
 

 
teknik & miljø 

 

 

 

 

 

 

FORVALTNINGSPLAN Forvaltningsplanen er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som 
verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på 
Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO’s 
verdensarvskonvention. 
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1 Introduktion  

 
Baggrund 
Forvaltningsplanen fra 2011 har opfyldt sit formål. Den skulle berede grundlaget for optagelsen af 
Stevns Klint på UNESCO’s verdensarvsliste. Det lykkedes i 2014!  
 
I 2016 skulle forvaltningsplanen revideres for første gang, hvilket herefter skal ske hvert 4. år. Med 
revisionen følger en gennemgang af de opgaver de respektive myndigheder, institutioner og andre 
i 2011 forpligtede sig til at gennemføre med en status for indfrielse af målene samt en 
konkretisering af nye mål for den følgende periode.  
 
Forvaltningsplanen er det overordnede styringsredskab, der samler alle strategier og arbejdsfelter 
for Stevns Klint som verdensarv. Heraf fremgår også rammerne for, hvordan vi skal tage vare på 
Stevns Klint på en bæredygtig1 måde og i overensstemmelse med UNESCO’s 
verdensarvskonvention. 

Indenfor rammerne af det videre arbejde ligger en række opgaver, som er forbundet med et antal 
temaer. De følger udgangspunktet for den brede vifte af arbejdsopgaver af forskellig karakter og 
størrelse, som var grundlaget for arbejdet i den første forvaltningsplan. Denne version tager 
således afsæt i den foregående og følger dermed de eksisterende retningslinjer, der er godkendt 
af de involverede parter. 

Forvaltningsplanen skal digitaliseres, og det er målet, at man skal blive i stand til nemmere og 
hurtigere at følge op på opgaverne og skabe sig overblik over tidsfrister, arbejdsgange, 
samarbejder og opgaveoverlap. Samtidig skal nye forvaltningsplan være transparent for 
offentligheden. 

 

Den tidligere forvaltningsplan fra 2011 indgik som en obligatorisk del af ansøgningen om optagelse 
som UNESCO verdensarv for, at UNESCO kunne være sikker på, at Stevns Kommune og Staten 
ville være i stand at forvalte Stevns Klint Verdensarv tilstrækkeligt og forsvarligt. Med en 
gennemgang og revision af forvaltningsplanen følger en opdatering af mål og visioner fra 2011 
samt en række nye tiltag, som allerede er sat i gang eller er på tegnebrættet.   

                                                           
1 Begrebet bæredygtig udvikling henviser til en form for udviklingspolitik, som søger at tilfredsstille samfundets miljømæssige, 
økonomiske og sociale behov i form af velfærd på kort og lang sigt. Det bygger på den antagelse, at udviklingen skal opfylde nutidens 
behov uden at tilsidesætte kommende generationers velfærd. Se hele UNESCOS’s definition på: 
http://whc.unesco.org/document/139146 

 

http://whc.unesco.org/document/139146
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Med den stigende turisme og færdsel i området har det således været nødvendigt at sætte øget 
fokus på sikkerheden og iværksætte en forebyggende indsats. Der er indgået en aftale med 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) om jævnlig overvågning af klinten.  

Samtidig er udarbejdelse af et egentligt ordensreglement blevet aktuelt, da en øget tilstrømning af 
forskellige typer af besøgende med forskellige behov har medført et øget behov for vejledning og 
adfærdsregulering.  
 
Forvaltningsplanen sætter også fokus på at udbrede kendskabet til verdensarven endnu mere. 
Dette skal bl.a. ske via et øget kendskab til Stevns Klint i skoler og institutioner – ikke mindst i 
Stevns Kommune. Med en målrettet indsats for de yngste borgere kan vi få en masse 
ambassadører for verdensarven med kvalificeret viden og engagement om stedet og en følelse af 
et fælles projekt. 

 

 

 

 

 

 
 
Læsevejledning 
Forvaltningsplanen findes i en digital version og som et statisk dokument. Hovedstrukturen består 
af få overordnede temaer og en række undertemaer.  

De enkelte udfordringer og målsætninger for de forskellige områder kan ses til sidst under hvert 
hovedtema. Princippet bag følger forvaltningsplanen fra 2011.  
 
Udfordringerne er konkrete problemstillinger, som 
eksisterer i dag, mens målsætningerne afspejler dels et 
ønske om at imødegå udfordringerne, men samtidig 
rumme videre ambitioner. Disse danner følgende grundlag 
for en lang række af opgaver, som skal udføres den 
kommende planperiode. 
 
De konkrete opgaver omfatter større projekter, kort- og 
langsigtede opgaver, opgaver af mindre omfang og tilbagevendende arbejdsopgaver. Opgaverne 
indgår i forpligtende kontrakter fra år til år mellem kommunen og Verdensarv Stevns. 
 
Digital version: I den digitale forvaltningsplan findes der øverst en række temaer, som du kan 
klikke dig ind på. Under hvert tema er der en række faner i venstre side, som du kan folde ud for at 
få en mere uddybende beskrivelse. Hvis du vil have et overblik over forskellige tiltag, som er i gang 
eller er udført, kan du zoome ind på et geografisk udsnit af et givent område eller søge på en 
konkret opgave i søgefeltet. 

Se de øvrige danske verdensarvssteder: 
http://slks.dk/verdensarv/christiansfeld/  
http://slks.dk/verdensarv/ilulissat-isfjord/  
http://slks.dk/verdensarv/jelling-monumenterne/  
http://slks.dk/verdensarv/kronborg/  
http://slks.dk/verdensarv/parforcejagtlandskabet-i-nordsjaelland/ http://slks.dk/verdensarv/roskilde-domkirke/ 
http://slks.dk/verdensarv/vadehavet/  
 

http://slks.dk/verdensarv/christiansfeld/
http://slks.dk/verdensarv/ilulissat-isfjord/
http://slks.dk/verdensarv/jelling-monumenterne/
http://slks.dk/verdensarv/kronborg/
http://slks.dk/verdensarv/parforcejagtlandskabet-i-nordsjaelland/
http://slks.dk/verdensarv/roskilde-domkirke/
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Det er også muligt at trække i tidslinjen for at se, hvornår hvilke opgaver går i gang eller skal være 
færdige ifølge tidsplanen. De konkrete opgaver sættes op i årsplaner, som godkendes fra år til år.  
 
Som dokument: Forvaltningsplanen findes i dokumentform som en pdf, der kan downloades. 
Denne plan er statisk og afspejler den politisk vedtagne plan frem til 2020. Pdf-versionen giver ikke 
det fulde overblik over alle planer, der løbende udfolder sig. De konkrete opgaver sættes op i 
årsplaner, der læses som separate dokumenter på kommunens hjemmeside og findes derfor ikke i 
en samlet pdf-udgave. 
 
Formål  
Som verdensarvssted skal Stevns Klint være omfattet af en opdateret forvaltningsplan, der sikrer 
rammerne for og udmøntningen af de nødvendige tiltag for området. Forvaltningsplanen skal 
revideres løbende for at sikre, at grundlaget tilpasses området og den aktuelle situation2. Formålet 
med en opdateret forvaltningsplan er derfor at sikre, at retningslinjerne og arbejdet omkring 
verdensarven til enhver tid understøtter og respekterer udpegningsgrundlaget og de forpligtelser, 
der følger med. 
 
Vision og bærende principper 
Visionen for verdensarven er det overordnede mål, som arbejdet samles om at opfylde. Den 
oprindelige vision for Stevns Klint blev formuleret i 2011 og har i nærværende forvaltningsplan 
også undergået en revision for at gøre den relevant og langtidsholdbar. 
 
Vision 
Stevns Klint er et velbevaret verdensarvsområde, som forvaltes og udvikles på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for både de naturskabte og kulturelle værdier til glæde for nuværende og 
kommende generationer. 

Arbejdet tager afsæt i følgende klare og faste, bærende principper:  
- gennem bæredygtighed 
- ved medejerskab3 
- som generator for udviklingen af Stevns 

 
Status for målsætninger 2011-20164 
Verdensarven 
Målsætning: Der skal ske en forbedring af de foranstaltninger, der beskytter og bevarer de 
geologiske værdier.  
Status: Der er udarbejdet retningslinjer for fossilindsamling, som samtidig vil være juridisk 
forankrede, såfremt Stevns Klint bliver fredet5.  

                                                           
2  I UNESCO’s “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” står:  
“An appropriate management plan or other management system is essential and shall be provided in the nomination. Assurances of the 
effective implementation of the management plan or other management system are also expected. Sustainable development principles 
should be integrated into the management system.” Kilde: Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention” s. 27, http://whc.unesco.org/en/guidelines. 
3 Medejerskab såvel lokalt som nationalt og internationalt. Ved medejerskab følger medansvar og dermed en naturlig forpligtelse til at 
behandle stedet ordentligt og bæredygtigt. 
4 Se de overordnede målsætninger i forvaltningsplan for Stevns Klint 2011, s. 35-36. 
5 Se ”Fredningsforslag for Stevns Klint”, 2016, Stevns kommune og Danmarks Naturfredningsforening. 
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslFag_final.pdf  

http://whc.unesco.org/en/guidelines
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslFag_final.pdf
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Styring 
Målsætning: Styregruppen for Stevns Klint skal sikre en effektiv og helhedsorienteret styring.  
Status: På baggrund af erfaringer fra den forløbne periode har organisationen gennemgået en 
revision. Der er nedsat et rådgivende organ, Verdensarvsrådet, samt en koordinerede og 
beslutningskompetent forening, Verdensarv Stevns, som begge er sammensat efter 
enkeltinstitutioners ansvarsområder og aktørroller. 
 
Lokalt engagement 
Målsætning: Lokale borgere skal have mulighed for at blive hørt og inddraget i beslutninger, der 
vedrører deres hverdag i verdensarvsområdet og bufferzone.  
Status: Lokale borgere har mulighed for at blive inddraget i verdensarvsarbejdet gennem bl.a. den 
lokale referencegruppe. Referencegruppen er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Verdensarv 
Stevns. Der arrangeres endvidere borgerinddragende workshops, arrangementer og aktiviteter, 
herunder partnerprogramstilbud.  
 
Turisme 
Målsætning: At opnå øget turisme fra hele verden gennem målrettet information og markedsføring. 
Status: Stevns Klint har opnået større synlighed gennem udpegningen. Desuden har man regionalt 
og til dels nationalt promoveret Stevns Klint. 
 
Forskning og formidling 
Målsætning: Formidlingen skal være forskningsbaseret og udvikles professionelt, og skal målrettes 
forskellige typer af besøgende på moderne og konventionelle formidlingsplatforme.  
Status: Østsjællands Museum, som har ansvar for begge felter, leverer forskningsbaseret 
formidling på forskellige platforme og til forskellige typer af besøgende med fokus på 
verdensarven. 
 
Trafikal infrastruktur 
Målsætning: Der skal udarbejdes en trafikhandlingsplan for Stevns kommune.  
Status: De indledende undersøgelser er foretaget og der skal arbejdes videre. 
 
Aktiviteter langs Stevns Klint 
Målsætning: Informationer om forbudte og tilladte rekreative aktiviteter skal forbedres og formidles. 
Status: Identificering af problemstillinger og ønsker med følgende udarbejdelse af ordensregler for 
området er højt prioriteret og bliver igangsat i løbet af 2017.  

Målsætningerne mundede ud i 102 arbejdsopgaver. Se bilag 1 for at få et overblik over, hvordan 
det er gået med opgaverne.  

Målsætninger 2017-2020 
De overordnede målsætninger for perioden 2017-2020 er: 

- At leve op til UNESCO’s krav og anbefalinger, samt at kunne dokumentere dette. 
- At tilsikre bæredygtighed, medejerskab og udvikling i alle aspekter af verdensarvsarbejdet. 
- At udbrede det lokale, nationale og internationale kendskab og medejerskab til området. 
- At tilsikre en klar arbejdsdeling mellem myndigheder og øvrige aktører på området. 
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2 Stevns Klint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boesdal Kalkbrud. Kilde: Østsjællands Museum, 2016. 
 

Landskab6  
Det geografisk afgrænsede Stevns er en halvø, der mod øst strækker sig ud i Østersøen. Det 
flade, agrare landskab brydes af landsbyer, veje, strukturer fra tidligere tiders landbosamfund og 
nogen skovbevoksning. Undergrunden består af kalk og kridt, hvilket har skabt særlige 
livsbetingelser for mennesker, dyr og planter. 

Langs kysten ses den stevnske undergrunds karakteristiske lagdeling på en strækning af godt 16 
km. Det højeste sted langs Stevns Klint er ved Stevns Fyr, hvor klinten rejser sig 41 meter over 
havet. 
 
Klinten er ikke statisk, men eroderes løbende af nedsivende vand, frostsprængninger og havet. 
Det karakteristiske profil dannes, når det bløde skrivekridt nederst i klinten eroderer væk og 
efterlader et udhæng af den hårde kalk øverst. Når udhænget bliver for tungt eller påvirkes af frost 
eller nedsivende vand, brækker det af og falder ned på forstranden, hvor det fungerer som naturligt 

                                                           
6 Stevns Kommune, 2016. https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslag_final.pdf. 
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Klintens fysiske fremtoning har muligvis lagt navn til 
halvøen Stevns, hvis profil kan minde om en ambolt. I 
skrifter fra middelalderen omtales Stevns som 
Stethyumshæreth og Stethemsheret, et navn, der 
givetvis er afledt af Stethi , et ord fra gammel dansk i 
betydningen ”ambolt”.  

 

værn mod havet, indtil det med tiden forsvinder og processen gentager sig. Klintekanten flytter sig i 
gennemsnit 15 cm ind om året. 
 
De tidligste spor af mennesker er fra stenalderen, hvor fund af flinteredskaber har bidraget med 
viden om områdets befolkning. I stenalderen lå kysten angiveligt flere hundrede meter længere 
ude, end den gør i dag, men sandsynligheden taler for, at man også dengang, som andre steder i 
landet, har boet tæt på kysten, hvor man har kunnet fiske og havde rigelige mængder af flint til sin 
rådighed til redskaber og våben.  
 
Moræneler, som er glaciale aflejringer fra sidste istid, ligger i et tyndt dæklag af omtrent et par 
meters tykkelse oven på undergrunden, der øverst består af kalk. Enkelte steder har mindre 
lavninger med fald ud mod havet fungeret som direkte afvanding og givet lokalbefolkningen 
mulighed for at kunne benytte de naturlige nedgange i forbindelse med fiskeri eller udskibning. I 
dag udgør de vigtige lommer for naturen, som samtidig har været mere beskyttet mod 
landbrugsdrift, fordi områderne har været besværlige at opdyrke. 
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Stevns Klint mod nord. Kilde: Stevns Kommune, 2015.  
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Danmark er det eneste land i verden, der kan bryste sig af at 
have en geologisk tid opkaldt efter sig.  
Danien er navnet på den geologiske tidsperiode, hvor 
fiskeler og bryozokalk hører hjemme. Danien betyder ”den 
danske tid”, og blev i 1846 opkaldt efter Danmark af den 
franske geolog Eduard Desor, da han var på Sydsjælland for 
at studere de kalktyper, som vi i dag kalder bryozokalk, 
koralkalk og saltholmskalk.  
 

Geologi7  
Stevns Klint er en enestående geologisk lokalitet i absolut verdensklasse. Stevns Klint er det 
bedste sted i verden at se spor fra dengang Jorden blev ramt af en asteroide og over halvdelen af 
alle dyrearter uddøde – heriblandt dinosaurerne. Det var ved Stevns Klint, at forskere fandt de 
spor, som førte til hypotesen om, at livet på Jorden kan blive påvirket, når et stort himmellegeme 
rammer Jorden. 

Stevns Klint er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde og europæisk GeoSite8. I 2014 
blev Stevns Klint optaget på UNESCO’s prestigefyldte liste over verdensarv. Stevns Klint har i 
årevis været en væsentlig forskningslokalitet, som har tiltrukket forskere fra ind- og udland, men 
udpegningen som verdensarv understreger, at Stevns Klint ikke alene er et særligt sted for 
forskningen, men også et vigtigt sted for formidlingen af denne nøgleperiode i Jordens og livets 
historie. 

Lagene i Stevns Klint blev dannet over en periode på flere millioner år, på et tidspunkt hvor 
Danmark var dækket af hav. Nederst i Stevns Klint ses lag fra Kridttiden, og øverst ses lag fra 
Tertiærtiden. Lagene fra Kridttiden består af mikroskopiske skaller fra alger, mens lagene fra 
Tertiærtiden består af rester fra de hårdere mosdyr, som dengang levede på havbunden. 

Kridttiden sluttede med dramatiske ændringer i livsvilkårene for dyr og planter på Jorden. Vulkansk 
aktivitet førte til forsuring af havene og til reduktion i mængden af indstråling fra solen, hvilket 
påvirkede vegetation og dyreliv. Endelig forårsagede det store asteroidenedslag på 
Yucatanhalvøen i Mexico, at denne periode definitivt endte. 

Store klimaændringer indtraf ved kridttidens afslutning, hvor omfattende vulkanisme førte store 
mængder støv op i atmosfæren og der skete forsuring af havene. Mens livet mange steder på 
Jorden var stresset af disse begivenheder, blev Jorden ramt af endnu en katastrofe – nedslaget af 
en asteroide på over 10 km i diameter. Resultatet blev en masseuddøen, som udslettede over 
halvdelen af alle arter på Jorden, deriblandt dinosaurerne. 

 
Begivenheden ses i Stevns Klint som et 
mørkegråt lag, der indeholder spor af det 
iridiumholdige støv fra asteroiden. Dette 
tynde, mørkegrå lag er kendt som fiskeler. 

Efter katastrofen genetablerede livet sig, 
og startede den udvikling, som har ført 
frem til det liv, vi kender på Jorden i dag. 

 
 

                                                           
7 Stevns Kommune, 2016. https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslag_final.pdf  For grundigere 
beskrivelse af geologien se til eksempel forvaltningsplanen fra 2011.https://stevns.dk/sites/default/files/om_ 
kommunen/planer_politikker/forvaltningsplan_dk.pdf samt verdensarvsansøgningen. 
8 Et GeoSite er et geologisk område af international betydning. Læs mere her: http://geosites.dk/om_os/index.html  
 
 

https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslag_final.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_%20kommunen/planer_politikker/forvaltningsplan_dk.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_%20kommunen/planer_politikker/forvaltningsplan_dk.pdf
http://geosites.dk/om_os/index.html
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Den geologiske lagserie med Kridt/Tertiærgrænsen (K/T) som er udpegningsgrundlaget for optagelse som verdensarv.  
Kilde: Østsjællands Museum. 

 
Hvorfor er Stevns Klint verdensarv? 
I 1946 stiftedes FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, forkortet 
UNESCO, som i 1972 vedtog en konvention om beskyttelse af verdens kulturelle og naturmæssige 
arv (Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage)9. Siden da er 
verdens mest værdifulde kultur- og naturarv blevet optaget på verdensarvslisten.  Danmark 
ratificerede konventionen i 1979. Med konventionen forpligter landene sig til at beskytte Verdens 
mest unikke og betydningsfulde kultur – og naturarv. 
 
For at blive optaget på UNESCO’s verdensarvliste, skal sitet være af enestående universel værdi 
(Outstanding Universal Value, forkortet OUV) og kunne opfylde mindst ét af 10 konkrete 
udvælgelseskriterier10.  I 2014 blev Stevns Klint optaget som lokalitet nr. 1007. Dermed er klinten 
nu officielt indtrådt i samme liga som det australske Great Barrier Reef, Den Kinesiske Mur og 
Grand Canyon i USA11. Stevns Klint blev udpeget til naturverdensarv på baggrund af UNESCO’s 

                                                           
9 Se verdensarvskonventionen her: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/   
10 http://whc.unesco.org/en/criteria/ 
11 I 2016 var i alt 1052 steder optaget på listen, hvoraf 814 er kulturværdier, 203 naturområder og 35 blandede natur- og kulturværdier 
fordelt på 165 lande. I alt har 191 lande ratificeret World Heritage Convention.  
Kilde: http://whc.unesco.org/en/list/   

http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://whc.unesco.org/en/list/
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udpegningskriterie nr. VIII12:    
 
” to be outstanding examples representing major stages of Earth's history, including the record of 
life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant 
geomorphic or physiographic features”. 

Da Stevns Klint er det bedste sted i verden at se spor fra livet før, under og efter de begivenheder, 
der indtraf for 66 mio. år siden og fordi det var her, forskere fandt de spor, som førte til hypotesen 
om asteroidenedslaget, vurderede UNESCO, at Stevns Klint rummer geologiske kvaliteter af 
enestående universel betydning for nuværende og kommende generationer. 

