Referat Referencegruppemøde 3.6.2015 kl. 18.30-21 i Stevns
Motorklubs lokaler, Boesdal
Deltagere: Margret Ann Schütt, Jens Henrik Andersen, Erik Trøigaard, Michael Løvendahl Kruse, Kirsten
Føhns, Poul-Erik Olsgaard, Margot Donkersloot, Lone Wind, Steen Roed, Erik Vangsgaard, Bo Henriksen,
Torsten Paridon, Birgit Litrup, Georg Vad Nielsen
Afbud: Jane Christoffersen, Thomas Christensen, Agneta Noregren, Michael Vagn Loft
Ikke mødt: Jackie Stenderup, Malcolm Hinrichs, Erik Schütt, Kim Wilken Rasmussen, Tim Warner, Lone
Dalthur, Thomas W. Johansen, Inge-Lise Pedersen, Lena Bjerre Bach, Johnny Andersen
Mødeleder: Site Manager Stevns Klint Naja Habermann.
Dagsorden:
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2.
3.
4.
5.

Om Stevns Motorklub (Poul Erik Iversen)
Om Boesdal Kridtbrud og Foreningen Boesdal (Michael Løvendal Kruse)
Planer for nyt besøgscenter i Boesdal (Lone Wind, Stevns Kommune)
Siden sidst
Nye tiltag

Om Stevns Motorklub
Mødet blev indledt med at Poul Erik Iversen (sportsudvalgsformand og praktisk ansvarlig i Stevns
Motorklub) fortalte kort om klubbens aktiviteter. Klubben har eget klubhus i Boesdal og afholder to store
motorløb i Boesdal Kridtbrud om året samt en række andre motorsportsarrangementer i omegnen.

Om Boesdal Kridtbrud og Foreningen Boesdal
Referencegruppen vist rundt i området af Michael Løvendal Kruse, næstformand i Foreningen Boesdal.
Boesdal blev lukkes som kridtbrud i 1982 og naturgenoprettet i 1990’erne. Michael fortalte også om en
række arrangementer, som forskellige arrangører afholder i området i samarbejde med Foreningen
Boesdal: en årlig Pinsegudstjeneste, Grundlovsdag samt festivaller, rollespil, koncerter og diverse andre
kulturelle arrangementer. Derudover bruger både dykkere, lystfiskere og kajakroere Boesdal om
adgangsvej til havet. Trampestien holdes altid åben under arrangementer i kridtbruddet. Den store
pyramide er et ikonisk byggeri, der tidligere var kalklager og nu rummer store arrangementer med over 150
personer.
Foreningen Boesdal, Stevns Motorklub og de lokale beboere området er ikke blevet hørt eller informeret
omkring det kommende besøgscenter og efterspørger løbende dialog med Stevns Kommune om projektet.

Planer for et nyt besøgscenter i Boesdal
Lone Wind, planlægger i Stevns Kommune, fortalte om kommunens planer for området. Stevns kommune
har pr. 1.5.15 ansøgt Miljøministeriets forsøgsordning for kyst- og naturturisme, hvor man håber at blive

udpeget som 1 af 10 udviklingsprojekter i Danmark. Der forventes svar i løbet af indeværende år. Skulle
Stevns Kommunes projekt ikke blive udvalg, vil man søge en almindelig dispensation til at bygge inden for
strandbeskyttelseslinjen.
Besøgscentrets præcise placering i Boesdal og centrets udformning kendes ikke endnu, da man ønsker at
afholde en arkitektkonkurrence der kommer med bud på dette. Besøgscentrets præcise placering i Boesdal
og centrets udformning kendes ikke endnu, da man ønsker at afholde en arkitektkonkurrence der kommer
med bud på dette. Af samme grund er der ansøgt om hele det udgravede område. Tanken er, at der også
fremover skal være plads til de fleste af de nuværende aktiviteter i området.
Sideløbende ønsker kommunen at fortsætte med fase to af planlægningen af besøgscentret, hvilket vil
kræve fondsmidler.
Planen for Højerup er, at der kommer en form for ubemandet formidling i området. Der arbejdes også på
en samlet trafikplan for hele Stevns i 2015.

