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Projekt Stevns Klint som Verdensarv
Hvad er UNESCOs Verdensarvsliste?
De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på den internationale liste,
World Heritage List (på dansk Verdensarvslisten). På listen findes bl.a. Pyramiderne, Den Kinesiske Mur og Grand Canyon.
Listen administreres af FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO.
Den 14 km lange kystklint rummer ikke bare en komplet serie af geologiske lag fra denne dramatiske periode i Jordens og Livets historie, men rummer også et imponerende antal fossiler,
og tiltrækker hvert år mange forskere nationalt og internationalt. Det var to amerikanske forskeres prøver fra Stevns Klint, der blev grundlaget for teorien om, at et meteornedslag var årsag til den store masseuddøen. Denne teori har været heftigt diskuteret og har været med til at
sætte Stevns Klint på det geologiske verdenskort.

Formålet:
Det er Målet for Østsjælland Museum og Stevns Kommune at få Stevns Klint optaget på Verdensarvslisten.
I kommuneplan 09 præciseres det at ”optagelse som Verdensarv vil tiltrække mere national og
international opmærksomhed.”
Med realisering af projektet vil Stevns Klint blive kendt som et besøgssted af internationalt
format med mulighed for at skabe unikke natur og kulturhistoriske oplevelser. Stevns Klint som
Verdensarv vil tiltrække en bred målgruppe blandt danske turister og i stigende grad også
udenlandske turister der søger oplevelser af høj kvalitet. Det er formålet at der skabes bæredygtige rammer for formidlingen af områdets værdier og der skabes en fornuftig balance mellem beskyttelse og anvendelse af området.
Projektet styrer mod en afslutning indenfor 2 år. Der er en forvurdering af de formelle krav i
ansøgningen 1.september. Ansøgningsfristen til UNESCO er 1. februar hvert år.

Komparativ analyse – optagelse på tentativlisten.
Hovedansvarlig Østsjællands Museum.
UNESCO har opstillet en række krav til Verdensarv og i en særlig rapport over geologiske værdier efterlyses særligt:
Lagrækkefølger, der dokumenterer nøgle-begivenheder af Jordens historie

fysiske beviser for meteor nedslag og de store ændringer disse har medført, f.eks. uddøen.
Begge disse værdier findes i Stevns Klint
Den komparative analyse er dokumentationen af klintens potentiale for optagelse på Verdensarvslisten.
Østsjællands Museum har med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og i samarbejde med Geologisk og
Geografisk Institut udarbejdet denne analyse.
Arbejdet er udført og finansieret af Kulturarvsstyrelsen og Østsjællands Museum.

Stevns Klint er nu optaget på tentativlisten og dermed er grundlaget for den videre ansøgning på
plads.
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1. Organisation – hovedansvarlig
Stevns Kommune/Østsjællands Museum
Planlægning, koordinering og gennemførelse af alle projektets dele under og efter ansøgning

Fase 1: Projektorganisering og planlægning

Fase 2: Ansøgning med
diverse delplaner. Forvaltning, Turisme, Formidling.

Fase 3: Efter ansøgning. Implementering

Styregruppe

Projektgruppe

Følgegruppe

Arbejdsgrupper
Styregruppe
Opgaver for styregruppen:


Overordnede retningslinier for aktiviteter indenfor Verdensarvsområdet Stevns Klint.



Nedsættelse af følgegruppe/grupper.



Hvorledes rekreative, turisme- og forskningsaktiviteter kan foregå i området med respekt for områdets status som Verdensarvsområde



Evaluering af forvaltningsplanen



Evaluering af Ansøgningen til Verdensarv.



Diverse tiltag inden for Verdensarvsområdet, som kan optimere områdets værdier
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Hvorledes de foreslåede tiltag kan finansieres.

Medlemmer af styregruppe: Borgmester Poul Arne Nielsen, bestyrelsesformand for Østsjællands
Museum Jens Carl Jørgensen, vicedirektør i Kulturarvsstyrelsen Anne Mette Rahbæk, udvalgsformand for NFK Mogens Haugaard Nielsen, bestyrelsesmedlem for Østsjællands Museum Bjarne
Østergaard Rasmussen, medlem af Demokrati og udviklingsudvalget Steen S. Hansen, vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, museumsdirektør Østsjællands Museum Tove Damholt og leder
af Natur og Miljø Berith Burkandt, (projektleder).

Formanden for styregruppen: Poul Arne Nielsen
Første møde i styregruppen den 14. september 2010.
Projektgruppe: Tove Damholt, Berith Burkandt, Jane Sandgaard, Kirsten Føns, Projektkoordinator, Hanne Nilsson, Birgitte Nielsen, Mikkel Schønning, Thomas Meyhoff, Åse Berthelin (udpeger en sundhedsperson), Lone Daltour.
Projektleder: Berith Burkandt
Ad hoc. arbejdsgrupper:
Interessentanalyse, værdianalyse, kommunikationsplan m.fl.
Følgegruppe:
Kerneinteressenter: Lodsejerne langs Stevns Klint herunder Omya A/S, Selskabet Højeruplund
IUCN, Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Turistforeningen,
GEUS, Geologisk Institut, Københavns Universitet, Dansk Geologisk Forening.

2. Forvaltningsplan jf. projektskema.
Hovedansvarlig projektgruppen
Forvaltningsplanen er det praktiske styringsværktøj, der skal sikre de overordnede mål.
Forvaltningsplanen indeholder følgende afsnit:
Gis kort med bufferzone. Oplysninger om ejerforhold, adgangsforhold, parkeringsarealer,
trampesti, seværdigheder mm. overnatningsmuligheder, naturområder.
National lovgivning, organisering, værdier for området, risikovurdering, kortlægning af området, interessentanalyse, implementeringsplan, forskningsplan, monitering

3. Ansøgning. Hovedansvarlig Østsjællands Museum
En ansøgning skal ikke bare dokumentere, at lokaliteten er af enestående universel
betydning, men skal også dokumentere tilstrækkelig beskyttelse og tilgængelighed.
Ligeledes indgår formidling af lokaliteten som en del af ansøgningen.
Formulering af ansøgning sker på basis af informationer jf. retningslinjer fra UNESCO
Der ansættes en ansøgningssekretær, som ansættes på museet og som halvtids
skal beskæftige sig med koordineringen af ansøgningsmaterialet til UNESCO
Ansøgningen består af en række beskrivelser, hvor grundlaget i vid udstrækning er
behandlet i forvaltningsplanen.
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4. Lokal forankring – Østsjællands museum og Stevns Kommune
Borgerinddragelse ved hjælp af en konsulent der kan facilitere processen

5. Formidling – Østsjællands museum og Stevns Kommune
6. Helhedsplan- Stevns Kommune analyse af områdets bæredygtighed (parkerings-

pladser, besøgende adgangsveje)

7. Turismeplan/strategi
8. Økonomi og ressourcer – Stevns Kommune og Østsjællands Museum
Der søges fondsmidler og interne midler til dækning af udgifterne. Ressourcerne til arbejdet
ligger i projektgruppen med hjælp fra konsulenter til specifikke opgaver.

4