Optagelsen på listen betyder samtidig, at Danmark er forpligtet til at beskytte området og formidle 
dets værdier til offentligheden. I praksis løftes denne opgave med afsæt i forvaltningsplanen i 
fællesskab mellem Stevns Kommune og det lokale museum med ansvar for geologien.  

Slots- og Kulturstyrelsen, som er øverste ansvarlige for verdensarven i Danmark, fungerer som 
supervisor og forbindelsesled til UNESCO. 

 

 
 
Figur 1. Klinten i profil. Verdensarven strækker sig fra vandkant til klintetop (rød streg).  
Skitse af profil fra forvaltningsplanen 2011. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 http://whc.unesco.org/en/list/1416 

Verdensarvens afgrænsning 
Den geologiske udpegning er geografisk afgrænset ved følgende: 

- Den til enhver tid eksisterende klint på hele den 15,5 km. lange strækning fra Rødvig til 
Bøgeskoven. Et mindre stykke på 157 m. øst for fabriksområdet ved Sigerslev Kridtbrud er 
undtaget. 

- En sydvendt klintprofil på den nordligøstlige side af Boesdal Kalkbrud. 
- Gangene i Stevnsfort samt revet i havet ud for Stevnsfort. 
- Holtug Kridtbrud. 
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Kort over verdensarvens geografiske udtrækning fra Rødvig til Bøgeskoven. 
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Kortet viser bufferzonens afgrænsning mod land markeret med en blå, stiplet linje. Bufferzonen er sammenfaldende 
med strandbeskyttelseslinjen, som er en beskyttelseszone på 300 m. fra vandkanten og ind i land.  
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Militært anlæg fra Den Kolde Krig på Stevns Naturcenter, Mandehoved. Det firkantede tårn er autentisk og havde øverst en radar.  
Den af DMI senere opsatte vejrradar, (se foto), har en kuppel af mindre dimensioner end den tidligere militære radar. Kilde: Stevns 
Kommune, 2015. 
 
Kulturhistorie13 
Kystområdet langs Stevns Klint rummer mange stærke og særegne kulturhistoriske spor, som 
vidner om den menneskelige aktivitet, der er foregået her gennem historien. Fælles for de 
kulturhistoriske spor er, at de har deres udspring i klinten som råstofforekomst eller som særlig 
geografisk lokalitet. 

De kulturhistoriske spor er koncentreret centrale steder langs kysten. Industrilandskaber som 
Boesdal Kalkbrud, Holtug Kridtbrud og det endnu aktive Sigerslev Kridtbrud, klinteflader med spor 
efter indvinding af bygningssten, forarbejdningspladser samt de mange bygninger af kridtsten i det 
østsjællandske, vidner alle om generationers udnyttelse af klintens råstoffer.  
 
Arbejdet i klinteskærene udgjorde tidligere, sammen med landbrug, fiskeri og søtransport, det 
væsentligste levebrød for lokalbefolkningen. I århundrede brugte man kalksten fra Stevns Klint til 
at bygge med. I middelalderen byggede man kirker og borge af udskårne sten, og man brændte 
kalk til mørtel. 

 
 
 
 

                                                           
13 Stevns kommune, 2016. https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslag_final.pdf 
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Kalken i klinten er gennemskåret af regelmæssige bånd af 
flint. For at kunne bruge kalken til bygningssten, måtte 
flinten fjernes, før man kunne save i det næste lag kalk. 
Ofte måtte man sprænge flinten bort med sort krudt og 
bruge jernmukkerter for at slå det løs.  
Stenene blev derefter savet ud under hensyn til kalkens 
naturlige, vandrette lagdeling. Ellers kunne frost medføre, 
at stenene blev ødelagt og faldt ud af den færdige mur. 
Kilde: http://historiskatlas.dk/  
 
Foto: Indblik i tidligere tiders stenbrydning langs Stevns Klint.  
Kilde: Østsjællands Museum. 

 
Senere rationaliserede man stenproduktionen, og byggeri af kridtsten bredte sig til landboernes  
huse. I 1700-tallet slog husmænd bøsseflint til den danske hær. Senere blev stevnsk flint brændt 
og udskibet til Aluminias fajanceproduktion i København. Produktionen af industri- og jord- 
brugskalk var omfattende, og det hvide skrivekridt bliver fortsat brudt og udskibet i store mængder. 

Klintens højde og geografiske placering bevirker, at man fra klintekanten har vidt udsyn over 
Østersøen og Øresund. Her har lys fra signalbål og siden Stevns Fyr varskoet søfarende og fiskere 
om afstande og beliggenhed. 

Man har holdt øje med fjender fra denne militærstrategiske forpost, der helt op i nyere tid har spillet 
en vigtig rolle med anlæggelsen af flere militære anlæg som Stevnsfort, Stevns Fyr-område og 
Mandehoved under Den Kolde Krig, hvor Stevns kom til at ligge som NATO’s strategiske frontlinje 
mod øst. Det blev også her, at NATO først ville opdage et eventuelt angreb fra Warszawapagten 
og at en tredje verdenskrig ville bryde ud. Området fik derfor en central strategisk rolle i hele 
NATO’s forsvarskoncept og ikke kun som et forsvar af Stevns eller af Sjælland. De militære anlæg 
står i dag som vidner om netop denne rolle og den omfattende militære opbygning, der skete.  
 
Klintens stejle væg har fungeret som et naturligt værn mod uvelkomne gæster fra søsiden, som var 
den primære færdselsåre for tidligere tiders trafik. Også spor fra ældre tiders forsvarsmæssige 
tiltag langs kysten kan endnu anes i landskabet. Befæstningsanlæg med skanser, kanonstier og 
kanonbatterier blev opført under Svenskekrigene i 16- og 1700-tallet og senere benyttet i 
Englandskrigene i 1801-14.  Lokale stednavne som Hærvejen vidner om den militære betydning, 
området har haft i århundreder. 

Som udflugtsmål er Stevns Klint vigtig i den samlede fortælling om udviklingen af turismen 
herhjemme, hvor Stevns Klint som nationalt udflugtsmål i generationer har tiltrukket både lokale og 
turister. Traktørsteder og grønne områder betjener fortsat de mange besøgende, som hvert år 
valfarter til området, der nu har fået en ekstra dimension som UNESCO verdensarv. 



16 
  

 
 
Det er ikke længere muligt at skære sten af kalk (kridtsten) fra klinten. Derfor har Stevns Kommune og Østsjællands  
Museum arbejdet på en genbrugsordning for brugte sten, der er blevet til overs ved nedrivninger. Ordningen blev lanceret 
 i 2015 og går ud på, at brugte sten kan afleveres på kommunens genbrugspladser, hvor de kan afhentes af andre  
kridtstens-husejere til udbedringer af skader på deres bygninger. Ordningen skulle gerne betyde, at de for Stevns’ helt  
særegne bygninger vil få en længere levetid. Kommunen har desuden udgivet guiden: ”Kridtstenshuse på Stevns”, hvori  
der er gode råd at hente om vedligeholdelse og energiforbedring. Download guiden her: 
 https://stevns.dk/sites/default/files/kridtstenshusepaastevns.pdf  Foto: Kara/Noveren for Stevns Kommune, 2016. 

https://stevns.dk/sites/default/files/kridtstenshusepaastevns.pdf
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Rødrygget tornskade. Kilde: Stevns Kommune, 2001. 

 
Natur14  
Stevns klint er med sin kalkholdige undergrund et af de få områder i Danmark, hvor man kan 
opleve naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev. Her kan man på visse lokaliteter finde de særlige 
arter af mosser, laver, svampe og planter, der er knyttet til kalkoverdrevet, som kun findes på et 
fåtalligt antal levesteder i Danmark15.   

Overdrevene er en beskyttet naturtype, der også huser sjælden fauna som eksempelvis 
krybdyrene: Markfirben og hugorm16. Førstnævnte er på EU’s habitatsdirektiv bilag IV17, der 
kræver, at man gør en særlig indsats for dens levesteder. Begge arter er knyttet til klintekanten og 
er sårbare overfor den landbrugsmæssige drift. 

Derudover er der gjort fund af særlige edderkopper og løbebiller, som kun er fundet på 
dellokaliteter langs klinten, og som kun er kendt få andre steder i Danmark. Stevns Klint er også et 
helt særligt sted for ynglende flagermus, hvoraf der er lokaliseret 11 af de 17 arter, vi har i 
Danmark. Disse arter er fredede i henhold til EU’s Habitatdirektiv. For trækkende flagermus og  
 

                                                           
14 Stevns Kommune, 2016. https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/fredningsforslag_final.pdf 
15 Se bilag 3b for artsliste. I artslisten lægges der særlig vægt på arter, der er knyttet til kalkoverdrev. Se også Den danske Rødliste, 
som er en fortegnelse over de truede danske dyre- og plantearter, der er blevet vurderet efter retningslinjer fra International Union for 
Conservation of Nature (fork. IUCN). Det er DCE/Arhus Universitet, der udarbejder den danske liste. Se mere her: http://bios.au.dk/ 
videnudveksling/til-jagt-og-vildtinteresserede/redlistframe/ 
16 Se Handlingsplan for markfirben i Stevns Kommune på: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/ planer_  
politikker/politikker_strategier/markfirben_handleplan.pdf 
17 http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper/  

http://bios.au.dk/
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/%20planer_
http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper/
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Fra Stevns Klint Workshop 2016. Unge deltagere fra hele verden kom til Stevns i to uger i sommeren 2016 for at udføre  
naturpleje langs klinten. Naturpleje er et vigtigt stykke arbejde i forbindelse med at sikre udsynet og tilgængeligheden til  

verdensarven. Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke, 2016. 
 
sommerfugle fungerer klinten som ledelinje gennem landskabet. 

Mange fugle finder vej til Stevns Klint som vigtig rasteplads mellem yngle- og 
overvintringslokaliteter andre steder i Europa. Stevns Klint er en af Nordeuropas vigtigste 
lokaliteter for efterårstræk for rovfugle. Op mod 30.000 rovfugle, fordelt på ca. 20 arter, ses hvert år 
trække over Stevns Klint på deres lange færd mellem ynglelokaliteterne i det nordlige 
Skandinavien og vinterophold i Sydeuropa. Vandrefalken, der kun har ynglet i Danmark i 
begrænset omfang, har været repræsenteret på Stevns Klint med 1 ynglende par fugle hver sæson 
i perioden 2007-2014. I 2015 og 16 var antallet fordoblet, idet 2 par fandt forholdene så acceptable 
på klinten, at de fik hh. 6 og 5 unger på vingerne18. 

Visse fuglearter, som karmindompap og nattergal, trives bedst i områder med buske og træer. 
Derfor har Stevns Kommune tilrettelagt naturplejen således, at den er afvekslende, og at man også 
tilgodeser pleje af træer, buske og krat. Stevns Kommune og Staten ejer flere større arealer langs 
Stevns Klint. Her bliver naturplejen varetaget, så den understøtter de særlige arter af stedsspecifik 
flora og fauna. Forskellige naturplejemetoder afprøves løbende og der arbejdes på en øget 
involvering af offentligheden i forskellige plejeprojekter19. 
 

                                                           
18 Læs mere om den egnsspecifikke flora og fauna samt om mål for beskyttelse og styrkelse  af arterne i kommunens naturpolitik: 
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/politikker _strategier/naturpolitik.pdf  
19 Der er udarbejdet plejebeskrivelser for flere af de kommunalt ejet arealer langs klinten. 

1024 Røde Glenter trak forbi Stevns Klint den 11.oktober 2012. Det er det største antal trækkende Røde 
Glenter i Danmark nogensinde. I alt passerer små 1800 glenter Stevns Klint i løbet af en træksæson. 
Trækket finder primært sted sidst i september til et stykke ind i oktober. Den Røde Glente er internationalt 
kategoriseret som ”næsten truet”. 

https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/politikker%20_strategier/naturpolitik.pdf
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Udfordringer og målsætninger 

 
GEOLOGI – BEVARING OG REGISTRERING – UDFORDRINGER  
At kunne regulere indsamlingen af geologisk materiale fra turister, undervisningsinstitutioner, amatørgeologer og 
semiprofessionelle geologer samt forskere. 
 
At kunne monitere den geologiske kerneværdi i tilstrækkeligt omfang. 
 
At forhindre og bekæmpe vandalisme af klinten. 
 
At kunne regulere øvrige aktiviteter, så disse ikke skader kerneværdien. 
 
At der endnu ikke er nedsat geologisk refencegruppe.  
 
Udvaskning af overjord og næringsstoffer er flere steder medvirkende til algevækster. 
 
 
GEOLOGI – BEVARING OG REGISTRERING – MÅLSÆTNINGER  
Implementering af regelsæt for indsamling af geologisk materiale. 
 
At formidle regelsættet til offentligheden. 
 
At kunne sikre en 20 meter bred biologisk beskyttelseszone. 
 
 
 
KULTURHISTORIE–  BEVARING OG REGISTRERING – UDFORDRINGER 
At bevare og sikre allerede udpegede kulturhistoriske spor.  
 
At udvikling sker reguleret med henblik på at understøtte områdets særegne kulturhistoriske spor. 
 
At sikre yderligere relevante og karakteristiske kulturhistoriske spor. 
 
 
KULTURHISTORIE– BEVARING OG REGISTRERING – MÅLSÆTNINGER 
At få udvalgt og beskrevet kulturhistoriske spor med relation til verdensarven. 
 
At få sikret løs og immateriel kulturarv med relation til verdensarven. 
 
 
 
NATURPLEJE – UDFORDRINGER 
Tilgroning af overdrev. 
 
Opdyrket agerjord virker hindrende for spredningen af flora og fauna. 
 
Brugen af gødning, kemiske bekæmpelsesmidler samt luftbåren kvælstof indvirker negativt på flora og fauna. 
 
Bekæmpelse af invasiv flora. 
 
 
NATURPLEJE – MÅLSÆTNINGER 
Der skal etableres flere og større overdrev langs Stevns Klint. 
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De eksisterende naturområder skal plejes for at fremme en artsrig natur med særlig vægt lagt på overdrev. 
 
Tilstedeværelse og udbredelse af invasive arter skal forhindres. 
 
Der bør etableres en dyrkningsfri zone på 20 m. langs hele Stevns Klint. 
 
 
 
 

Naturpleje med geder ved Højerup. Gederne er effektive til bekæmpelse af buske og træopvækst.  Kilde: Stevns Kommune, 2016. 
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3 Turisme, aktiviteter og adgang 

 
Bæredygtig turisme 
Stevns Klint tiltrækker i stigende grad besøgende fra nær og fjern. Området har oplevet en 
positiv udvikling i antallet af besøgende de senere år, hvilket forventes at stige yderligere 
som resultat af det øgede fokus, der følger med en udnævnelse til UNESCO verdensarv.  

Området langs klinten er karakteriseret ved at byde på oplevelsesmæssige kvaliteter og store 
rekreative værdier med udgangspunkt i verdensarven. Udsigten over havet og hen over 
klinten, naturen og det varierende landskab inviterer til oplevelser, fordybelse, afslapning, 
læring og aktivitet. Stevns Klint Trampesti fungerer i sig selv som et grønt, rekreativt forløb 
og de kommunale arealer bidrager i dag med mulighed for rekreativ udfoldelse i form af 
grønne områder med rast- og hvilefaciliteter, udsigtspunkter m.m. 
 
Af brugerundersøgelser ses generelt en høj grad af tilfredshed med områderne og 
trampestien, med faciliteterne samt stiens og områdernes tilstand20. Der bliver lagt vægt på 
udbygning af rekreative faciliteter til betjening af flere og forskellige typer besøgende – specielt i de 
to områder Boesdal og Højerup, som er udpeget til særlige formidlingssteder21. Stevns Fyrcenter 
er ligeledes under udvikling. Lokaliteten blev valgt som et af 10 projekter under fokusområdet 
Steder i landskabet i Realdanias kampagne ”Stedet tæller” 22. Projektet forventes gennemført i 
2017. 

Østsjællands Museum har gennem en årrække formået at aktivere de stedlige attraktioner primært 
gennem forskellige formidlingsmæssige tiltag med afsæt i museets ansvarsområder og dermed 
tiltrække besøgende. De besøgende er hovedsageligt bosiddende i Danmark, men der ses også 
en stigning i antallet af udenlandske gæster. Det er vigtigt, at udviklingen af turisme sker på et 
bæredygtigt grundlag for ikke at svække udpegningsgrundlaget og nærområder. UNESCO har 
fokus på bæredygtig turisme gennem programmet ”UNESCO World Heritage Sustainable Tourism 
Toolkit”23, der bl.a. omhandler lokal forankring, værdiskabelse og kommunikation.  
 
Stevns Klint er omfattet af kommunens ”Turismepolitisk redegørelse”24  fra 2015, som netop 
tager udgangspunkt i, at udviklingen af turismen sker bæredygtigt. Bæredygtig turisme er i 
redegørelsen defineret ved følgende tre parametre:  
 
Naturens bæredygtighed: Aktiviteterne må ikke belaste klinten eller de øvrige naturskabte og 
kulturelle værdier. 
Sociokulturel bæredygtighed: Der skal tages hensyn til lokalbefolkningen og dens generelle 
velfærd. 

                                                           
20 Trampestien er en ca. 20 km. lang sti, der for størstedelen løber langs klintekanten fra Rødvig i syd til Bøgeskoven Havn i nord. Den 
blev etableret i 2004 som følge af en frivillig aftale med lodsejerne. 
21 Se hvordan det går med udviklingen her på kommunens hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/stevns-klint-
verdensarvsprocessen  
22 Læs mere om projektet her: http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/steder-i-landskabet/stevns-klint.aspx  
23 http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/ 
24 Se ”Turismepolitisk redegørelse”, 2015: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker /politikker_strategier/ 
turismepolitisk_redegoerelse_for_stevns_kommune_2015_mod_2020.pdf  

https://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/stevns-klint-verdensarvsprocessen
https://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/stevns-klint-verdensarvsprocessen
http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/steder-i-landskabet/stevns-klint.aspx
http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker%20/politikker_strategier/%20turismepolitisk_redegoerelse_for_stevns_kommune_2015_mod_2020.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker%20/politikker_strategier/%20turismepolitisk_redegoerelse_for_stevns_kommune_2015_mod_2020.pdf
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Økonomisk bæredygtighed: Væksten i de turistrelaterede erhverv skal være lokalt forankret. 
 
Stevns Kommune indgår desuden i et regionalt samarbejde med Sydøstsjælland og Møn om 
turisme og destinationsudvikling. Samarbejdet er organiseret i SydkystDanmark (tidligere VISIM), 
der har udgivet målene for regionen i en turismestrategi25. Herudover er kommunen medlem af 
Foreningen Partnerskab for Østersøturisme, der har fokus på at skabe vækst og beskæftigelse i 
turisterhvervet i Østersøregionen26. 
 
Aktiviteter  
Stevns Klint tiltrækker mange besøgende med forskellige interesser, som ønsker at bruge klinten 
til forskellige formål. Derudover er såvel lokale som udefrakommende erhvervsdrivende i stigende 
grad begyndt at bruge klinten som omdrejningspunkt for deres virksomhed.  Dette kræver, at der 
bliver udarbejdet konkrete retningslinjer for færdsel og adfærd, så klintens integritet og 
udpegningsgrundlag ikke forringes, samt at alle besøgende føler, at der er plads og rum til dem. 
Dvs. at alle aktiviteter foregår på et bæredygtigt grundlag og i overensstemmelse med UNESCOs 
regelsæt. Retningslinjer for aktiviteter kunne eksempelvis implementeres på følgende måde: 
 
- At alle kommercielle aktiviteter i udpegningsområdet bør behandles af Verdensarv Stevns og 
godkendes af Stevns Kommune. Dette kan ske ved ”certificering”, der giver tilladelse til bestemte 
typer af aktiviteter på bestemte lokaliteter og tidspunkter.   
 
- At aktiviteter, der vedrører formidling, forskning og fossilindsamling, skal godkendes af den for 
området geologisk ansvarlige myndighed under hensyntagen til øvrig lovgivning. Certifikater til 
disse aktiviteter kan udstedes af samme til årlig fornyelse, der certificerer til bestemte aktiviteter på 
bestemte lokaliteter. 
 
- At retningslinjer for alle ikke-kommercielle aktiviteter vil følge gældende lovgivning. For at 
indsamle viden om hvilke og i hvilket omfang sådanne aktiviteter foregår, bør Verdensarv Stevns 
informeres direkte af arrangøren/arrangørerne. Informationer herfra kan med fordel indgå som en 
del af baggrundsmaterialet i den årlige moniteringsrapport. 