Siden sidst
Fredningssag
Poul Erik Olsgaard (Trampesti oldermand) orienterede om arbejdet for en frivillig aftale i stedet for en
fredning. Målet er at opnå en frivillig aftale. Der har været afholdt lodsejermøde d.20.5.15, hvor halvdelen
mødte op, og der er tanker om at stifte en forening for lodsejere. Stevns Kommune har bedt om at
forslaget til frivillig aftale ligger klar d. 25.6.
Verdensarvsdag
Verdensarvsdagen blev afholdt d. 25. april 2015 og lykkedes med at besvare mange af de overordnede
spørgsmål omkring verdensarven lige nu, herunder fredningssag og besøgscenter. Der var ca. 250
fremmødte og 300 live streaminger. Tanken er at lave et tilsvarende arrangement, hvis der er opbakning til
det. Stor tak til den frivillige arbejdsgruppe og de mange involverede parter!
Nyt parkeringssystem Højerup
Der er kommet nyt parkeringsanlæg med bedre internetforbindelse i Højerup. Det koster nu 40 kr. at
parkere i dagtimerne og 20 kr. resten af døgnet. Samtidig er der blevet gratis adgang på Stevns Museum for
alle. Tanken er at give de besøgende i området en bedre helhedsoplevelse.
Ny fossilindsamlingsfolder
En ny folder om fossilindsamling og sikkerhed ved Stevns Klint er blevet trykt. Målet er at på en positiv og
imødekommende måde at højne publikums sikkerhed ved klinten samt at beskytte klinten mod
menneskeskabt ødelæggelse. Der er tre simple regler: Saml gerne fossiler i løst materiale på stranden, brug
aldrig hammer og mejsel i aldrig i selve klinten, ved Højerup må man slet bruge hammer og mejsel da
sporene ikke forsvinder pga. kystsikringen. Folderen rundsendes til referencegruppen med dette referat.
Sikkerhed ved Højerup
En håndfuld af bænkene ved Højerup er blevet flyttet væk fra klintekanten, pga. forøget skredrisiko. Af
samme grund er stien nord for Absalon mindesmærket flyttet nogle meter ind i landet.

Besøgstællere 2014
Rapporten fra besøgstællere langs klinten ligger nu på www.stevnsklint.org. Anslået 115.000 personer
besøgte området i 2014.

Nye tiltag
Ny trappe ved Højerup
Af hensyn til publikums sikkerhed arbejder Udviklingsgruppe Stevns Klint en ny trappe ved Højerup Gl.
Kirke. Det undersøges pt. hvordan en ny trappe kan udformes, og om det er muligt at fremvise Fiskeler.
Nye udsigtskikkerter i Højerup
Der opstilles i løbet af sommeren 2015 tre nye udsigtskikkerter ved Stevns Klint, to stk. umiddelbart syd for
Højerup Gl. Kirke og et stk. ved udsigtspunktet syd for kirken. Kikkerterne er af meget høj kvalitet og er
gratis at anvende. Projektet er delvist finansieret af Friluftsrådet.
Evaluering Udviklingsgruppen Stevns Klint
Efter det første år med verdensarv, træder opgaverne der skal løses nu tydeligere frem, og derfor ønsker
udviklingsgruppen Stevns Klints bestyrelse at evaluere organisationens fremtidige struktur, så
beslutningsprocesser og roller bliver klarere. Det forventes at Referencegruppen vil blive inddraget i dette
arbejde, og at der fortsat vil være fokus på såkaldt ”shared management” (af forvaltningen bygger på en
bred lokal forankring). Referencegruppen vil også blive evaluret i løbet af efteråret, input er velkomne.

Næste møde
Næste møde bliver d. 9.9.15, mødested følger.

Referent: Naja Habermann

