter i Boesdal, første spadestik til
byggeriet bliver senest i 2019. Østsjællands Museum er ansvarlig for udarbejdelse af formidlingskoncept og Stevns Kommune for selve byggeriet. Bjørn Voltzmann og Jens Carl Jørgensen orienterer.
Til orientering.
Der indsendes snarest en ansøgning til en stor dansk fond, og flere andre fonde har udvist
interesse. Ikke kun besøgscenter, men sammenhæng mellem alle besøgsstederne langs klinten. ØSM har netop udarbejdet et ambitiøst oplæg for indholdet i udstillingen.Sideløbende
har Stevns Kommune og BARK rådgivning udarbejdet turismestrategi, forretningsplan mm.
Jens Carl Jørgensen uddyber museets formidlingskoncept Limelight: Ny velkomstbygning,
toiletter, cafe, billetsalg. Placeres ved amfiteateret i Boesdal, underjordisk gang, fleksibel
udstilling i nuværende pyramide, der er omdrejningspunktet. Kalkovne reetableres til formidling af kulturhistorien. Offentlig adgang i hele kalkbruddet, trampesti og adgang til fastholdes. Målet er 75.000-100.000 besøgende om året, beregnet i samarbejde med eksperter.
Markedsføring kan løfte besøgstallet (+ 10% efter første måned og + 30% efter to måneder)
Driftsbudget: 14,5 mio./ årligt.
Diverse orienteringspunkter (15 min)
Ny kommunikationskonsulent i Verdensarv Stevns
Referencegruppe evaluering
Fossilindsamling i Holtug
Status for Fyrprojektet
Afventer tilbagemelding fra rådgivere omkring totaludbud samt lokalplan frist 5. november
2016 (udkiggen, trappen er ikke underlagt lokalplan). Der er givet tilladelse dispensation
paragraf 3, som ikke er anket til naturklagenævnet. Borgermøde 1. november 2016 kl. 19.
Partnerprogram
Mobil udstilling/ campingvogn.
Verdensarvsdag 28.9.
Til orientering.
Naja Habermann: UNESCO har ytret ønske om at gøre Stevns Klint til ’Case of good practise’, på baggrund af arbejdet med lokal forankring og inddragelse og partnerprogram.
Mogens Haugaard: Formidling til mange forskellige målgrupper er lykkedes; KLINT, KLINT i
børnehøjde, partnerprogram, bryllupsarrangementer, events, generel stigning i turismen.
Kommende møder
Mødefrekvens og –datoer fastlægges for det kommende halve år.
Kommende møder fastsættes efter første bestyrelsesmøde d. 27.9.2016 via Doodle.

Eventuelt
Koncert på Gjorslev Gods til fordel for læger uden grænser, se hjemmeside.
Kriterier for partnerskab fremsendes med referat.
NH 15.09.2016