Aktiviteter der fremmer 
verdensarvens formål eller er i 
fuld overensstemmelse med 
retningslinjerne for god 
adfærd. 

Aktiviteter der ikke skader 
verdensarvens formål men 
heller ikke understøtter den eller 
retningslinjerne for god adfærd. 

Aktiviteter der skader verdensarven 
og /eller ikke er bæredygtige og er i 
strid med retningslinjerne for god 
adfærd. 

 
Eksempel 
Certificerede, guidede ture, 
gåture, fiskeri, lovlig sejlads, 
tilladt fossilsamling på 
stranden, tilladte 
sportsbegivenheder. 

 
Eksempel 
Aktiviteter som ikke følger 
retningslinjerne, men som ikke 
skader direkte. 

 
Eksempel 
Rappelling, droneflyvning og 
paraglidning udenfor godkendte 
områder og tidspunkter, 
fossilindsamling som ikke foregår 
efter anvisningerne og/eller med 
kommerciel interesse for øje mv. 

 

                                                           
25 ”Ny vækst i turismen”, 2015: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/politikker_ 
strategier/masterplan_2020_vism.pdf 
26 Se mere her: http://østersøturisme.dk/om-os/ 

https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/politikker_%20strategier/masterplan_2020_
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/politikker_%20strategier/masterplan_2020_
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Bæredygtig udvikling27 
De kommercielle interesser rummer et økonomisk potentiale, som 
kan bidrage positivt til lokalsamfundet, til områdets vedligeholdelse 
og tilgængeligheden til og formidlingen af verdensarven. Det kan 
samtidig anspore de involverede til at beskytte området, så der også 
i fremtiden vil være grundlag for indtægtsgivende virksomhed. En 
måde hvorpå at sikre, at sådanne interesser vil gavne sitet og 
lokalsamfundet er ved at definere og kvalificere de ”gode” aktiviteter. 
 
I 2016 lanceredes Verdensarv Stevns partnerprogram efter 
forbillede fra Vadehavet, som ligeledes er verdensarv. 
Partnerprogrammet favner bredt og er et tilbud til lokale erhvervsdrivende. Det er et gensidigt 
forpligtende samarbejde, der både brander de stevnske verdensarvsprodukter og sikrer, at 
verdensarvens hovedfortælling om det dramatiske kapitel i Jordens historie når bredt ud. Samtidig 
får lokale erhvervsdrivende mulighed for at profilere deres verdensarvsprodukter og –ydelser. Det 
betyder, at f.eks. fødevarer, overnatningssteder og events fremover kan få et fælles label, der både 
garanterer høj kvalitet og lokal forankring. Tiltag, som dette understøtter UNESCOs anbefalinger i 

forhold til bæredygtig udvikling som målrettet værdiskabelse omkring 
lokale kvalitetsprodukter. 
Partnere, der optages i partnerprogrammet, får adgang til at bruge det 
særlige partnerlogo på de optagede produkter eller ydelser og får 
samtidig tildelt et partnerskilt, -flag og -certifikat til virksomheden og 
fælles markedsføringsmateriale. Desuden tilbydes partnere, der 
bl.a..tæller turistvirksomheder, kunstnere, fødevareproducenter og 
uddannelsesinstitutioner, muligheden for deltagelse i 
temaarrangementer og kurser samt høre seneste nyt fra Verdensarv  
Stevns28.  
 

 

En nyslået verdensarvspartner.  
Kilde: Verdensarv Stevns, 2016. 

 
Borgerinddragelse og kommunikation         
I arbejdet med verdensarven er der stor opmærksomhed på at inddrage offentligheden i forskellige 
sammenhænge samt at formidle viden og tiltag ud gennem åben kommunikation via forskellige 
kommunikationsflader. Siden 2016 har der til verdensarvssekretariatet hørt en 
kommunikationskonsulent, som har den direkte kontakt til pressen og skal sørge for en entydig 
formidling af nyhedsstof i de trykte og elektroniske medier. Entydig kommunikation og formidling 
fra alle samarbejdende institutioner har til tider været naturligt udfordret, da udgangspunktet for 
arbejdet og arbejdsgange har varieret fra sted til sted. I arbejdet med borgerinddragelse og 
kommunikation er der udfordringer, hvor målet er, at klare retningslinjer og 
forventningsafstemninger vil skabe tydelig og tryg information. Denne grundlæggende strategi 
                                                           
27 http://stevnsklint.org/hjem/partner.html  
28 Læs også kommunens generelle erhvervspolitik her: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_ 
politikker/politikker_strategier/erhvervspolitik_2014_-_2020_0.pdf  

http://stevnsklint.org/hjem/partner.html
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_%20politikker/politikker_strategier/erhvervspolitik_2014_-_2020_0.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_%20politikker/politikker_strategier/erhvervspolitik_2014_-_2020_0.pdf
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samt konkrete initiativer til borgerinddragelse harmonerer med UNESCO’s ”Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention”29 kapitel VI, Encouraging support for the 
World Heritage Convention, hvor målsætningerne for at støtte konventionen om verdensarven er: 

a) to enhance capacity-building and research;  
b) to raise the general public’s awareness, understanding and appreciation of the need to 
preserve cultural and natural heritage;  
c) to enhance the function of World Heritage in the life of the community; and  
d) to increase the participation of local and national populations in the protection and 
presentation of heritage.  

Dvs. a) at fremme kapacitetsopbygning og forskning; b) at øge offentlighedens bevidsthed om, 
forståelse af og støtte til, at der er behov for at bevare kultur- og naturarven; c) at få verdensarven 
til at fungere bedre i samfundslivet og d) at øge lokale og nationale befolkningers deltagelse i 
beskyttelse, præsentation og/eller pleje af kultur- og naturarven30.  
 
Formålet med borgerinddragelse og kommunikation er således at sikre, at det enkelte site ikke kun 
formidles og beskyttes af de respektive myndigheder, men også af indsigtsfulde og medansvarlige 
borgere.  
 
I dag lægger Site Manageren en væsentlig del af sit arbejde i kommunikationen med borgerne. Der 
er nedsat en lokal referencegruppe med plads i bestyrelsen for Verdensarv Stevns, som høres og 
informeres i forskellige sammenhænge - senest i forbindelse med revisionen af forvaltningsplanen. 
Der informeres desuden jævnligt om arbejdet med verdensarven ved pressemeddelelser, gennem 
en fast klumme i den lokale avis og ved direkte information gennem nyhedsbreve og lignende. 
Borgerne er også blevet inddraget i forskellige processer omkring det forberedende arbejde med 
det nye verdensarvsbesøgscenter i Boesdal. 

Siden 2014 har der været afholdt en verdensarvsdag mindst en gang om året, hvor verdensarven 
og arbejdet med og omkring den har udgjort omdrejningspunktet for dagen. De enkelte 
verdensarvsdage har været vinklet forskelligt alt afhængigt af, hvad der har optaget offentligheden 
mest og hvad der har været behov for at få drøftet igennem. Til verdensarvsdagene har borgerne 
mulighed for at høre om alt fra store projekter til små hverdagstiltag, de kan stille spørgsmål til 
politikere og snakke med personerne bag verdensarven. Stevns Klint er et ungt verdensarvssted, 
som er under udvikling. Det har naturligt præget tematikken for de enkelte verdensarvsdage og for 
kommunikationen om verdensarven generelt. Målet er på sigt, at verdensarvsdagen i højere grad 
skal være en folkefest, hvor man kan mødes uformelt, blive klogere på de ting, der foregår lige nu 
og glædes over det fælles projekt. 

 

 

 

 

                                                           
29 Operationel Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2015, s. 46.  
30 Oversat til dansk i ”Operationelle retningslinjer for gennemførelse af konventionen om verdensarv”, UNESCO 
verdensarvscentret, 2008, s. 57.  
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Fra folkefesten i Højerup i juni 2014 i anledning Stevns Klints optagelse på verdensarvslisten. Kilde: Stevns Kommune, 2014. 

 
 
 
 

  



26 
  

Besøgssteder31 
Indgangen til Stevns Klint er fokuseret på enkelte hovedankomststeder, der har forbindelse til de 
øvrige attraktioner og seværdigheder. Alle stederne har en vigtig funktion i forhold til formidlingen 
af og indgangen til verdensarven og af den viden og historier, der knytter sig hertil.  
 
Der er fokus på at udvikle og gøre de enkelte lokaliteter tilgængelige samt at styrke en målrettet 
formidling af dem. Samtidig skal de enkelte seværdigheders profiler være præcise med klart 
definerede funktioner og målgrupper. I tabellen er oplistet hovedankomststeder og primære 
seværdigheder samt hovedfærdselsåren langs klinten mellem Rødvig og Gjorslev bøgeskov. 

 

Rødvig – Kystby og feriemiljø 
Rødvig er en mindre havne- og fiskerby under udvikling. Med togstation 
og et kvarters vandring ad trampestien til Boesdal og dermed til nyt 
besøgscenter, vil Rødvig spille en vigtig rolle i forhold til at kunne 
servicere de besøgende og det forventlige ændrede besøgsflow. 

 

Boesdal Kalkbrud – Besøgscenter og indgangsportal 
Der etableres et formidlingscenter med en nyskabende og indlevende 
formidling, der åbner klintens unikke geologiske historier og områdets 
særegne natur- og kulturhistorie for et bredt publikum. Samtidig vil 
centeret fungere som en portal for områdets øvrige seværdigheder og 
historier. Boesdal ejes af Stevns Kommune. Besøgscentret forventes 
drevet af Østsjællands Museum og Stevns Kommune. 

 

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – Danmark i Den Kolde Krig 
Det store autentisk bevarede underjordiske fort fra Den Kolde Krig med 
dets kanoner og luftforsvarsbatteri og kommunikationsanlæg fungerer i 
dag som museum og står som et nationalt monument over Danmark i 
Den Kolde Krig. Museet vil løbende blive videreudviklet. Området er 
bygningsfredet og ejes af Stevns Kommune. Østsjællands Museum 
varetager museets drift. 

  

 

Højerup – Et nationalt udflugtsmål 
Højerup har gennem generationer været det klassiske sted at besøge 
Stevns Klint med museum, traktørsted og den ikoniske kirke på kanten af 
klinten. Højerup vil fortsat være et vigtigt besøgssted med adgang til 
stranden og et godt blik til fiskeleret med en ubemandet formidling af den 
autentiske forsknings-lokalitet. Området er ejet og drevet af Selskabet 
Højeruplund med assistance fra Stevns Kommune og Østsjællands 
Museum.  

                                                           
31 Udarbejdet i samarbejde med Østsjællands Museum, 2016. 

 



27 
  

 

Stevns Fyr – Livet langs klinten 
Fonden Realdania vil udvikle området ved Stevns Fyr med bl.a. en 
udsigtstrappe. Området vil fremover være et vigtigt støttepunkt i 
formidlingen af klintens kulturhistorie med vægten på nærheden til havet 
og Den Kolde Krig. Støttepunktet vil samtidig have fokus på 
fugleobservation.  
Området er ejet af Naturstyrelsen og Stevns Kommune. Kommunen 
forestår driften og formidler området sammen med museet. 

 

Stevns Naturcenter, Mandehoved – Geologiske forskning, naturfag 
og naturvejledning 
Det tidligere militære område udvikles gradvist til en geologisk feltstation, 
der skal understøtte universiteters og skolers feltstudier med laboratorier, 
undervisningslokaler, overnatning mm. Området er ejet af Stevns 
Kommune. Østsjællands Museum forestår driften og formidlingen af 
området og feltstationen. 

 

Holtug Kridtbrud – Den rå naturoplevelse 
Det tidligere kridtbrud i Holtug byder offentligheden på en unik, rå 
oplevelse af naturen med en skånsom, ubemandet formidling af stedets 
historie og med særlige muligheder for at opleve verdensarven i en 
uberørt form. Området er ejet og drevet af Naturstyrelsen. Formidlingen 
varetages af Østsjællands Museum, der også bistår med visse 
driftsopgaver. 

 

Bøgeskoven – Skovtur og samlingssted 
Området ved og i Bøgeskoven har i mange år været udflugtsmål og 
lokalitet for private og offentlige arrangementer. 

 

 

Stevns Klint Trampesti – Færdselsåren langs Stevns Klint  
Trampestien udvikles yderligere som færdselsåre og afstemt 
formidlingsplatform for oplevelsen af Stevns Klint. Mod syd vil den byde et 
meget bredt publikum på en nemt tilgængelig, autentisk naturoplevelse, 
mens den fra Stevns Fyr og mod nord vil fremstå som en mere uberørt og 
udfordrende naturoplevelse. Trampestien er ejet af et stort antal 
lodsejere. Stevns Kommune forestår driften og Østsjællands Museum 
formidlingen. 

 
Tabel 1. Oversigt over besøgssteder Stevns Klint med en beskrivelse af konkrete ideer for lokaliteternes fremtidige udvikling.  
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Kort over Stevns Klint med seværdigheder og publikumsfaciliteter.  
Kort fra Kalklandets brochure, 2016. Sjællandsleden (markeret med hvide prikker) 
fortsætter, hvor trampestien slipper mod nord og syd. 
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Vejstrækning med markering i hver side til anvisning af gående og cyklende trafik. 
Kilde: Stevns Kommune.  

 
Trafikale forhold 
Veje: Kommunen har i løbet af de senere år foretaget trafiktællinger strategiske steder på vejnettet 
langs klinten og på indfaldsveje. Materialet skal indgå i en trafikhandlingsplan, som er under 
udarbejdelse.  
 
Cykelruter: Der er i dag god mulighed for at cykle ture ad det almindelige vejnet. Cykelruten 
København-Berlin, der åbnede i 2001, fører gennem Stevns fra Strøby Egede og videre til Rødvig 
langs klinten, hvorfor cyklisterne har god mulighed for at besøge de forskellige attraktioner og 
seværdigheder på vejen32. Samme stræk inkluderer også den del af Panoramaruten, som løber 
langs klinten. Herudover er der direkte cykelstiforbindelse fra St. Heddinge til Rødvig, Sigerslev og 
sydøst for Sigerslev til Hærvejen.  
  
Cykelturismen er et område i vækst med et overvejende antal cykelturister blandt kyst- og 

                                                           
32 Cykelruten København-Berlin er en del af det europæiske cykelrutenetværk Eurovelo. Strækningen ligger på rute 7, eller solruten, der 
går hele vejen fra Nordkap i Norge til Valletta på Malta. Den kaldes også solruten, fordi man I princippet kan cykle fra midnatssol i nord 
til middelhavssol i syd. Kilde: https://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Cykling/Paa-tur-i-Danmark-og-verden/Koebenhavn_Berlin 
og http://www.rejseavisen.dk/danmark-tyskland-630-km-cykelrute-mellem-koebenhavn-og-berlin  

https://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Cykling/Paa-tur-i-Danmark-og-verden/Koebenhavn_Berlin
http://www.rejseavisen.dk/danmark-tyskland-630-km-cykelrute-mellem-koebenhavn-og-berlin
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naturturisterne33. Fokus på cyklister og bedre forhold mht. cykelparkering, gratiscykler til udlån, 
ladestationer til elcykler og øvrige faciliteter kunne bidrage positivt til udviklingen af denne type af 
turisme på Stevns. 
 
Stier for vandrende: I dag løber Stevns Klint Trampesti, et omtrent 20 km langt stiforløb fra 
Rødvig i syd til Bøgeskoven Havn i nord. Fra Rødvig til Stevns Naturcenter bringer trampestien de 
besøgende helt tæt på klintekanten, hvorfra der er en storslået udsigt over havet. Den sydligste del 
af stien mellem Rødvig og Boesdal Kalkbrud er fredet, mens det øvrige stiforløb er etableret som 
følge af en frivillig aftale mellem Stevns Kommune og de berørte lodsejere. I dag går stiforløbet fra 
Mandehoved til Bøgeskoven ad private fællesveje og offentlige veje. 
 
Trampestien er det bedste udgangspunkt for at danne sig et indtryk af den variation af klintens 
fysiske fremtoning, der er på hele strækningen. Samtidig fungerer stien som hovedfærdselsåre for 
vandrende og forbindelsesled mellem områdets mange kystnære attraktioner og seværdigheder. 
Stien giver i højere grad den besøgende mulighed for at se kystområdet i en sammenhæng. Det er 
muligt at komme ud til Stevns Klint Trampesti og til attraktionerne fra det offentligt tilgængelige 
vejnet ad enkelte mindre stier og veje visse steder langs klinten. Flere af sådanne adgangsveje er 
ønskelige for dermed at give den besøgende mulighed for at gå ture rundt samt afpasse turens 
længde efter mål og ønsker. 
 
Offentlig transport: Busforbindelser dækker området rimeligt i dagtimerne og derudover er der 
mulighed for flextrafik34. Kommunen har fra 2014 indsat en gratis Stevnsbus, som kører rundt til de 
forskellige seværdigheder sommeren igennem. Der er regelmæssig togdrift mellem Køge og 
Rødvig.   
 
Parkering: Der savnes i stigende grad offentlige parkeringsmuligheder flere steder langs klinten. 
Den øgede interesse for området medfører bl.a. mere privatbilisme og følgende udfordringer med 
manglende muligheder for egentlig parkering. Man oplever i stigende grad alternativ parkering på 
eksempelvis private fællesveje. 
 
  

                                                           
33 Læs rapporten her: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/ 
Documents/Cykelturisme%20årsrapport_2016_web.pdf    
34 Læs om ordningen her: https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/flextrafik  

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/cykelturisme2016/
https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/flextrafik
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Sikkerhed  
Den øgede tilstrømning af gæster fra nær og fjern har samtidig skabt et øget fokus på sikkerheden 
langs klinten. Klinten er dynamisk natur, og skred forekommer jævnligt. Dette er netop årsagen til, 
at kerneværdien i det store hele forbliver intakt. Værdierne skal formidles og gøres tilgængelige for 

gæsterne under forsvarlige forhold, der ikke forringer udsynet til 
klinten eller skader den. Der er i 2015 og 2016 iværksat og 
gennemført flere initiativer af forebyggende karakter langs klinten i 
Højerup. Der er ligeledes planer om udskiftning af den eksisterende 
trappe til en mere brugervenlig type, som samtidig skal fungere som 
formidlingsplatform. 
 
Stevns Kommune har indgået en aftale med Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelser (GEUS) om løbende overvågning af 
klinten og akutte vurderinger ved skred, potentielle skred og 

lignende35. GEUS har i 2016 gennemgået klinten for vurdering af 
skredfare, som er mundet ud i rapporten: ”Vurdering af 
fjeldskredsrisiko på Stevns Klint”36. Det fremtidige samarbejde vil føre 
til overflyvninger hvert 5. år og feltgennemgange med efterfølgende 
afrapportering hvert 5. år ud over de akut opståede behov for 
vurderinger på konkrete lokaliteter.  
 

 
 

Advarselsskilte man kan møde på  
en tur langs klinten. 
 
Da klinten blev gennemgået i 2016 gennemføres ikke større geologiske gennemgange i den 
kommende planperiode 2017-2020.  
 
Derudover er der i 2016 udarbejdet et første udkast til en beredskabsplan for Stevns Klint i tilfælde 
af skred, ulykker og hærværk, som har direkte forbindelse med klinten. Beredskabsplanen er en 
handlingsplan for, hvem der handler hvordan og kommunikerer hvad til hvem. Kommunen har 
vurderet, at det er hensigtsmæssigt at tage særskilt beredskabsmæssigt hensyn til Stevns Klint 
som en del af arbejdet omkring verdensarven, idet det øgede besøgstal sammenholdt med klintens 
beskaffenhed påkalder sig ekstra opmærksomhed. 

 

  

                                                           
35 GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. 
GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk 
kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland.  
Kilde: http://www.geus.dk/DK/about-geus/Sider/default.aspx   
36 Se rapporten på kommunens hjemmeside: http://stevns.dk/sites/default/files/borger/affald_miljoe 
/risikovurdering_af_skredforhold_langs_stevns_klint.pdf 

 

http://www.geus.dk/DK/about-geus/Sider/default.aspx
http://stevns.dk/sites/default/files/borger/affald_miljoe%20/risikovurdering_af_skredforhold_langs_stevns_klint.pdf
http://stevns.dk/sites/default/files/borger/affald_miljoe%20/risikovurdering_af_skredforhold_langs_stevns_klint.pdf
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Udfordringer og målsætninger 

 
BÆREDYGTIG TURISME – UDFORDRINGER 
At udvikle nye turismetilbud i relation til Stevns Klint under hensyntagen til naturens værdier og 
lokalbefolkningens interesser. 
 
Intensivere samarbejdet mellem de forskellige aktører i turist, - hotel, - og restaurationsbrancherne. 
  
Identificering af målgrupper og udvikle spændende tilbud og servicer for besøgende. 
 
Styrke produktudviklingen. 
 
Sikring af en bæredygtig udnyttelse af de enkelte lokaliteter langs klinten i forhold til besøgsbelastning. 
 
 
BÆREDYGTIG TURISME – MÅLSÆTNINGER 
Stevns Klint skal være en velkendt lokalitet for natur- og kulturturisme med hovedfokus på verdensarven. 
 
Udvikling og markedsføringen af Stevns Klint er målrettet naturturisme. 
 
Guidede ture og digitale tilbud med faglig tyngde skal fremmes. Målet er at formidle verdensarven. 
 
Sikre bæredygtige besøgsmønstre på de enkelte lokaliteter gennem differentieret kommunikation til 
forskellige segmenter af turister. 
 
 
 
AKTIVITETER – UDFORDRINGER 
Manglende vurdering og kvalificering af aktiviteter.  
 
Manglende retningslinjer for tilladte aktiviteter. 
 
 
AKTIVITETER – MÅLSÆTNINGER 
Anvisning af omfang og type af aktiviteter, der kan foregå langs klinten eller på udvalgte lokaliteter og 
perioder. 
 
At kvalificere udøvere til at bedrive de forskellige tilladte aktiviteter på en bæredygtig måde. 
 

 
KOMMERCIELLE INTERESSER – UDFORDRINGER 
Manglende retningslinjer for tilladte kommercielle aktiviteter. 
 
Manglende forventningsafstemning for udvikling af økonomiske og erhvervsmæssige interesser. 
 
 
KOMMERCIELLE INTERESSER – MÅLSÆTNINGER 
Angivelse af de kommercielle aktiviteters type og omfang, som kan foregå langs klinten eller på udvalgte 
lokaliteter og perioder. 
 
At kvalificere erhvervsdrivende til at bedrive de forskellige tilladte aktiviteter på en bæredygtig måde, der 
understøtter verdensarven. 
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At sikre en konstruktiv og handlingsorienteret dialog mellem myndigheder og erhvervslivet om udvikling. 
 
 
 
BORGERINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION – UDFORDRINGER 
At borgerne kan blive i tvivl om hvornår og hvordan de inddrages. 
 
At borgerne ikke føler sig som en del af det fælles projekt. 
 
 
BORGERINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION –MÅLSÆTNINGER 
At borgerne får fuld klarhed over, hvornår de orienteres og hvornår og i hvilke processer, de kan bidrage. 
 
At engagere borgerne i endnu højere grad i forhold til verdensarven og konkrete projekter. 
 
Entydig kommunikation udadtil fra de institutioner og myndigheder, der varetager arbejdet med 
verdensarven. 
 
At få kommunikeret målsætningen med borgerinddragelse og kommunikation. 
 
 
 
SEVÆRDIGHEDER – UDFORDRINGER 
At de enkelte seværdigheders profiler, målgrupper og funktioner ikke er klart nok afgrænset og 
kommunikeret. 
 
At udviklingen af de enkelte områder ikke sker konsekvent i forhold til seværdighedens vedtagne profil. 
 
At gæsterne kan have svært ved at finde frem til alle seværdigheder. 
 
At de enkelte besøgssegmenter kan have svært ved at vælge de relevante seværdighederne langs klinten. 
 
At faciliteterne ikke er tilstrækkelige til at servicere gæsterne. 
 
 
SEVÆRDIGHEDER – MÅLSÆTNINGER 
At få løftet de enkelte områder så de visuelt, funktionelt og indholdsmæssigt støtter op om verdensarven og 
den historie, man gerne vil formidle det pågældende sted på en lettilgængelig måde på forskellige niveauer 
og til forskellige typer gæster.  
 
Klart at få præciseret seværdighedernes profiler i forhold til forskellige parametre: 
- Funktion i forhold til formidling af verdensarven og natur- og kulturværdier på den enkelte lokalitet, 
- Funktion i forhold til rekreative formål, 
- Funktion i forhold til besøgssegmenter. 
 
Løbende at afstemme og justere seværdighedernes funktioner og indbyrdes relationer.  
 
At de enkelte lokaliteter samtidig fungerer som rekreative åndehuller med tilsvarende veludbyggede 
faciliteter. 
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TRAFIKALE FORHOLD – UDFORDRINGER 
At få udarbejdet en vellykket handlingsplan for håndtering af trafik og heraf afledte konsekvenser. 
 
At kunne få udmøntet trafikplanen i nogle konkrete og velfungerende tiltag. 
 
En utilstrækkelig sikret vandresti som ikke løber langs klintekanten på den nordligste tredjedel. 
 
Manglende parkeringspladser. 
 
 
TRAFIKALE FORHOLD – MÅLSÆTNINGER 
At have en opdateret og velfungerende trafikplan. 
 
At sikre en bæredygtig og sammenhængende trafikal infrastruktur, der kan honorere kravene i forhold til 
belastning og tilgængelighed.  
 
At have et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til offentlig benyttelse i tilknytning til de forskellige 
seværdigheder og på strategiske steder i forhold til indgange til klinten og trampestien. 
 
At kunne sikre en ordentlig og fast vandresti langs klintekanten med mulighed for stikveje for gående ud til 
etableret vej. 
 
Etablering af flere offentligt tilgængelige parkeringspladser på flere strategiske udvalgte steder for at 
understøtte dels ønskede dels etablerede besøgsmønstre. 
 
 

 
SIKKERHED – UDFORDRINGER 
At kunne udføre relevante sikkerhedsmæssige foranstaltninger hurtigt og tilstrækkeligt. 
 
At få etableret et velfungere beredskab. 
 
 
SIKKERHED – MÅLSÆTNINGER 
At kunne foretage sikkerhedsmæssige forbedringer hurtigt, effektivt og tilstrækkeligt. 
 
At have implementeret faste procedurer ved skred og lignende. 
 
At have opbygget en database med informationer om klintens fysik og hændelser, der ville kunne bruges 
som grundlag for forebyggende tiltag. 
 
At kommunikere de nødvendige sikkerhedsinstrukser ud til alle brugere af området. 
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4. Formidling, forskning, og undervisning37 

 
Det er vigtigt element i udpegningen som UNESCO verdensarv, at Stevns Klint gøres tilgængelig 
og aktivt formidles til offentligheden som en geologisk lokalitet i verdensklasse. Formidlingen af 
områdets geologiske værdier og af den særlige kulturhistorie, der knytter sig til området, skal tage 
udgangspunkt i en fagligt stærk forskning. Det er Østsjællands Museum, der har ansvaret for 
forskning, formidling og undervisning i områdets natur- og kulturhistorie. 

Formidling 
Tilgængeliggørelsen og formidlingen af Stevns Klint og af alle de historier, der knytter sig til klinten, 
er et helt centralt element i at formidle kerneværdien og dens geologiske og kulturhistoriske 
perspektiver for offentligheden. Det er derfor væsentligt, at området er tilgængeligt, og at dets 
historier aktivt bliver formidlet på en aktuel og vedkommende måde. Østsjællands Museum står 
som ansvarlig for formidlingen af Stevns Klint sammen med nationale og internationale 
samarbejdspartnere. 
UNESCO lægger i sin verdensarvskonvention og i sine retningslinjer stor vægt på særligt tre typer 
af formidling, som bør gennemføres i relation til et verdensarvssted38: 

1. Tilgængeliggørelse og aktiv formidling af lokalitetens kerneværdi. På Stevns Klint handler 
det om, at publikum skal kunne se og forstå klintens lagserier. 

2. Formidling af kerneværdiens brede perspektiver. På Stevns Klint handler det særligt om 
samspillet mellem geologien og den særlige kulturhistorie, som knytter sig til klinten – herunder 
kalkens kulturhistorie og den kolde krig. Samtidig handler det om, hvilken kulturhistorisk betydning 
man bredt kan tillægge den masseuddøen, som kerneværdien rummer et vidnesbyrd om. 

3. Formidling af UNESCO Verdensarv. På Stevns Klint handler det eksempelvis om formidlingen 
af, hvad UNESCO verdensarv er og betyder for hele menneskeheden med udgangspunkt i 
lokaliteten. 

Omkring formidling er organisationen således, at det er Østsjællands Museum, der som 
statsanerkendt museum har det geologiske ansvar for lokaliteten Stevns Klint på Statens vegne. 
Det er således operationelt Østsjællands Museum, der har det overordnede ansvar for at 
gennemføre eller facilitere formidling i kerneværdien og dens perspektiver med udgangspunkt i 
lokaliteten. 

 

 

 

                                                           
37 Kapitlet er udarbejdet af Østsjællands Museum, 2016. 
38 CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE, Adopted by the 
General Conference at its seventeenth session Paris, 16. november 1972, Art. 4 og 5. Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention, § 15.  
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Fra undervisningssituation. Kilde: Østsjællands Museum 

 
Det er et vigtigt element i udpegningen som UNESCO verdensarv, at Stevns Klint gøres 
tilgængelig og aktivt formidles til offentligheden som en geologisk lokalitet i verdensklasse. 
Formidlingen af områdets geologiske værdier og af den særlige kulturhistorie, der knytter sig til 
området, skal tage udgangspunkt i en fagligt stærk forskning. Det er Østsjællands Museum, der 
har ansvaret for forskning, formidling og undervisning i områdets natur- og kulturhistorie. 

UNESCO lægger i sine generelle kriterier vægt på, at der sker en aktiv forskning og formidling af 
både den geologiske kerneværdi og af den tilknyttede kulturhistorie. Denne forskning og formidling 
skal skabe en forståelse for UNESCO’s principper for verdensarv generelt og kerneværdien i den 
enkelte lokalitet specifikt. Det er den enkelte stats ansvar at tilsikre denne forskning og formidling 
og at tilskynde til international forskning og vidensdeling på området. 

Forskningen og formidlingen skal tilsikre en indsigt i og forståelse af den udpegede lokalitets 
kerneværdi for alle borgere i nuværende og kommende generationer. 

Som det fremgår af den overordnede vision og målsætningerne, er der en stærk ambition om at 
udbrede indsigten i og erkendelsen af Stevns Klint og dens enestående universelle betydning for 
forståelsen af livets udvikling. Denne komplekse historie er det centrale i udpegningsgrundlaget 
men behøver en aktiv udforskning, perspektivering og formidling for at kunne skabe en forståelse 
af den udpegede lokalitets iboende og tillagte værdier i et bredt perspektiv.  
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Østsjællands Museum har, på Statens vegne, ansvaret for forskning og formidling – herunder 
undervisning39. Museet ønsker, med udgangspunkt i egen forsknings- og formidlingserfaring og i et 
indgående lokalkendskab omkring geologien, naturen og kulturen på Stevns Klint, at skabe 
forskningsbaserede formidlingstilbud af høj kvalitet ved at tilvejebringe ny viden og gøre den 
tilgængelig for de besøgende. 

Al forskning, formidling og undervisning skal understøtte denne forvaltningsplans bærende 
principper omkring bæredygtighed, medejerskab og verdensarven som generator for området. 
 
Formidlingsområder 
Lokaliteter: Formidlingen af de geologiske og kulturhistoriske hovedhistorier har hidtil taget 
udgangspunkt i Stevns Museum med supplerende formidling på Stevns Fyr, ved Stevns 
Naturcenter, som også har været omdrejningspunkt for formidling af naturen, og ikke mindst på 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Disse formidlingssteder vil også i de kommende år søges 
videreudviklet til at kunne fungere som støttepunkter i formidlingen og danne rammen om 
formidlingen af særlige historier eller til særlige målgrupper. Der er således udviklet en samlet 
overordnet dispositionsplan for formidlingen på de enkelte steder. 

For at udvikle den geologiske histories fulde potentiale og give en tidssvarende samlet formidling 
af verdensarvshistorien og dens perspektiver for hele menneskeheden, arbejdes der i de 
kommende år for at udvikle og etablere et besøgscenter. Besøgscenteret skal dels tjene som en 
portal til publikums besøg ved Stevns Klint og dels rumme en introducerende formidling i 
verdensklasse. 

Udviklingen af formidlingsstederne vil ske gennem et konsortium med medvirken af blandt andet 
Stevns Kommune og Østsjællands Museum, der også vil skulle drive de enkelte besøgssteder. 
Konstruktionen i dette konsortium skal samtidig sikre en økonomisk bæredygtighed. 

Publikation: I tilknytning til den gennemførte formidlingssatsning, har Østsjællands Museum 
lanceret en formidlingsflade på web til et meget bredt dansk og internationalt publikum 
(www.kalklandet.dk). 

Museet ønsker i de kommende år at videreudvikle denne formidlingsflade, så den hele tiden 
afspejler den nyeste viden og de krav, som brugerne har til en tidssvarende og relevant formidling. 

Der har hidtil været en begrænset publikationsvirksomhed i trykte medier om verdensarvshistorien. 
Denne virksomhed søges i de kommende år intensiveret. Publikationsvirksomheden skal generelt 
øge kendskabet til Stevns Klint som UNESCO verdensarv og til den natur- og kulturhistorie, der 
knytter sig til klinten. Det er herunder væsentligt, at publikationsvirksomheden når et nationalt og 
internationalt publikum. 

Branding: Østsjællands Museum bidrager løbende til offentlighedens kendskab til Stevns Klint og 
dens historie ved eksempelvis foredragsvirksomhed, artikler i dagblade og magasiner samt 
deltagelse i TV- og radioudsendelser. 

Der vil de kommende år skulle ske en betydelig nyudvikling i den generelle informations- og 
brandingvirksomhed med henblik på bedre at kunne nå et dansk og internationalt publikum. 

                                                           
39 Bekendtgørelse af museumsloven, LBK 358 af 08/04/2014, §§ 1-2. Vedtægter for Østsjællands Museum, §§ 1-3. 

http://www.kalklandet.dk)/
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Forskning 
Udforskningen af Stevns Klint og af alle de historier, der knytter sig til klinten, er et helt centralt 
element i at tilvejebringe ny viden om kerneværdien og dens geologiske og kulturhistoriske 
perspektiver. Det er ny, aktuel og vedkommende viden om den udpegede lokalitet, der viser dens 
værdi for nuværende og kommende generationer. Østsjællands Museum står for forskningen 
omkring Stevns Klint sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere.  
Østsjællands Museum skal i sin faste akademiske stab have mindst én forskningsuddannet geolog 
og en historiker eller etnolog. Staben er aktuelt normeret til to geologer, to historikere/etnologer 
med forskningspligt. Hertil kommer en biolog. Staben udvides i forbindelse med gennemførelsen af 
forskellige forskningsprojekter med relevante, projektansatte forskere.  
UNESCO lægger i sin verdensarvskonvention og i sine retningslinier stor vægt på særligt tre typer 
af forskning, som bør gennemføres i relation til et verdensarvssted40: 

1. Forskning og videnskabelige undersøgelser i lokalitetens kerneværdi. På Stevns Klint 
handler det om klintens lagserier og de fossile materialer, som indgår i klinten. 

2. Forskning i kerneværdiens brede perspektiver. På Stevns Klint handler det særligt om 
samspillet mellem geologien og den særlige kulturhistorie, som knytter sig til klinten – herunder 
kalkens kulturhistorie og den kolde krig. Samtidig handler det om, hvilken kulturhistorisk betydning 
man bredt kan tillægge den masseuddøen, som kerneværdien rummer et vidnesbyrd om. 

3. Forskning i forvaltning, sikring og formidling af UNESCO verdensarv. På Stevns Klint 
handler det eksempelvis om udviklingen af nye metoder til at sikre bæredygtighed i bevaring og 
publikumsadgang. 

Omkring forskning er organisationen således, at det er Østsjællands Museum, der som 
statsanerkendt museum har det geologiske ansvar for lokaliteten Stevns Klint på statens vegne. 
Statens Naturhistoriske Museum har et overordnet naturbevaringsansvar for fossile fund, mens 
GEUS har et udforskningsansvar i forhold til Danmarks undergrund. Det er således operationelt 
Østsjællands Museum, der har det overordnede ansvar for at gennemføre eller facilitere forskning i 
kerneværdien med udgangspunkt i lokaliteten. I 2017 er der nedsat en geologisk faglig 
referencegruppe med repræsentanter fra Institut for Geovidenskab på Københavns Universitet, 
GEUS, Statens Naturhistoriske Museum og Østsjællands Museum. Referencegruppen vil mødes 
to gange årligt for at diskutere faglige spørgsmål vedrørende Stevns Klint.  
 
 

                                                           
40 CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE, Adopted by the 
General Conference at its seventeenth session Paris, 16. november 1972, Art. 4 og 5. Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention, § 15.  
 
 



39 
  

 
Studerende fra Københavns Universitet i gang med geologisk prøveboring i Boesdal Kalkbrud. Kilde: Stevns Kommune, 2016. 

 

Forskningsområder  
Kalkens geologi: Forskning i kalkens geologi er det primære videnskabelige område i forskningen 
omkring kerneværdien. Forskningen omfatter geologiske, palæontologiske og kemiske 
undersøgelser og videnskabelige studier i klintens lagserier og fossile fund. Forskningen omfatter 
endvidere perspektiverende eller komparative studier af relevante, tilsvarende geologiske 
forekomster i et globalt perspektiv. Museet har her gennem sin faste stab og i kraft af sit 
samarbejde med en række andre aktører opnået betydelige resultater og har videnskabelig 
publikationsaktivitet i internationale fagfællebedømte tidsskrifter.  
 
Det er væsentligt for udforskningen af særligt den geologiske kerneværdi, at forskningen foregår i 
et bredt og fagligt velfunderet internationalt forskningsmiljø, der kan bidrage med ny viden og nye 
perspektiver gennem blandt andet komparative studier. For at styrke forskningsindsatsen søger 
Østsjællands Museum at tilknytte relevante forskere til museet som gæsteforskere eller som led i 
forskeruddannelsen. Endvidere arbejder museet for at facilitere national og international forskning 
gennem netværk, publikation, konferencer og ved at stille forsknings- og undersøgelsesfaciliteter 
ved lokaliteten til rådighed for forskere. 
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Som et særligt aspekt søger museet i dialog med forskningsmiljøet at sikre forsvarlige og 
bæredygtige metoder til udtagning af videnskabeligt repræsentative prøver fra den geologiske 
kerneværdi. 

Alle forskningsprojekterne udføres i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner og oftest 
med ekstern finansiering. Det har ikke været muligt at afsøge omfanget af fremtidige 
forskningsprojekter om Stevns Klints blandt øvrige danske og internationale forskere. 

Østsjællands Museum udarbejder og supplerer løbende en publikationsoversigt over 
videnskabelige publikationer omkring Stevns Klint.  

Kalkens kulturhistorie: Forskning og undersøgelser om kalkens kulturhistorie fokuserer på 
dokumentationen af hvilke parametre, der er afgørende for produktionen af kalk. Udgangspunktet 
er herunder en dokumentation af fysiske anlæg kombineret med etnologiske undersøgelser, 
således at der anvendes tilstrækkelige mængder af baggrundsviden som udgangspunkt for 
definition af et egentligt forskningsprojekt. Forskningen om kalkens kulturhistorie varetages af 
Østsjællands Museum.  

Den Kolde Krig: Østsjælland Museum har indgået en samarbejdsaftale med SAXO Instituttet, 
Københavns Universitet omkring forskning i Den Kolde Krig og har en samarbejdsaftale med 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Samarbejdet har indtil videre omfattet udarbejdelsen af en 
magisterkonference omkring baggrunden for Stevnsforts opførelse. I samarbejdet indgår endvidere 
Slots- og Kulturstyrelsen og Nordjyllands Historiske Museum. Det gode samarbejde fortsættes i de 
kommende år. 

Sikring af og viden om verdensarven: Der bedrives kun i meget begrænset omfang forskning i 
sikring af verdensarven. Dette hænger naturligvis sammen med kerneværdiens karakter som en 
dynamisk, geologisk forekomst. Det er særligt GEUS, der udforsker denne dynamik. 

I relation til viden om og forståelse af verdensarv gennemføres begrænset forskning ved 
Østsjællands Museum i formidlingen af lokaliteten og dens perspektiver til børn. 

Undervisning 
Undervisning til børn og unge udgør et særligt aspekt af formidlingen af Stevns Klint og af alle de 
historier, der knytter sig til klinten. Undervisning er et helt centralt element i at bringe kerneværdien 
og dens geologiske og kulturhistoriske perspektiver videre til kommende generationer. 
Østsjællands Museum står som ansvarlig for undervisningen af Stevns Klint sammen med lokale 
og nationale samarbejdspartnere. 

UNESCO lægger i sin verdensarvskonvention og i sine retningslinier stor vægt på særligt tre typer 
af undervisning, som bør gennemføres i relation til et verdensarvssted41: 

1. Tilgængeliggørelse og aktiv undervisning i lokalitetens kerneværdi. På Stevns Klint 
handler det om, at børn og unge skal kunne se og forstå klintens lagserier. 

                                                           
41 CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE, Adopted by the 
General Conference at its seventeenth session Paris, 16. november 1972, Art. 4 og 5. Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention, §§ 15, 27 og 211.  
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2. Undervisning i kerneværdiens brede perspektiver. På Stevns Klint handler det særligt om 
samspillet mellem geologien og den særlige kulturhistorie, som knytter sig til klinten – herunder 
kalkens kulturhistorie og den kolde krig. Samtidig handler det om, hvilken kulturhistorisk betydning 
man bredt kan tillægge den masseuddøen, som kerneværdien rummer et vidnesbyrd om. 

3. Undervisning i baggrunden og sikringen af UNESCO verdensarv. På Stevns Klint handler 
det eksempelvis om undervisning i, hvad UNESCO verdensarv er og betyder for hele 
menneskeheden med udgangspunkt i lokaliteten, samt undervisning i sikringen af verdensarven for 
kommende generationer. 

Omkring undervisning er organisationen således, at det er Østsjællands Museum, der som 
statsanerkendt museum har det geologiske ansvar og dermed undervisningsforpligtelser for 
lokaliteten Stevns Klint på statens vegne. Samtidig driver museet Stevns Naturcenter, der forestår 
undervisning i felten. Det er således operationelt Østsjællands Museum, der har det overordnede 
ansvar for at gennemføre eller facilitere undervisning i kerneværdien og dens perspektiver med 
udgangspunkt i lokaliteten. 

Grundskolen: Østsjællands Museum har udviklet og lanceret en række undervisningstilbud til 
grundskolen omkring aspekter af Stevns Klint og verdensarven til brug i forskellige 
naturvidenskabelige og alment dannende fag 
(http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/grundskole). Tilbuddene anvendes særligt af 
lokale skoler (Sjælland og Hovedstadsområdet) og i begrænset omfang skoler fra resten af landet. 

Ungdomsuddannelser: Østsjællands Museum har udviklet og lanceret en række 
undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne omkring aspekter af Stevns Klint og verdensarven 
til brug i forskellige naturvidenskabelige og almentdannende fag. 
(http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/ungdomsuddannelser ). Tilbuddene anvendes 
særligt af regionale skoler men også af skoler fra resten af landet.  

Universiteter: Østsjællands Museum har udviklet og lanceret en række undervisningstilbud til de 
videregående uddannelser på særligt universiteter og seminarier omkring aspekter af Stevns Klint 
og verdensarven til brug i forskellige naturvidenskabelige discipliner og alment dannende fag. 
(http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/videregaende-uddannelser ). Tilbuddene 
anvendes særligt af regionale skoler og men også af skoler fra resten af landet.  

Øvrig undervisning: Der har hidtil kun i meget begrænset omfang været udbudt undervisning i 
forvaltning, sikring og indsigt i UNESCO’s principper for verdensarv, som UNESCO forlanger.42 
Der er således erkendt et behov for at udvikle undervisningsprogrammer, der kan bidrage til 
særligt en lokal forståelse for og anerkendelse af Stevns Klint som UNESCO verdensarv med 
henblik på at sikre et medejerskab for sikringen af kerneværdien. 

 

                                                           
42 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, § 211. 

http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/grundskole)
http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/ungdomsuddannelser
http://www.kalklandet.dk/undervisning/malgruppe/videregaende-uddannelser
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Fra undervisningssituation. Kilde: Østsjællands Museum. 

 

Der vil i de kommende år skulle lægges yderligere fokus på at tilpasse og målrette de enkelte 
undervisningstilbud til alle typer undervisning og klassetrin. Samtidig vil det være væsentligt at 
forankre viden om og undervisning i dels lokalitetens natur- og kulturhistorie og dels i UNESCO’s 
verdensarvsprincipper hos skolerne. En væsentlig del af denne undervisning bør foregå som ”ud af 
huset”-undervisning på lokaliteten, i stedet for undervisning i klasseværelserne, for at kunne give 
eleverne det bedst mulige udgangspunkt for forståelse og læring. 
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Udfordringer og målsætninger 

FORMIDLING – UDFORDRINGER 

At sikre en finansiering til fremtidige formidlingstiltag om Stevns Klint.  

At skabe en gennemslagskraftig og handlingsorienteret organisation til udvikling og drift af formidlingstiltag 
med deltagelse af de relevante aktører. 

At målrette formidlingen til forskellige grupper af besøgende.  

At sikre et bæredygtigt besøgsmønster langs Stevns Klint gennem udvikling af målrettede formidlings- og  
infrastrukturtiltag.  

At anvende moderne kommunikationsplatforme, der gør formidlingen levende og vedkommende. 

At løbende indsamle og bearbejde ny viden om Stevns Klint, der kan indgå i formidlingsvirksomheden.  

At skabe forretningsmodeller, der understøtter videreudviklingen og driften af formidlingstiltag. 

At skabe forretningsmodeller, der understøtter videreudviklingen og driften af formidlingstiltag. 

FORMIDLING – MÅLSÆTNINGER 

Med udgangspunkt i egen formidlingserfaring og indgående lokalkendskab omkring naturen, kulturen og 
geoloien på Stevns Klint, er det Østsjællands Museums mål at skabe et formidlingstilbud af høj kvalitet ved 
at tilvejebringe ny viden og gøre den tilgængelig for de besøgende. 

At besøgende skal have den rigtige information i den rigtige form og på det rigtige sted. Målet er at gøre 
historierne levende og vedkommende med udgangspunkt i de autentiske lokaliteter. 

At formidlingen skal være tilpasset det niveau, som den enkelte besøgende ønsker. Målet er, at besøgende 
kan vælge mellem grundlæggende informationer og uddybende materiale om Stevns Klint. 

At formidlingen både skal foregå på traditionel vis og via moderne formidlingsplatforme. Målet er, at 
formidlingen er involverende og afvekslende. 

At formidlingen skal være bæredygtig i forhold til sikring af den enestående værdi. 

At skabe en sammenhængende, relevant og afstemt formidling langs hele Stevns Klint gennem opstilling af 
en samlet formidlingsstrategi for området. 

At fortsætte arbejdet for at skabe en samlet portal og besøgscenter for Stevns Klint. 

At stimulere nye formidlingsformer og formidlingsaktører til at udvikle nye typer af formidling. 
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FORSKNING – UDFORDRINGER 
At sikre, at videnskabsfolk har tilstrækkeligt materiale til at bedrive forskning.  
 
At sikre finansiering af forskningsprojekter om Stevns Klint.  
 
At sikre publikation af forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter. Dette indebærer, at 
videnskabeligheden i vidensproduktionen bliver bedømt og verificeret af internationale forskere.  
 
At sikre, at ny viden forankres lokalt og formidles til almenheden. 
 
At sikre deltagelsen i relevante internationale faglige forskningsnetværk. 
 
At stimulere og facilitere en perspektiverende og komparativ national og international forskning. 
 
 
FORSKNING – MÅLSÆTNINGER 
Forskningen om Stevns Klint skal fremmes. 
 
Forskningen skal fokusere på kalkens geologi, men også kalkens kulturhistorie og Den Kolde Krig. 
Østsjællands Museum har fokus på disse forskningsområder i dag og i fremtiden.  
 
Der skal findes en fornuft balance mellem indsamling af geologisk materiale og gennemførelsen af 
forskningsprojekter. Målet er, at forskning gennemføres således, at den påvirker de geologiske lag 
mindst muligt. 
 
Forskningen skal bidrage til ny viden. Målet er, at forskningsresultaterne publiceres i videnskabelige 
tidsskrifter og dermed bidrager til vidensakkumulationen inden for de nævnte forskningsområder. 
 
Forskningen skal sikre en bred gennemslagskraft gennem formidling til offentligheden generelt og 
Østsjællands Museums brugere i særdeleshed. 
 
Østsjællands Museum oparbejder og indgår forskningssamarbejder med de rette partnere inden for de 
nævnte forskningsområder. 
 

 
UNDERVISNING – UDFORDRINGER 
Skolers og uddannelsesinstitutioners begrænsede mobilitet og økonomi. 
 
Skolernes begrænsede fokus på feltstudier i de naturvidenskabelige og humanistiske discipliner.  
 
Manglen på faciliteter til undervisning. 
 
Et manglende bindeled mellem skoler og museum. 
 
 
UNDERVISNING – MÅLSÆTNINGER 
At sikre en grundlæggende forståelse blandt skoler og undervisningsinstitutioner for Stevns Klint som 
UNESCO verdensarv. 
 
At få ”ud af huset”-undervisning implementeret som en naturlig del af undervisningen. 

 
At udvikle og implementere nye undervisningsmetoder i henhold til udviklingen af trinmål og faglige mål. 
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Formidlingsskilte. Kilde: Verdensarv Stevns. 

  

 
At sikre relevante uddannelsestilbud til alle relevante uddannelsesforløb i dialog med 
uddannelsesinstitutionerne 
 
At skabe egnede faciliteter til undervisning ved lokaliteten. 
 
At sikre elevers og studerendes mobilitet til og langs Stevns Klint. 
 
At udvikle undervisningsforløb til særligt lokale omkring principperne for sikring og anvendelse af 
UNESCO verdensarv. 
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5. Forvaltning 

 
Organisation og myndigheder 
Ansøgningen om optagelse af Stevns Klint på listen over verdensarv blev formelt udarbejdet i et 
samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Stevns Kommune og Østsjællands Museum. Det er 
også disse tre institutioner, som har forpligtet sig i forhold til verdensarvsarbejdet og som i 
samarbejde er ansvarlige for Stevns Klint som verdensarv på hver deres ansvarsområde. Ansvaret 
løftes gennem shared management43 - dvs. i samarbejde og med entydig ansvarsfordeling mellem 
de ansvarlige parter. 

De tre parter varetager en række opgaver, som er relevante for forvaltningen af verdensarven: 

- Slots- og Kulturstyrelsen fungerer som National Focal Point. Ifølge 
verdensarvskonventionen er det Staten, som er den primære ansvarlige for identifikation, 
beskyttelse, formidling og bevaring af verdensarvsstedet44. I Danmark varetages disse 
opgaver af Slots- og Kulturstyrelsen, som i tråd med konventionen har inviteret lokale 
myndigheder ind i arbejdet. Styrelsen sikrer, at verdensarvsområdet forvaltes 
tilfredsstillende i forhold til verdensarvskonventionen og varetager al kontakt til UNESCO-
sekretariatet i Paris. 
 

- Stevns Kommune er ansvarlig for Stevns Klint som verdensarv og har ifølge lovgivningen 
det forvaltningsmæssige ansvar for den fysiske planlægning (jf. planloven) og for områder, 
der hører under naturbeskyttelsesloven. Herudover er kommunen myndighed på en række 
andre områder, som har direkte forbindelse til verdensarven. Kommunen har derfor en 
særlig rolle i arbejdet - herunder i spørgsmålet om økonomisk støtte samt i analysen af det 
fremtidige finansielle behov45.  
 

- Østsjællands Museum er, som følge af museumsloven og via ansøgningen, forpligtet til at 
udføre relevant forskning og formidling46.  

Organisationsstruktur  
Organisationen omkring Stevns Klint som verdensarv består af forskellige parthavere og 
interessenter, der er organiseret i relevante led. 

Verdensarvsrådet er det forum, hvor de tre forpligtende instanser samles. Her deltager tillige den 
primære lodsejer, Gjorslev Gods, Naturstyrelsen (som lodsejer), Turistforeningen og 
sekretariatslederen for Verdensarvs Stevns. Formålet med organisationen er at sikre, at 
forvaltningen og udviklingen af Stevns Klint sker i overensstemmelse med dansk lovgivning og 
UNESCO verdensarvs retningslinjer47. 

Verdensarv Stevns er en forening, som i 2016 afløste Udviklingsgruppen Stevns Klint. 
Foreningen består af 5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer fra Østsjællands 

                                                           
43 Officiel definition: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/s/shared-management 
44 Læs konventionen her: http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf 
45 Se ansøgningen samt ”Supplementary Information”: http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf  
46 Se noten før. 
47 http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf, s. 11-15 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/s/shared-management
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf
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Museums bestyrelse, 1 medlem fra Stevns Turistforening, 1 medlem fra Stevns Erhvervsråd samt 
1 medlem fra den lokale referencegruppe. Til forskel fra den tidligere Udviklingsgruppen Stevns 
Klint, tæller bestyrelsen for den nye organisation nu 10 medlemmer mod tidligere 3, for at sikre en 
bredere forankring og legitimitet48 i arbejdet. 
 
Foreningen har ikke selvstændigt myndighedsansvar men bidrager til at sikre, at ansvaret for 
Stevns Klint som verdensarv bliver varetaget på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med 
verdensarvskonventionen, således som Slots- og Kulturstyrelsen, Stevns Kommune og 
Østsjællands Museum har forpligtet sig til gennem verdensarvsansøgningen49. Foreningen kan 
repræsentere Stevns Kommune i relevante verdensarvsammenhænge. 

Sekretariatet i Verdensarv Stevns består af en direktør og en Site Manager. Til Verdensarv Stevns 
hører også en kommunikationskonsulent, som servicerer Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og 
Østsjællands Museum i kommunikation vedr. verdensarven. Sekretariatet er ligeledes sekretariat 
for referencegrupper og arbejdsgrupper.  

Udover at sikre koordinering og kommunikation mellem interessenterne skal sekretariatet sikre 
opfyldelse af opgaver, som er defineret i forvaltningsplanen, herunder at forestå moniteringen.  
 
Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum er hver især og i fællesskab de 
udførende organer 50. 

Lokal referencegruppe og arbejdsgrupperne udgør i dag det forum, hvor alle med interesse for 
verdensarven har mulighed for at engageres i beskyttelsen og forvaltningen af området. Det er 
bl.a. i dette regi, at lokalområdet søges engageret. Referencegruppens sammensætning og 
funktion er under evaluering og vil munde ud i en ny konstruktion. Til arbejdsgruppegrupperne 
hører ressourcegruppen, ”naturentusiasterne”, som er et uformelt netværk af naturinteresserede 
mennesker, der færdes ved klinten og deler viden og observationer med hinanden. 
Det er også her, at partnerprogrammet er forankret. VS faciliteter partnerprogrammet og sikrer 
udvikling i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. 

Faglig referencegruppe. I forbindelse med udnævnelsen af Stevns Klint som UNESCO 
Verdensarv, er der i 2017 nedsat en geologisk referencegruppe under organisationen Verdensarv 
Stevns. Medlemmerne skal mødes med jævne mellemrum for at diskutere faglige spørgsmål 
angående Stevns Klint samt være med til at beslutte retningslinjer for forskning og formidling langs 
klinten. 

For at have en bred repræsentation af geologisk faglige interessenter med, ønskes 
referencegruppes sammensætning at bestå af faglige deltagere fra Institut for Geovidenskab 
(Københavns Universitet), GEUS, Statens Naturhistoriske Museum, Østsjællands Museum samt 
skoletjenesten ved Statens Naturhistoriske Museum. 
 
 

                                                           
48 Defineret ved: ”..retmæssigheden af et styre, en styreform eller en lovgivning; legitimiteten anses for at være betinget af, at de styrede 
anerkender magtudøveren og magtudøvelsen som noget, der bør respekteres”. Kilde: 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statsl%C3%A6re_og.../legitimitet  
49 Se foreningens formål i de til enhver tid gældende vedtægter http://stevnsklint.org/hjem/Baggrundsmateriale /index.html  
50 Se ansøgningen her: http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf (se særligt fra side 365 ff). 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statsl%C3%A6re_og.../legitimitet
http://stevnsklint.org/hjem/Baggrundsmateriale%20/index.html
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf
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Figur 2. Diagrammet viser organisationsstrukturen. Institutioner med myndighedsansvar befinder sig i de firkantede 
kasser til venstre. Enheder i den store ellipse hører til foreningen Verdensarv Stevns og har ikke myndighedsansvar. 
Disse har alene med driften at gøre eller har en rådgivende funktion. Verdensarvsrådet fungerer som rådgivende organ. 
Pilene henviser til en årlig kontrakt mellem de involverede parter. 
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Udpegninger og lovsikret beskyttelse  
En væsentlig del af arbejdet omkring et verdensarvssted er at kunne sikre sitets beskyttelse og 
bevaring. Den juridiske beskyttelse, som er forankret i forskellige lovgivninger, udgør det 
nødvendige, grundlæggende sikkerhedsnet. Herudover er der en række udpegninger, som ikke er 
lovfæstede, men som alene understreger et steds signifikans inden for et eller flere særlige 
områder. Selvom udpegningerne ikke er omfattet af lovfæstet beskyttelse, fordrer de, at der tages 
hensyn til dem i arbejdet og ved planlægning af aktiviteter. 
 
Forvaltningsplanen er ikke i sig selv et juridisk bindende dokument, men er indarbejdet i 
kommuneplanen, som er omfattet af planloven51. Stevns Klint, hele eller dele af området, er 
omfattet af følgende udpegninger, hvoraf visse er lovsikrede: 
 

 
UDPEGNING 

 
GEOGRAFISK PLACERING 

 
LOVGIVNING 

UNESCO verdensarv Klintprofilet fra klintetop til vandkant fra 
Bøgeskoven til Rødvig (se kortet s. 11 for 
verdensarvens afgræsning). 
 

Ingen lovsikret 
beskyttelse 

Nationalt Geologisk 
Interesseområde 

Se vedtagne geologiske bevaringsværdier på: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

Skal sikres og bevares, 
hvilket i praksis sker 
gennem 
kommuneplanen, som 
er forankret i Planloven. 

GeoSite 
 

Følger det Nationalt geologiske interesseområde 
 

En officiel udpegning 
som ikke er 
lovgivningsmæssigt 
sikret. 

Natura2000 
 
 

Stenrevet ud for Stevns kyst samt Holtug 
Kridtbrud 
Se arealinfo for udpegninger: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

Er implementeret i 
dansk lov 

Kystlinjen  
 
 

Naturbeskyttelsesloven 

Kommuneplan 
 

 
 

Planloven 

 
ØVRIGE UDPEGNINGER52 

  

§3 natur Visse lokaliteter langs klinten samt de offentligt 
ejede arealer. Se udpegningen her: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

Naturbeskyttelsesloven 

Bygningsfredning 
 

Stevnsfort: 
https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub ? 
sag=94932443  
Stevns Fyr: 
https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis . 
pub?bygning=68293559 
Højerup gl. kirke: Bygning opført før 1536. 

Bygningsfredningsloven 

Fredet fortidsminde 
 

Højerup gl. kirke: http://arealinformation.miljoe 
portal .dk/distribution/   

Museumsloven 

                                                           
51 Bekendtgørelse af lov om planlægning. 
52 Øvrige udpegninger indenfor området i tilknytning til verdensarven. 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/
https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub%20?%20sag=94932443
https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub%20?%20sag=94932443
https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis
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Fortidsmindebeskyttelseslinje Højerup gl. kirke: http://arealinformation.miljoe 
portal .dk/distribution/   

Naturbeskyttelsesloven 
 

Kulturarvsareal 
 

Område ved Lilledal: http://arealinformation. 
miljoeportal.dk/distribution/  
 
 
 
 
 

En officiel udpegning, 
der ikke er omfattet af 
lovsikret beskyttelse. 
Kan dog indeholde 
fredede fortidsminder. 

Særligt bevaringsværdige 
anlæg fra den Kolde Krig 

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget følgende 
anlæg som Særligt bevaringsværdige anlæg fra 
Den kolde Krig:  
Pejlestation 1 Bøgeskoven 
Sigerslev skydebane  
Mandehoved (Flyvestation Sigerslev og 
boligområde Sigerslev) 
Kontrolområde Sigerslev 
Pejlestation 2 Mandehoved 
Radiokædestation Tommestrup  
Eskadrille 543 
Kystudsigtshytte Stevns Fyr 
Skydebane Stevnsfort  
Flåderadio Stevns 
Stevnsfort 
Ubådsradio sydøst 
Forsvarets centralradio Stevns 
Eskadrille 541 
Pejlestation 4 Rødvig 

En officiel udpegning, 
der ikke er omfattet af 
lovsikret beskyttelse. 

 
Tabel 2. For uddybende redegørelse om de lovgivningsmæssige forhold se til eksempel forvaltningsplanen 2011, s. 33 på: 
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/forvaltningsplan_dk.pdf  

 
Herudover blev der i 2016 rejst et fredningsforslag for Stevns klint, som omfatter fredning efter 
Naturbeskyttelseslovens §3653af verdensarven, en zone på 25 m. fra klintekant og ind i land samt 
stikveje for vandrende til trampestien fra det etablerede vejnet. Ved en fredning bliver området 
omfattet af den nationalt set stærkest mulige beskyttelse, hvilket sikrer kerneværdien og 
grundlaget for tilgængelighed bedst muligt. Da der endnu ikke foreligger en endelig afgørelse om 
fredningsforslaget, figurerer denne ikke af oversigten (tabel 1)54.  
 
Monitering  
UNESCO stiller krav til alle verdensarvssteder om at monitere tilstanden af sitet løbende for at 
kunne holde øje med og dokumentere, at der ikke sker en forringelse af sitets såkaldte integritet og 
universelle værdi (OUV eller kerneværdi). Formålet med moniteringen er således at følge 
verdensarvsområdet Stevns Klints aktuelle tilstand over tid på en systematisk måde.  

 

 

                                                           
53 Naturbeskyttelseslovens §36, jf. §33 stk.3. 
54 Mens fredningssagen verserer, er fredningsbestemmelserne trådt midlertidigt i kraft. Kommunen er tilsynsmyndighed. Se 
fredningsforslaget her: https://stevns.dk/sites/default/files/fredningsforslag_ 21-12-2015_1.pdf 

https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/forvaltningsplan_dk.pdf
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Fra moniteringssituation, Holtug Kridtbrud. Kilde: Site Manager, Verdensarv Stevns. 
 

Den årlige monitering giver et vigtigt overblik, da den sammenholder en række vigtige 
informationer om områdets tilstand. Disse data evalueres løbende og anvendes i forhold til den 
fremtidige forvaltning af området, så visionen, målsætningerne og målene for forvaltningsplanen 
for Stevns Klint bliver nået.  

En velfungerende monitering forudsætter indsamling af opdaterede informationer om de 
indikatorer, der angiver tilstanden af Stevns Klint, dens værdier og den menneskelige påvirkning. 
Der er derfor lagt vægt på, at disse informationer er præcise og pålidelige, og det er tilstræbt at 
etablere en monitering, som kan foretages på baggrund af samme metoder fra gang til gang. 
Desuden er der lagt vægt på, at moniteringen er realistisk, praktisk og tilfredsstillende i forhold til 
de ressourcer, der er til rådighed.  

Det er målet for moniteringen, at den skal sætte de ansvarlige parter i stand til at vurdere, om 
forvaltningen af Stevns Klint er effektiv og velfungerende. Monitering og evaluering er med andre 
ord styringsværktøjer, der er med til sikre Stevns Klints værdier og integritet. 

Verdensarv Stevns er udøvende og koordinerende ansvarlig for udarbejdelsen af moniteringen, 
Stevns Kommune er forvaltningsmyndighed og Østsjællands Museum bidrager med input. 
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Rapporten forelægges Verdensarvsrådet, hvis anbefalinger vil blive indarbejdet af Verdensarv 
Stevns.   

 

 

 

 

 

 
Tabel 3. Ovenstående er de områder, man moniterer i dag. 

 

Finansiering 
Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune bevilligede 15 millioner kroner til implementeringen af 
forvaltningsplanen i perioden 2012 til 2016. Midlerne dækker de opgaver, som er blevet og bliver 
udført i henhold til planen. Midlerne blev tildelt Udviklingsgruppen Stevns Klint, nu foreningen 
Verdensarv Stevns. Desuden dækkes lønninger i den nedsatte organisation fra denne pulje. 
Fremover tages der årligt stilling til størrelsen på bevillingen fra Stevns Kommune således, at den 
bliver afstemt med de konkrete aktiviteter i de enkelte år. Derudover forventes løbende tilvejebragt 
betydelig ekstern finansiering i forbindelse med udvikling af de enkelte destinationer langs 
verdensarvsområdet. I 2017 har Stevns Kommune tildelt Verdensarv Stevns 2 millioner kroner.  

 
MONITERINGSPARAMETRE  

- Indsamling af geologisk materiale generelt 

- Indsamling af geologisk materiale til forskning 

- Udsigtspunkter 

- Flora og fauna 

- Slidtage og affald i naturen 

- Slidtage og affald på besøgsstederne 

- Besøgendes oplevelser 

- Forskning 

- Lodsejeres oplevelser 

- Trafikbelastning 

- Parkering 

- Tilbagerykning og erosion  

Se tidligere års moniteringsrapporter 
2016: Er under udarbejdelse 
2015: Er under udarbejdelse 
2014: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_ 
monitering_stevns_klint_2014.pdf  
2013: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_ 
monitering_stevns_klint_09.2013.pdf 

https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_%20monitering_stevns_klint_2014.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_%20monitering_stevns_klint_2014.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_%20monitering_stevns_klint_09.2013.pdf
https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_politikker/status_%20monitering_stevns_klint_09.2013.pdf
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Klinteskred ved Stevns Fyr. Kilde: Stevns Kommune, 2016. 
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Udfordringer og målsætninger 
 
ORGANISATION OG MYNDIGHEDER – UDFORDRINGER 
At kunne sikre en tilstrækkelig smidighed og effektiv foreningsbestyrelse. 
 
At foreningens bredde ikke bliver beslutningsbremsende. 
 
 
ORGANISATION OG MYNDIGHEDER – MÅLSÆTNINGER 
En smidig og effektiv foreningsbestyrelse der hurtigt vil kunne effektuere beslutninger. 
 
Tilknytning til konstruktivt rådgivende og kompetente organer og referencegrupper. 
 
En stærk og gennemslagskraftig forening, der står som verdensarvens ansigt udadtil. 
 
Klare retningslinjer mellem myndigheder og institutioner. 
 
At sikre legitimiteten i verdensarvsarbejdet. 
 
 

 
MONITERING – UDFORDRINGER 
At Stevns Klint strækker sig over mange kilometer og flere steder er svært tilgængelig, hvilket kræver en 
stor indsats i moniteringen. 
At opdatere og digitalisere den årlige publikumsanalyse, så den er tidssvarende og brugbar. 
 
At kunne involvere og organisere frivillige i moniteringsarbejdet for at sikre lokal forankring og opsyn med 
hele klinten. 
At kunne få de parter, der skal bidrage til moniteringen, til løbende at indsamle relevant data. 
 
 
MONITERING – MÅLSÆTNINGER 
At sikre en effektiv og fyldestgørende monitering af verdensarven. 
 
At moniteringen giver et opdateret overblik over områdets udvikling således, at rette tiltag kan sættes i 
værk.  
 

 

  

 
FINANSIERING – UDFORDRINGER 
At kunne sikre en stabil finansiering til kerneopgaverne. 
 
At kunne sikre ekstrafinansiering til projekter, der ligger ud over kerneopgaverne. 
 
 
MÅLSÆTNINGER 
Sikring af tilstrækkelig og stabil finansiering af kerneopgaver. 
 
Sikring af løbende finansiering til projekter, der ligger udenfor kerneopgaverne. 
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    Dansk Landrace-geder som naturplejere ved Højerup. Kilde: Stevns Kommune, 2016. 

 



BILAG 1 

STATUS FOR OPGAVER 2011-2016 



Forvaltningsplan for Stevns Klint
Nr. Foranstaltning Tidsplan Ansvarlig

afd. Person
Status

Stevns Kommune Der blev nedsat en styregruppe i november 2013. Denne skiftede i 2016 navn til Verdensarvsrådet og består af hh. Slots- og 
Kulturstyrelsen, Stevns Kommune, det stedlige museum, Naturstyrelsen (som lodsejer), Turistforeningen, Gjorslev Gods og 
sekretariatsleder for Verdensarv Stevns.
I september september 2013 blev der nedsat et "udførende" organ, udviklingsgruppen Stevns Klint (USK), der bestod af Stevns 
Kommune, Østsjælland museum  og Stevns Turistforening. Stevns Kommune. I 2016 gennemgik organisationen en revision og en 
ny kontruktion, foreningen Verdensarv Stevns, blev etableret. Denne består nu af 5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 
medlemmer fra Østsjællands Museums bestyrelse, 1 medlem fra Stevns Turistforening, 1 medlem fra Stevns Erhvervsråd samt 1 
medlem fra den lokale referencegruppe.

2 Kortlægning
Der laves en kortlægning af belastningen af Stevns Klint, herunder omfanget af 
indsamling af geologisk materiale til forskning.

2012 Østsjællands Museum Udført

3 Handleplan for geologi i Stevns Klint
Der udarbejdes en handleplan for geologi i Stevns Klint med henblik på at beskytte og 
bevare tilstanden af den enestående universelle værdi.

2011 Stevns Kommune
Østsjællands Museum

Denne er ikke udført som en selvstændig plan. Beskyttelsen af Stevns Klint er varetaget i forvaltningsplanen for Stevns Klint. 
Derudover er der fremsat et fredningsforslag (2016), som omfatter bestemmelser for geologien. Endelig afgørelse om 
fredningsforslaget forventes truffet senest i 2020.

4 Tilladelse til indsamling af geologisk materiale
Det undersøges om det er muligt at opstille specifikke krav om tilladelse til indsamling 
af geologisk materiale til forskning. 

2012 Østsjællands Museum I September 2013 blev der udarbejdet retningslinjer indsamling af prøver og fossiler langs Stevns Klint. Disse retningslinjer er 
revideret og indarbejdet i Fredningsforslag for Stevns Klint, 2016. Endelig afgørelse om fredningsforslaget forventes truffet senest i 
2020.

5 Plan for styring af besøgende 
Der udarbejdes en plan for at styre besøgende. Planen skal sikre, at kerneværdierne 
præsenteres for besøgende, samtidig med belastningen af det nominerede område 
begrænses.

2013 Østsjællands Museum Stevns Kommune har udarbejdet en beskrivelse af besøgsstederne i dokumentet "Besøgsteder ved Stevns Klint", 2013. 

Foranstaltninger 

4 Beskyttelse og Bevaring  
1 Organisering

Der etableres en organisation med viden om kerneværdierne, formidling og 
monitering. Organisationen skal sikre, at der er en faglig og forvaltningsmæssig 
forandring og derfor sikre finansiering af opgaverne knyttet formidling og monitering af 
kerneværdierne.

2012



6 Monitering
Der udvikles og implementeres et effektivt system for monitering af Stevns Klints 
tilstand.

2012 Østsjællands Museum Det er undersøgt, at der ikke kan laves særskilte politimæssige regler. Der laves regulering via retningslinjer i september 2013 for 
offentlighedens færdsel langs Stevns klint, godkendt af Stevns Kommune, Gjorslev Gods og Østsjællands Museum samt af 
styregruppen for Stevns Klint.

7 Ordensbekendtgørelse
Det undersøges om og hvordan, der kan udarbejdes ne ordensbekendtgørelse for 
Stevns Klint, som politiet kan håndhæve

2012 Stevns Kommune Det er undersøgt, at der ikke kan laves særskilte politimæssige regler. Der laves regulering via retningslinjer i september 2013 for 
offentlighedens færdsel langs Stevns klint, godkendt af Stevns Kommune, Gjorslev Gods og Østsjællands Museum samt af 
styregruppen for Stevns Klint. Udarbejdelse af ordensregler er prioriteret i perioden 2017-20 (se nye opgaver).

Opgaven blev prioriteret af Østsjællands Museum i forbindelse med udviklingen af en udstilling hvor ny  forskning blev tiltænkt en 
fremtrædende plads.

 Følgegruppen som den så ud i 2003 er ikke reaktiveret, men i forbindelse med fornyelse af OMYA A/S 
råstoftilladelse var naboerne indkaldt til opstartsmøde. 

Der er ikke mulighed for at fjerne den gamle kystsikring ved Præsteskoven på nuværende tidspunkt jf. Kystdirektoratet.

11 Naturpolitik for Stevns Kommune
Der arbejdes på en naturpolitik for hele Stevns, der både lægger de overordnede 
rammer for den fremtidige prioritering og udviklingen af naturen i kommunen og 
fokuserer på udviklingen i de enkelte naturområder.

2012 Stevns Kommune Naturpolitikken blev udarbejdet i 2. halvår 2012 og vedtaget juni 2013 af Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
De 5 overordnede punkter:
- mere plads
- naturpleje
- bedre sammenhæng
- klima
- samarbejde mellem private og kommunen

Stevns Kommune har i samarbejde med det biologiske rådgivningsfirma Aglaja lavet en registrering af alle § 3 
(naturbeskyttelsesloven) arealer langs Stevns Klint. Datene er indrapporteret i den nationale Naturdatabase. Jf. punkt 93 i 
moniteringsrapport 2013. 

Østsjællands Museum2012Forankring af viden i formidling
Det undersøges desuden, hvordan forskningsresultaterne fra Stevns Klint kan tilgå 
Østsjællands Museum med henblik på formidling.

9 Følgegruppe for Sigerslev Kridtbrud
Følgegruppen for Sigerslev Kridtbrud søges reaktiveret.

2012 Stevns Kommune

10 Undersøge kystsikring
Der undersøges om der er lovhjemmel for at fjerne kystsikring ved Præsteskov.

2011-12 Kystdirektoratet

5 Natur afsnit  

12 Kortlægning af naturen langs Stevns Klint
Der er planlagt en gennemgang af naturen langs Stevns Klint med det formål at skabe 
et præcist billede af naturtilstanden. Blandt andet laves en kortlægning af arter 
beskyttet i henhold til Det Europæiske Fællesskabs Habitatsdirektiv, arter på Den 
danske Rødliste og naturområder beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

2011 Stevns Kommune i 
samarbejde med det 
biologiske rådgivningsfirma 
Aglaja

8



13 Naturpleje langs Stevns Klint
Der arbejdes på at få igangsat en række projekter, der fokuserer på en bæredygtig 
udvikling af eksisterende naturområder og tilgængelighed til naturen.

Afventer 
finansiering

Stevns Kommune
Østsjællands Museum
Danmarks 
Naturfredningsforenings 
lokalafdeling

Stevns Kommune gennemfører pleje på de kommunale arealer på Stevns Fyr, i området ved Koldkrigsmuseet og på Mandehoved. 
Naturstyrelsen har plejeansvaret i Holtug Kridtbrud. Generelt er områderne i en positiv udvikling i forhold til dannelse af kalkrigt 
næringsfattigt overdrev.se pkt. 53-54.
Derudover arbejdes der forsat på, at få forbedret forbindelse mellem de enkelte områder samt skabe nye naturområder. 

14 Ny plejeplan for naturen ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort
En revision af den eksisterende plejeplan for området er under udarbejdelse. Planen 
skal sikre, at den store biodiversitet vedligeholdes.

2011 Østsjællands Museum se pt. 53-54

15 Handlingsplan for flagermus
Der udarbejdes en handlingsplan for beskyttelse af fredede flagermus.

2012 Stevns Kommune 

Østsjællands Museum

Der er igangsat et 3 årigt projekt hvor flagermusbestanden undersøges i hele Stevns Kommune. Der har i 2013 været opsat udstyr 
langs dele af klinten.
Flagermusundersøgelse foretaget af ornitlog Thomas W. Johansen.

16 Særlige rammer for Stevns Naturcenter og Flagbanken
Der udarbejdes særlige rammer for Stevns Naturcenter og Flagbanken i den 
kommende Kommuneplan (1)

2013 Stevns Kommune Er indarbejdet Stevns Kommuneplan 2013.

17 Særlige rammer for Mandehoved
Der udarbejdes særlige rammer for Mandehoved i et kommende kommunepalntillæg 
(2)

2012 Stevns Kommune Der er udarbejdet et kommuneplantillæg i 2013.

18 Holtug Kridtbrud

Der udarbejdes særlige rammer for Holtug Kridtbrud i et kommende 
kommuneplantillæg. 

2010 - 2015 Stevns Kommune Der er i 2010 udarbejdet en NATURA 2000 handleplan af Naturstyrelsen, som er fulgt op af en plejeplan. Der er fjernet træer på 
arealet i 2013. 
Der er udarbejdet kommuneplantillæg for området  til kommuneplan 2013. Holtug Kridtbrud er omfattet af 
verdensarvsudpegningen.

19 Tilførsel af ressourcer
Østsjællands Museum skal tilføres ressourcer for at sikre et forskningsniveau, der er 
forventelig om en verdensarv.

2016 Stevns Kommune Løbende.

Østsjællands Museum
Københavns Universitet

Er udført. Museet udgav i 2011 en bog om fossiler fra Stevns Klint med udgangspunkt i undersøgelsen. 20 Palæoøkologi og aflejringsmiljøer i Stevns Klint
Kortlægning og analyse af bankesystemer i skrivekridt samt palæoøkologisk 
undersøgelse af faunaen set i relation til aflejringsmiljøer. 

2011

6 Formidling  



21 CT-scanning af Kalkens fossiler
Undersøgelse af mulighederne for at benytte CT-scanning på forskellige fossiler, både 
sporfossiler og kropsfossiler. 

2010-15 Østsjællands Museum i 
samarbejde med 
Retsmedicisnk Institut, 
Københavns Universitet og 
Lunds Universitet

Gennemført.

22 Kalkens vertebrater
En oversigt over vertebrater – bedre kendt som hvirveldyr.

2012-14 Østsjællands Museum Bevilling på kr. 204.000 fra Kuturarvsstyrelsen til Østsjællands Museum sikrer, at projektet gennemføres i 2012.

23-
24

Kalkrelaterede industrivirksomheder
Der foretages en undersøgelse af kalkrelaterede industrivirksomheder i området, 
herunder større virksomheder i Boesdal, Holtug og Sigerslev Kalkbrud, med henblik på 
at belyse virksomhedernes betydning for lokalområdets erhvervsmuligheder. 
Undersøgelsen sætter også fokus på arbejdsforhold, varedistribution, produktudvikling 
og markedsføring.

2011-14 Østsjællands Museum Afventer - udsat 2014.

25 Brydning på Stevns Klint
Dokumentation af brud og anlæg som følge af brydning direkte på Stevns Klint.

2012 Østsjællands Museum Afventer - udsat 2014.

Afventer - udsat 2014.

27 Huse af kalk
Der laves en udbygget, offentlig tilgængelig database over kalk- og kridtstenshuse i 
området samt udvalgte andre bygningsværker i Danmark.
Østsjællands Museums database over huse af kalk fra Faxe Kalkbrud vedligeholdes. 
Under fornøden finansiering gennemføres en dokumentation af huse bygget af kalk fra 
Stevns Klint.

2011-14 Østsjællands Museum Der findes en kortoversigt  over kridtstenshusene i området (på baggrund af udarbejdelsen af Stevns Kommuneatlas).

28 Stevns Fyr
Undersøgelse af de to fredede fyr ved Stevns Klint, udført i byggematerialer fra 
klinten.

2010-11 Østsjællands Museum Er afsluttet.

29-
32

Koldkrigsfæstningen Stevnsfort
Dokumentation af koldkrigsanlægget bygget direkte ind i klippen bag Stevns Klint og 
af hverdagen i anlægget herunder studier af værnepligt og militærtjeneste samt civilt 
og militært.

2011-2014 Østsjællands Museum Er afsluttet.

26 Middelalderens byggesten
Der gennemføres en række naturvidenskabelige og historiske undersøgelser af 
byggematerialer af kalk anvendt til større middelalderlige byggerier i Danmark. 
Undersøgelserne skal bestemme, hvor kalken er brudt og de socio-økonomiske og 
strategiske perspektiver i anvendelsen af kalk som byggemateriale.
Udføres i samarbejde med relevante museer og myndigheder

2012-14 Østsjællands Museum
Statens Naturhistoriske 
Museum
Museerne i Vordingborg
Desuden indgår de 
relevante myndigheder, 
herunder Slots- og 
Ejendomsstyrelsen, 
Nationalmuseet og 
Københavns Bymuseum



33 Tilførsel af ressourcer
Østsjællands Museum skal tilføres ressourcer for at sikre et formidlingsniveau, der er 
forventelig om en verdensarv.

2012-16 Stevns Kommune Der var ansat en verdensarvsformidler i en projektstilling (2016) til formidling af verdensarven samt en 
verdensarvskommunikationsmedarbejder (fra 2016), som skal dække Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og museet.

34 Stevns Klint+virtuel vidensbank
Der oprettes en virtuel vidensbank, hvori data fra andre vidensudbydere samles. 
Vidensbanken danner grundlag for nedenstående digitale formidlingsplatforme.

2011-12 Østsjællands Museum Er gennemført ved bevilling fra Nordea-fonden.

Stevns Klint+
Introduktionen på web fungerer som inspiration og forberedelse til et besøg på Stevns 
Klint. Indholdet præsenteres i en overskuelig, dynamisk form, hvor brugernes behov 
og interesser er i centrum. Introduktionen tjener samtidig som indgang til øvrig 
information på internet om Stevns Klint.

2011 Østsjællands Museum Er gennemført ved bevilling fra Nordea-fonden.

webintroduktion
Introduktionen på web fungerer som inspiration og forberedelse til et besøg på Stevns 
Klint. Indholdet præsenteres i en overskuelig, dynamisk form, hvor brugernes behov 
og interesser er i centrum. Introduktionen tjener samtidig som indgang til øvrig 
information på internet om Stevns Klint.

se punkt 34.

36 Stevns Klint+
Smartphones giver mulighed for at præsentere besøgende for den rigtige information i 
den rigtige form på det rigtige sted. Dette skal understøtte oplevelsen af autentiske 
miljøer og inspirere til udforskning af området
smartphones.
Viden og bevægelse langs Stevns Klint forenes via den mobile platform på en legende 
og intuitiv måde, der vækker interesse og motiverer til at søge videre.
Besøgende kan aktivt vælge et passende informationsniveau på det pågældende sted 
langs Stevns Klint indenfor de enkelte temaer: geologi, natur, kulturhistorie og Den 
Kolde Krig.

2011-12 Østsjællands Museum Er gennemført ved bevilling fra Nordea-fonden.

37 Stevns Klint+
Der opstilles digitale infotavler på udvalgte steder med henblik på at formidle 
komplekse historier og temaer på en tilgængelig og involverende måde.

2012 Østsjællands Museum

Digitale infotavler Der er sat infotavler op i museumsbygningen i Højerup samt på Stevnsfort.

38 Stevns Klint+
skiltning
Skiltning er et klassisk og velfungerende måde at formidle viden på. Skiltningen retter 
sig i særlig grad til de besøgende, der ikke ønsker formidling på mobile platforme.

2012 Østsjællands Museum i 
samarbejde med Stevns 
Kommune og 
Naturstyrelsen

Er gennemført ved bevilling fra Nordea-fonden. Stevns Turtistbureau indgår i samarbejdet.

35



39 Stevns Klint+
Der er planlagt otte kampagner, der har til formål at indsamle beretningsmaterialer, 
såsom erindringer, billeder, film med mere.

2011-12 Østsjællands Museum Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden. Uafsluttet. 

Beretningsmateriale
Kampagnerne tilrettelægges i nær tilknytning til Østsjællands Museums forskning og 
formidling indenfor særligt kulturhistorien.

Er iværksat ved bevilling fra Nordea-fonden. Uafsluttet.

40-
41

Stevns Naturcenter – skoletjeneste
Det nuværende undervisningstilbud rettet mod elever i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne udvikles med henblik på at give eleverne en indsigt i Jordens 
og livets udvikling. Tilsvarende udvikles forløb på Stevnsfort med mulighed for 
tværfaglige forløb.
Undervisningsministeriets krav til indhold er udgangspunktet for undervisningen.

2011-12 Østsjællands Museum Nye forløb for udskoling og gymnasier er etableret på Stevnsfort hvor en bunker samt et rum i undergrunden er indrettet til 
formålet. Lokal markering af åbning ultimo januar. Projektet videreudvikles. Den geologiske del opstartes i 2012. Projektet er 
finansieret af Augustinusfonden.

42 Stevns Fyr
Der laves en rammeudstilling og opstilles formidlingsskilte.

2011 Østsjællands Museum i 
samarbejde med Stevns 
Kommune

Er afsluttet.

43-
44

Stevns Museum - velkomstudstilling
Der etableres et besøgscenter i tilknytning til Stevns Museum, der skal lede besøgende 
til de forskellige besøgstilbud langs Stevns Klint.
Besøgscenteret vil omfatte en udstilling, der introducerer klintens hovedtemaer og 
giver et uddybende indblik i kalkens geologi og kulturhistorie.

Afventer 
finansiering

Østsjællands Museum En rapport om Stevns Museums museumsbygning viste, at bygningen er i dårlig stand. Beslutning om fremtid afventer. Det ny 
besøgscenter skal ligge i Boesdal, som er omfattet af regeringens forsøgsordning med fritgelse fra strandbeskyttelseslinjen (2015). 
I Højerup etableres et formidlingsmæssigt nedslagspunkt. Højerup er ligeledes omfattet af forsøgsordningen.

Der er udarbejdet en animationsvideo med fokus på historien. Er udviklet i samarbejde med Center for Oplevelsesudvikling på RUC. 

 Er udarbejdet.

47 Generel information om Stevns Klint
Der vil også i fremtiden blive arbejdet målrettet med medierne med henblik på 
reportager til TV, radio, aviser og internet.

2010- Østsjællands Museum Foregår løbende.

7 Bæredygtigtig Turisme  

Bog om fossiler fra Stevns Klint, Møn og Nordjylland
Udgivelse af bog om fossiler fra Stevns Klint, Møn og Nordjylland.
Bogen er skrevet af amatørgeologerne Alice og Leif Rasmussen fra Faxe samt Thomas 
Hansen fra Østsjællands Museum, og er et rigt illustreret atlas med flere hundrede 
billeder af alle de mest almindelige, og også en god del af de ualmindelige fossiler man 
kan finde i kridtet og kalken.

2011 Østsjællands Museum

45 Præsentationsvideo
Der skal lave en ny præsentationsvideo af Stevns Klint som en geologisk lokalitet i 
verdensklasse.

2013 Østsjællands Museum

46



48 Besøgscenter
Et nyt besøgscenter for Stevns Klint som verdensarv skal være et center for den 
besøgende og omdrejningspunkt for formidling af den enestående værdi gennem 
formidling, guidede ture, udstillinger, undervisning og forskning. Formidlingen udgør en 
del af bevaringsstrategien.

 Stevns Kommune 
(bygherre) og Østsjællands 
Museum

Proces i gang jf. punkt 43-44. 

49 Beskyttelse og udvikling af det klassiske besøgssted Højerup
Højerup er det klassiske besøgssted. Der skal udarbejdes vision og strategi for den 
videre udvikling af området Højeruplund for at sikre at området er bæredygtigt ved 
stigende turisme og for at styrke bevaringen og formidlingen af områdets enestående 
universelle værdi.

2012 Selskabet Højeruplund 

Stevns Kommune

Østsjællands Museum

 Området er det klassiske besøgsområde langs klinten og skal udvikles jf. punkt. 43-44.

Er iværksat, jf. andre punkter.

51 Båddrift med guidede ture
Muligheden for oplevelse af den enestående universelle værdi styrkes ved etablering af 
båddrift med guidede ture. Der arbejdes på at sikre en økonomisk bæredygtig 
konstruktion.

2012 Stevns Kommune
Turistbureauet 

Samarbejdsaftale indgået mellem Stevns Turistbureau og Flemming Andersen om fast sejlplan i sommerperioden og salg af 
billetter. Båddriften blev indstillet i 2016.

52 Boesdal – beskyttelse og udvikling af området. Portalen for Stevns Klint. 2011-16 Stevns Kommune Det er i Boesdal, at det nye besøgscenter skal ligge. Proces er i gang.

53-
56

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – fredning af området
Gangene i Stevnsfort er en del af det nominerede område. Der er iværksat initiativer 
til at få Stevnsfort omfattet af en fredning med henblik på at sikre det autentiske 
kulturmiljø og en nøje regulering af monumentets fremtræden og anvendelse. En 
fredning vil også rumme en beskyttelse af den enestående universelle værdi, der kan 
opleves i de underjordiske gange.
Videreudvikling af museet med nybygning vil ske i respekt for den nominerede værdi.

2012 Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum 
Stevnsfort

Gennemført. Stevnsfortet blev bygningsfredet i 2012. Fredningen omfatter også arealet mellem anlæggene.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort – plejeplan for området 
 Der arbejdes løbende på at opretholde en sund balance mellem ønsket om 
monumentets autentiske fremtræden og den omkringliggende natur. Dette reguleres 
gennem en plejeplan for området.

Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum 
Stevnsfort

Plan for justering af eksisterende plejeplan har afventet resultat af fredningen. Arbejdet mellem Østsjællands museum, Stevns 
Kommune og dansk Naturfredningsforening omkring færdiggørelse af plejeplanen forventes færdigt i 2013. Plejeplan 
færdigudarbejdet i 2015.

50 Formidling på stedet
Formidling i den enestående universelle værdi styrkes gennem digital formidling på 
mobile platforme. 

2011-12 Østsjællands Museum i 
samarbejde med et antal 
eksterne partnere



 Koldkrigsmuseum Stevnsfort – udbygning af museet
Koldkrigsmuseum Stevnsfort arbejder på at videreudbygge museet med en ny bygning 
i tilknytning til monumentet, men udenfor det nominerede område. Målet er at indgå i 
Danmarks nationale museum for Den Kolde Krigs militære historie og skabe en 
attraktion i international klasse indenfor sit felt.

K Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum 
Stevnsfort

Der er ingen konkrete planer. Målet om at indgå i Danmarks nationale museum for Den Kolde Krigs militære historie sker bla. 
gennem udvikling af digital formidling samt gennem fysisk formidling udenfor området.

 Koldkrigsmuseum Stevnsfort – skoletjeneste
Som nævnt i afsnit 7.2.4 udvikles det nuværende undervisningstilbud rettet mod 
elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Undervisningen tager udgangspunkt 
i Undervisningsministeriets krav til indhold.

2013 Østsjællands Museum
Koldkrigsmuseum 
Stevnsfort

Gennemført og fortsat under udvikling i flerfagligt samarbejde med naturfag.

57 Arkitekturpolitik
Stevns rummer en særlig bygningskultur, som har sit udgangspunkt i Stevns Klint. Der 
er igangsat en proces med at udarbejde en arkitekturpolitik, der har til formål at 
beskrive bygningskultur og karakter for alle landsbyer og byer i Stevns Kommune. En 
arkitekturpolitik vil således styrke bevaring og formidling af den særlige kulturarv som 
knytter sig direkte til geologien i Stevns Klint.

2011-20 Stevns Kommune  Arkitekturpolitik er udarbejdet.

58-
59

Stevns Fyr
Stevns Fyr udgør et besøgssted langs klinten. Områdets formidling samt 
publikumsfaciliteter udvikles med fokus på det nominerede områdes samlede 
bæredygtighed og under hensyntagen til den enestående universelle værdi og bevaring 
af det autentiske kulturmiljø.
Borgerinddragelse er en vigtig del af processen.

2011-12 Stevns Kommune 
Østsjællands Museum

Der er et projekt i gang om udviklingen af området. Der har været igangsat en bred borgerinddragelsesprocess for at få en 
brainstorm på hvad området kan bruges til. Herefter har Realdania tilbudt fondsmidler, som de gerne vil bruge på området. 
Projektet blev offentliggjort i 2016 og forventes at stå færdigt i 2017. 

60 Skoletjeneste
Som nævnt i afsnit 7.2.4 udvikles det nuværende undervisningstilbud rettet mod 
elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Der udarbejdes tværfaglige forløb 
og undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets krav til indhold.

2011 Stevns Naturcenter

Østsjællands Museum

Koldkrigsmuseum
Stevnsfort

Løbende. Se punkt 40-41.

61 Strategi for turisme
Strategi for turisme i Stevns er en plan for, hvordan turisme konkret fremmes på et 
bæredygtigt grundlag, og hvordan seværdighederne bindes bedre sammen.

2012 Stevns Kommune 
Stevns Turistforening
Østsjællands Museum

Der er i maj 2011 udarbejdet en turistpolitiske redegørelse for Stevns kommune  for at få et sammen-
hængende og politisk grundlg for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvenses for turismen i
kommunen.
Redegørelsen indgår i kommuneplanens retningslinjer og rammer for turistudvikling i landzonen og kystnærhedszonen.



62 Undersøgelse af turisme
Stevns Turistforeningen gennemførte en undersøgelse af turismen på Stevns i 2010. 
Undersøgelsen gav konkret viden om besøgende, servicer, information og 
seværdigheder. Nye undersøgelser laves hvert andet år.

Stevns Turistforening i 
samarbejde med Stevns 
Kommune

Moniteringsundersøgelse af turisme.

63 Stevns Turistbureau 2013 Stevns Turistforening 

Stevns Kommune

Resultatkontrakt udløb 2013. Ny organisation 2015. En del af det tværrkommunale samarbejde Sydkyst Danmark.

64 Markedsføring
Markedsføringen af Stevns Klint målrettes mod Danmark, Norden, Tyskland og Benelux-
landene.

2012-16

Afventer 
finansiering

Stevns Turistforening Stevns har deltaget i en samlet markedsføring af regionen via Østdansk Turisme. Kampagnen blev betalt og indrykket af Stevns 
Turistbureau. Stevns Turistbureau udgiver hvert andet år en "Stevns Guide" i 70.000 eksemplarer. Guiden bliver publiceret på tre 
sprog.

65 Temadag for turistbranchen
Der arrangeres en årlig temadag for aktører inden for turistbranchen på Stevns.

2011 og 
derefter 
årligt

Stevns Kommune 
Stevns Turistforening
Østsjællands Museum

66 Produktudvikling
Produktudviklingen skal skabe varierede og indholdsrige oplevelser for besøgende 
baseret på et bæredygtigt grundlag.

Løbende Østsjællands Museum
Stevns Turistbureau
Østsjællands Museum

Østsjællands Museum har udviklet flere nye sommerferietilbud til børnefamilier og voksne både langs Stevns Klint 
og inden for Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Tilbuddene har været velbesøgte.
Østsjællands Museum har lanceret en omfangsrig app medt med film, interaktive elementer, geologiske 
bestemmelsesnøgler, spil samt praktiske oplysninger og tilhørende hjemmeside. Omfattende skilteprogram er gennemført af 
Stevns Kommune og Østsjællands Museum. Skiltene understøtter besøgende oplevelser og færdsel langs hele klinten. 

Stevns Turistbureau og Stevns Kommune samarbejdede om udvikling af tilbud om: 
- sejltur fra Rødvig til Højerup og retur
- dykning ved Rødvig med og uden instruktør
- Smag på Stevns - en dag med mulighed for at smage og købe lokale produkter og andre aktiviteter. 
Desuden samarbejdes med Rødvig Borgerforening om udvikling af Markedsdag i Rødvig bl.a. med "Kunst på Kajen".
Alle tilbuddene er velbesøgte og vil også blive tilbudt og videreudviklet de kommende år. Samarbejdet foregår nu via Sydkyst 
Danmark.

67 Uddannelse
Der sker regelmæssig uddannelse, videre- og efteruddannelse af guider til området.

Løbende Østsjællands Museum Østsjællands Museum har i 2011 uddannet guider til geologiske ture og efteruddannet Stevnsfort-guider i geologi.
Faglig, formidlingsæssig og sikkerhedsmæssig videreuddannelse gennemføres således, at der altid er et professionelt korps.



68 Faciliteter
Faciliteterne ved besøgsstederne skal løbende vedligeholdes og forbedres efter behov, 
så de svarer til de besøgendes behov og forventninger.

Løbende Stevns Kommune

Østsjællands Museum

Højeruplund

Løbende eftersyn og vedligehold.

69 Planstrategi 2011
Turisme er et af hovedtemaerne i Stevns Kommunes planstrategi i 2011. Planstrategi 
anviser, hvilke områder kommunen har særlig fokus på i den fysiske planlægning. 
Turisme som tema vil også blive tilføjet i Kommuneplan 2013.

2011 Stevns Kommune  Der er udarbejdet en turismepolitiske redeørelse (2015).

70 Trafikhandlingsplan for Stevns Kommune
Der udarbejdes en trafikhandlingsplan for Stevns Kommune med henblik på at sikre en 
hensigtsmæssig afvikling af trafikken og udvikling af infrastrukturen i Stevns 
Kommune.

2014 Stevns Kommune Der er foretaget trafiktælling i sommeren 2013 og der er blevet udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for Stevns Kommune. Der er 
endnu ikke blevet udarbejdet en trafikhandlingsplan.

71 Omfartsvej 
Projekt med at anlægge en omfartsvej udenom Strøby Egede er sat i gang. 
Omfartsvejen vil forbedre trafikafvikling i den nordlige del af Stevns Kommune.

2016 Stevns Kommune Der har været et politisk ønske om at undersøge muligheden for, at vejen kan føres over Tryggevælde å. Staten har afsat midler til 
undersøgelse af løsningsforslag, som ikke forventes tilvejebragt i en nærmere fremtid.

72 Turistrute Etablere en turistrute for bilister – blandt andet ved at omlægge 
Margueritruten – med henblik på at forbedre tilgængeligheden, fordele besøgende og 
øge besøgskapaciteten.

2012

Afventer 
finansiering

Stevns Kommune

Stevns Turistbureau

Østsjællands Museum

73 Trafikafvikling – Espekærsvej
Der findes en løsning på trafikafviklingen på Espekærsvej ved Mandehoved. Der ses 
på, om bustrafik til Stevns Naturcenter og Flagbanken kan omlægges, så 
trafikafviklingen følger samme rute som den tunge erhvervstrafik til Sigerslev Klintbrud 
og således adskilles fra bløde trafikanter.

2012 Stevns Kommune Der er opsat skilte om, at der ikke må køre lastbiler.

74 Vandre- og cykelstier
Vandre- og cykelstier langs Stevns Klint skal forbedres som led i en generel 
opprioritering af vandre- og cykelstier i kommunen. Det undersøges om der er 
mulighed for at etablere vandringer, der forbinder klinten og Store Heddinge.

2011-16 Stevns Kommune
Turistbureauet vil gerne 
være med

Skiltningen er forbedret på bagrund af registrering af info langs klinten. Sjællandsleden er ført gennem Gjorslev Skov. 

75 Skiltning – motorvej
Der opstilles skilte ved motorvejsafkørsler på Sydmotorvejen E47.

2011 Trafikministeriet Er sat op.

Infrastruktur afsnit 8



76 Skiltning til Stevns
Der arbejdes på at forbedre skiltning fra motorvejsafkørslerne gennem Faxe Kommune 
og Køge Kommune til Stevns Klint.

2011 Stevns Kommune, 
vejafdelingen

Skiltningen er udbygget.

77 Skiltning i Stevns Kommune
Der foretages en analyse af skiltningen i Stevns Kommune og mellem besøgsstederne 
langs vejene med henblik på at forbedre informationerne og optimere trafikafviklingen.

2012 Stevns Kommune Der er sat skilte op forskellige strategiske steder.

78 Højerup – lokalplan 
Det er politisk besluttet at udarbejde en lokalplan for Højerup med det formål at 
tilpasse landsbyens infrastruktur til at modtage flere besøgende.

2012 Stevns Kommune Afventer.

79 Højerup – anløbsbro og trappe
Der vil blive bygget en anløbsbro ved Højerup med henblik på at etablere en fast 
sejlrute mellem Rødvig og Højerup i sommermånederne. Der laves forbedring af 
trappen, der forbinder klintekanten og stranden.

2012 Stevns Kommune Afventer. Dette vil indgå i arkitekkonkurrencen omkring disponering af området fra museet til kysten.

Trampestien ved Stevns Fyr er blevet gjort tilgængelig for dårligt gående og handicappede via en særlig belægning. Desuden er der 
etableret en handicapvenlig opholdsplads, ligesom der er opsat handicapvenlige borde og bænke. 

81 Plan for autocampere
Der sker en kortlægning af placeringsmuligheder for autocampere i bufferzonerne samt 
i Rødvig og Store Heddinge.

2012 Stevns Kommune
Stevns Turistbureau

Ikke afklaret

82 Parkeringsplads til autocamper på Rødvig Havn
Muligheden for at etablere en plads til autocampere på Rødvig Havn undersøges.

2012 Stevns Kommune 
Stevns Turistbureau

Indgår i projektet "Både og ", der har til hensigt at skabe bedre faciliteter og udvikling på havnene i Rødvig.

83 Boesdal Kalkbrud – gangbro for handikappede
Der vil blive etableret en gangbro med henblik på at kørestolsbrugere og 
gangbesværede person kan komme ud på stranden og se den geologiske lagdeling.

2012

Afventer 
finansiering

Foreningen Boesdal 

Stevns Kommune

Samlet plan for området med besøgscenter.

Se tidligere.Flagbanken og Mandehoved
Et kommuneplantillæg og en lokalplan for kaserneområdet ved Mandehoved forventes 
politisk vedtaget. Hensigten er, at området skal udvikles med respekt for de 
bygningskulturelle og landskabelige kvaliteter, der findes i området.

80 Trampestien – Stevns Fyr
En 100 meter strækning af trampestien gøres tilgængelig for dårligt gående og 
kørestolsbrugere.

2011 Brugergruppe i 
samarbejde med 
Naturstyrelsen, Stevns 
Kommune, Stevns 
Naturcenter m.fl. 

2011 Stevns Kommune84



85 Trampestien
Markering og information langs trampestien. 

2011-12 Stevns Kommune i 
samarbejde med 
Østsjællands Museum

Der er sket væsentlige forbedringer omkring skiltningen langs stien med sammenhængende informationsprogram,
hvor store informationsskilte og skilte langs trampesti er koordineret. Dette er sket i samarbejde med lodsejergruppen, Stevns 
Kommune,  og Østsjællands Museum. Der er herudover udarbejdet en folder sammen med lodsejergruppen som bl.a oplyser om de 
problemstillinger, der er langs stien f.eks. løse hunde, færdsel i lodsejernes have mm. 

Brugeroplevelser: jf. moniteringsplanens punkt 96, 99

86 Cykelruten Berlin-København 
Det undersøges om der mulighed for at forlænge cykelruten Berlin-København til at 
forløbe via Hovedskovsvej til Bøgeskov og videre gennem Gjorslev Skov til Strøby 
Ladeplads med henblik på at højne cykelrutens oplevelsesmæssige kvalitet og øge 
trafiksikkerheden.

2013 Stevns Kommune

Stevns Turistbureau

Østsjællands Museum

Fra 2015 går denne forbi Stevns Klint.
 

87 Shuttle
Det undersøges, om der er mulighed for at indsætte en shuttlebus mellem 
besøgsstederne og Rødvig og Store Heddinge.

2014 Stevns Kommune

Stevns Turistbureau

Østsjællands Museum

Stevnsbussen har kørt som gratisbus i sommermånederne fra 2014.

88 GPS-ruteplaner
Det undersøges om GPS-firmaer kan ændre ruteplaner, så informationer og vejvisning 
ikke modstrider med lokale trafikplan og trafiksikkerhedsplan.

2012 Stevns Kommune Skal undersøges.



Nr. Fokus Indikator Metode Evaluering Frekvens Ansvarlig

Fond/forening 
Løbende

Østsjællands 
Museum

Stevns Kommune

Lodsejere

Forskere opfordres til at anmelde 
feltstudier til Østsjællands Museum, 
som vil registrere og anvise område 
til forskning.

Fond/forening 
Løbende

Jf. punkt 90

Dette søges gjort obligatorisk på 
sigt.

Udsigtspunkterne langs Stevns Klint 
gennemgås for opvækst og andet, 
der begrænser eller blokerer det frie 
udsyn.

Stevns Kommune

 

Østsjællands 
Museum

Nr. Fokus Indikator Metode Evaluering Tidsplan Ansvarlig

Kvantitativ måling om biodiversiteten i 
naturområderne fremmes. 

Vurdering af om plejeplanerne lever op til deres 
formål.

Moniteringsplan for Stevns Klint verdensarv afsnit 9

  Naturen afsnit 9.2

Stevns Kommune93 Flora og fauna En række bestemte 
dyr og planter, der 
trives på de 
næringsfattige 
kalkrige overdrev

Overvågning og registrering af 
særlige planter og dyr på udpegede 
overdrev langs Stevns Klint.

Fond/forening - evt 
konsulentydelse  
årligt

Østsjællands 
Museum

91 Indsamling af 
geologiske materiale - 
forskning

Forskningsaktivitet i 
det nominerede 
område

Vurdering af hvor og i hvilket omfang Stevns Klint 
kan bære forsknings-aktivitet på det aktuelle 
tidspunkt.

Østsjællands 
Museum

92 Udsigtspunkter Frit udsyn til Stevns 
Klint fra 
udsigtspunkter.

Vurdering om opvækst og andet hindrer den 
visuelle oplevelse af Stevns Klint.

Fond/forening 
indgår i driften 
Årligt

Sammenligning af informationer fra år til år vil 
give svar på, om den geologiske værdi og 
integriteten er truet på nuværende tidspunkt eller 

Fond/forening I 
månederne maj og 
oktober

Vurdering af tilbagerykningens betydning for 
kerneværdierne og integriteten. 

90 Indsamling af 
geologiske materiale - 
generelt

Tilstanden af 
geologiske lag, 
særligt Fiskeler og 

Tilstand af geologiske lag og spor 
efter redskaber registreres og 
kortlægges – særligt omkring 

89 Tilbagerykning Tilbagerykning af 
Stevns Klint

Tilbagerykning og nedstyrtning 
registreret fra land og havet.



Vurdering af om slitage udgør et problem. Stevns Kommune

Vurdering af håndtering af affald i naturen. Østsjællands 
Museum

I højsæsonen minimum en ugentlig overvågning 
langs klinten for fjernelse af affald.

Naturstyrelsen

Selskabet 
Højeruplund

Foreningen 
Boesdal

Nr. Fokus Indikator Metode Evaluering Tidsplan Ansvarlig

Overblik over ny forskning og bedømmelse af, 
hvordan det eventuelt kan formidles til 
besøgende.
 

Stevns Kommune

Stevns 
Turistbureau

Østsjællands 
Museum

Nr. Fokus Indikator Metode Evaluering Tidsplan Ansvarlig

Forskning og formidling afsnit 9.3

 Turisme afsnit 9.4

 

96 Formidling Tilfredshed med 
infotavler,  guidede 
ture, besøgscenter 
med mere.

Survey blandt besøgende. Denne 
foretages som del af undersøgelse 
af besøgendes oplevelser, se Afsnit 
10.4.

Kvantitativ og kvalitativ vurdering af, om 
formidlingen lever op til besøgendes nuværende 
og fremtidige behov.

Årligt

95 Forskning Publicerede artikler Søgning af publicerede artikler i 
peer-reviewed tidsskrifter.

Årligt Østsjællands 
Museum

     
    

   
 

 

fond/forening -
overvågning af 
området Årligt 

    
      

   

   
  

94 Slitage og affald i 
naturen

Slid på vegetation 
og affald som følge 
af menneskelige 
aktiviteter i 
naturområderne og 
på trampestien 
langs Stevns Klint.

Slitage og affald på og omkring 
naturområderne registreres gennem 
observation, foto og kortlægning.



Turismens 
påvirkning af 
lodsejeres generelle 
velfærd i det 
nominerede område

Speciel fokus på 
trampestien
Nedslidning af 
besøgsstedernes 
faciliteter, herunder 
trampestien

Vurdering af om slitagen er problematisk. Østsjællands 
Museum

Stidannelse på 
besøgsstederne

Vurdering af håndtering af affald ved 
besøgsstederne.

Stevns Kommune

Efterladt affald Lodsejere

Stevns Kommune

Stevns 
Turistbureau

Østsjællands 
Museum

Overnatninger

Besøgstal

Fordeling 

Nr. Fokus Indikator Metode Evaluering Tidsplan Ansvarlig

Kødannelse Trafikmåling

Færdsels-
uheld

Rapporterede uheld kortlægges

 Infrastruktur afsnit 9.5

Stevns 
Turistbureau

Vurdering af kapaciteten for overnatninger, besøg 
samt fordeling.

Årligt 

97 Lodsejer-oplevelser 

99 Besøgendes 
oplevelser

Besøgendes 
vurdering af Stevns 
Klint, 
besøgsstederne, 
faciliteter, servicer, 
informationer med 
mere

Survey blandt besøgende Kvantitativ og kvalitativ vurdering af besøgendes 
oplevelser og ønskemål.

fond/forening 
overvågning Hvert 
andet år

Stevns KommuneVurdering om trafikafviklingen er velfungerende 
for alle typer af trafikanter.

fond/forening 
overvågning -
inddrages i 
årsberetning Hvert 
andet år

100 Statistik Informationer fra overnatnings- og 
besøgssteder indsamles 

101 Trafikbelastning

Der har været afholdt årlige 
lodsejermøde til og med 2014. 
Lodsejerne er repræsenteret i 
referencegruppen og derudover har 
alle mulighed for at melde direkte 
ind til kommunen via særlig mail 
(stevnsklint@stevns.dk).

Vurdering af lodsejeres oplevelse i forhold til den 
samlede værdi som nomineret område.

fond/forening 
overvågning Min 
Årligt

Stevns Kommune

98 Slitage og affald på 
besøgsstederne

Slitage, stidannelse og affald på og 
omkring besøgsstederne registreres 
gennem observation, foto og 
kortlægning.

fond/forening 
overvågning Årligt



Stevns Kommune

Lodsejere 

Østsjællands 
museum

 

102 Parkering Parkerings-
problemer

Parkeringsproblemer registreres 
gennem observation og foto

Vurdering om parkeringsforhold på 
besøgsstederne er velfungerende.

fond/forening 
overvågning -
inddrages i 
årsberetning årligt

     
    

 
 

  
  

andet år



BILAG 2 

OPGAVER 2017-2020 



1 
 

Handlingsskema 

 

GEOLOGI – INDSAMLING, BEVARING OG REGISTRERING – ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
2 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Institution med ansvar 

for geologien 
Institution med ansvar for 
geologien 

     
 

 

KULTURHISTORIE – INDSAMLING, BEVARING OG REGISTRERING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
4 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Institution med ansvar 

for kulturhistorien 
Institution med ansvar for 
kulturhistorien 

     
 

 

 

 

GEOLOGI – INDSAMLING, BEVARING OG REGISTRERING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
1 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Institution med ansvar 

for geologien 
Institution med ansvar for 
geologien 

     

KULTURHISTORIE  - INDSAMLING, BEVARING OG REGISTRERING – ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
3 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Institution med ansvar 

for kulturhistorien 
Institution med ansvar for 
kulturhistorien 

     



2 
 

NATURPLEJE 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
5 Udarbejdelse af 

naturplejeplan  
 

Dialog med og inddragelse af lodsejere og øvrige borgere om en 
samlet plejeplan for området langs klinten. Sættes i gang når 
Fødevare- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om 
fredningen af Stevns Klint.  

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns 
Naturvejlederen 

Stevns Kommune 

     
6 Udvælgelse af 

udsigtskiler 
Dialog med og inddragelse af lodsejere og øvrige borgere i 
udvælgelsen af udsigtskiler et passende antal steder langs klinten 
(2017-20).  

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
Naturvejlederen 

Stevns Kommune 

     
7 Handlingsplan for 

vandrefalk  
Udarbejdelse af handlingsplan for vandrefalk (2018-2020) Stevns Kommune 

Naturvejlederen 
Stevns Kommune 

     
8 Handlingsplan for 

grotteedderkop  
Udarbejdelse af handlingsplan for grotteedderkop (2018-2020)  
 

Stevns Kommune 
Naturvejlederen 

Stevns Kommune 

     
9 Bekæmpelse af 

rynket rose langs 
klintekanten 

Opstart af egentlig indsats til bekæmpelse af rynket rose. Der 
udarbejdes en handlingsplan, som efterfølgende implementeres i 
den generelle pleje (2018).  

Stevns Kommune 
Naturvejlederen 

Stevns Kommune 

     
10 Naturplejeprojekter Forskellige projekter med ekstra fokus på enkelte lokaliteter.  

Nye plejeformer undersøges. I 2017 undersøges således 
afbrænding.  

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 

     
11 Naturpleje 

kommunale arealer 
Pleje af de kommunale arealer med udgangspunkt i følgende: 
Boesdal (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_176874 
APPROVED_1251362274382.pdf)  
Fyrområdet (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3209663_ 
1484078866331.pdf)    
Stevnsfort (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1054140_ 
APPROVED_1199710238643.pdf)   

Stevns Kommune 
Institution med drifts- 
og formidlingsmæssigt 
ansvar for det 
pågældende område 
 

Stevns Kommune 

     
12 Oplysning, skilte  

 
Udarbejdelse af mobile skilte med oplysning om, at der udføres 
naturpleje.  

Stevns Kommune Stevns Kommune 

     
13 Frivillige Undersøgelse af muligheden for inddragelse af frivillige til at 

varetage udvalgte pleje- og opsynsopgaver.  
Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  

Stevns Kommune  
 

     

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_176874%20APPROVED_1251362274382.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_176874%20APPROVED_1251362274382.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3209663_%201484078866331.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3209663_%201484078866331.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1054140_%20APPROVED_1199710238643.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1054140_%20APPROVED_1199710238643.pdf
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NATURPLEJE – ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
14 Afgræsning i 

Højerup 
Naturpleje i Højerup (2017-2020).  
April 

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 

     
15 Workcamp Workcampen planlægges og forberedes af kommunen.  

Deltagerne plejer udvalgte områder langs Stevns Klint. 
Juli 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
 

Stevns Kommune 

     
16 Generel naturpleje 

langs Stevns Klint  
 

Løbende pleje (2017-2020), herunder: 
- Slåning af trampestien 4 gange/sæson (maj, juni, juli 
august/september),  
- Beskæring af bevoksning langs trampestien, så passagen sikres 
løbende gennem sæsonen (løbende),  
- Sikring af udsigtskiler et passende antal steder langs klinten 
(løbende),  
- Friholdelse af bevoksning steder hvor denne skjuler eller truer de 
geologiske værdier (løbende),  
- Tilpasset pleje der tager hensyn til og understøtter 
sikkerhedshensyn (løbende). 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 

     
17 Oplysning, medier  

 
Oplysning om de forskellige naturplejeprojekter (løbende).  
 

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 

     
 

BÆREDYGTIG TURISME 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
18 Ordensregler 

udarbejdelse 
Udarbejdelse af ordensregler (2017-18).  Stevns Kommune 

Verdensarv Stevns  
Stevns Kommune 
 

     
19 Ordensregler 

inddragelse 
Inddragelse af borgere, lodsejere og øvrige relevante parter i 
ideoplæg til retningslinjer (2017-18). 

Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 
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BÆREDYGTIG TURISME 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
20 Turbåd  Afsøgning af mulighed for etablering af fast turbåd til besejling 

af klinten. 
Verdensarv Stevns 
Stevns 
Erhvervsråd/ 
Stevns 
turistforening 

Stevns Erhvervsråd/ 
Stevns turistforening 

     
21 Fossilindsamling Udarbejdelse af plan for fossilindsamling. Geologisk 

referencegruppe 
Institution med 
ansvar for 
geologien 

Institution med ansvar 
for geologien 

     
22 Opfølgning på 

turismestrategier  
Følge op på de allerede udarbejdede turismestrategier – og 
udarbejdelse af forslag til konkrete initiativer.  

Stevns 
Erhvervsråd/  
Stevns 
turistforening 

Stevns Erhvervsråd/  
Stevns turistforening 

     
23 Opfølgning på 

organisation 
Opfølgning på organisation af turismeinteresser. Stevns 

Erhvervsråd/  
Stevns 
turistforening 

Stevns Erhvervsråd/  
Stevns turistforening 

     
24 Publikumsforbed-

rende tiltag i 
Højerup, faciliteter  

- Etablering af udendørs vaskefaciliteter til støvler 
samt fiskerenseplads (2017).  
- Undersøgelse og igangsættelse af forplejningsmuligheder 
til et bredere publikum. 
- Opdatering af de offentlige toiletforhold (2017).  

Højeruplund  Højeruplund  

     
25 Publikumsforbed-

rende velkomsttiltag 
i Højerup og Boesdal  

- Fundrasing til velkomsttiltag (2017), 
- Opsætning af formidlingsstandere (2017), 
- Opsætning af vejvisningsskilt og oversigtskort (2017), 
- Redigering og fornyelse af folder over Højeruplund (2017),  
- Opsætning af formidlings-/siddemøbel (2017), 
- Markering af tur i terrænet (Højerup) (2017). 

Verdensarv Stevns  
Stevns Kommune 
Højeruplund 
Stevns 
turistforening 

Verdensarv Stevns 
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BÆREDYGTIG TURISME 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
26 Markedsføring Fælles projekt om content marketing mellem de danske 

verdensarvssteder og Visit Denmark (påbegyndes i 2017). 
Verdensarv Stevns 
 

Verdensarv Stevns 

     
 

BÆREDYGTIG TURISME - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
27 Skiltning langs 

trampestien  
Løbende vurdering af skiltningen langs trampestien således, at 
denne til enhver tid vil fremstå optimalt i forhold til formål.  

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 

     
28 Faciliteter og 

installationer  
Løbende gennemgang af faciliteter og installationer for at sikre at 
tingene er intakte og kan benyttes på den måde, de er tiltænkte. 

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns  

Stevns Kommune 

     
29 Verdensarvscam-

pingvogn 
Udlåning af campingvogn til verdensarvspartnere og andre 
relevante. Løbende. 

Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

 

AKTIVITETER 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
30 Retningslinjer 

udarbejdelse 
Udarbejdelse af tydelige retningslinjer med angivelse af 
omfang og type af aktiviteter, som kan foregå langs klinten.  

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune  
 

     
31 Retningslinjer 

inddragelse 
Inddragelse af borgere, lodsejere og øvrige relevante parter i 
ideoplæg til retningslinjer. 

Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

     
32 Oplysning Oplysning om retningslinjer. Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

     
33 Understøttelse af 

anden forskning 
med relevans for 
verdensarven 

Understøtte forskning i emner med relevans for udvikling af 
verdensarvsområdet såsom destinationsudvikling, værdiskabelse, 
vores fælles verdensarv, fysisk planlægning mm.  

Verdensarv Stevns 
 
 

Verdensarv Stevns 
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AKTIVITETER 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
34 Retningslinjer for 

Boesdal 
Udarbejdelse af retningslinjer for aktiviteter i Boesdal Stevns Kommune Stevns Kommune 

     
 

AKTIVITETER - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
35 Evaluering Årlig evaluering af retningslinjer med inddragelse af borgere, 

lodsejere og øvrige relevante parter. 
Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns 

     
36 Oplysning Kontinuerlig formidling af gældende retningslinjer. Verdensarv Stevns 

 
Verdensarv Stevns 
 

     
 

BÆREDYGTIG UDVIKLING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
37 Retningslinjer Undersøge behov for udarbejdelse af retningslinjer for 

kommercielle aktiviteter. 
Verdensarv Stevns 
 

Verdensarv Stevns 

     
38 Partnerprogram Udvikling af styrket partnerprogram. Verdensarv Stevns 

Stevns Erhvervsråd 
Verdensarv Stevns 
 

     
39 Partnerprogram 

2017 
Gennemførelse af partnerprogram 2017. Verdensarv Stevns 

Stevns Erhvervsråd 
Verdensarv Stevns 
 

     
40 Oplysning Oplysning til nuværende og potentielle kommercielle aktører om 

retningslinjer der vedrører kommercielle interesser mm. 
Verdensarv Stevns 
Stevns Erhvervsråd/  
Stevns turistforening 

Verdensarv Stevns 
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BORGERINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
41 Kommunikation Udarbejdelse og implementering af kommunikationsstrategi for 

de ansvarlige parter i verdensarvsarbejdet. 
Verdensarv Stevns 
Stevns Kommune  
Østsjællands 
Museum 

Verdensarv Stevns 
 

     
42 Digital 

kommunikation 
Udarbejdelse af strategi for tilstedeværelse af verdensarven på 
digitale og sociale platforme. Herunder implementering af strategi. 

Verdensarv Stevns 
 

Verdensarv Stevns 
 

     
43 Frivillighed Udarbejdelse af strategi for frivillighed og borgerinddragelse i 

verdensarvsarbejdet. 
Verdensarv Stevns 
Stevns Kommune 

Verdensarv Stevns 
 

     
44 Visuel identitet Udvikling af visuel identitet for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

 
     
 

BORGERINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
45 Kommunikation til 

offentligheden 
Koordinering af løbende kommunikation til offentligheden vedr. 
verdensarv samt optimering af www.stevnsklint.org, 
understøttende kommunikation, nyhedsbreve, klummer, digital 
kommunikation mm. gennem den fælles 
kommunikationskonsulent (som servicerer VS, ØM og SK i 
spørgsmål om verdensarv). 

Verdensarv Stevns 
(den fælles 
kommunikationskon
-sulent) 

Verdensarv Stevns 
 

     
46 Arrangementer Afholdelse af årlige verdensarvsdage.  Verdensarv Stevns 

Stevns Kommune 
Verdensarv Stevns 

     
47 Referencegrupper 

og 
arbejdsgrupper 

Servicere med sekretariatsfunktion. Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

     
 

http://www.stevnsklint.or/
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BESØGSSTEDER 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
48 Lokalplan 

fyrområdet  
Udarbejdelse af lokalplan for fyrområdet (2017). Stevns Kommune  Stevns Kommune  

 
     
49 Helhedsplan for 

fyrområdet  
Udarbejdelse af helhedsplan for fyrområdet (2018-19).  Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
50 Arkitektprogram 

for Boesdal  
Udarbejdelse af arkitektprogram for Boesdal (-2020).  Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
51 Arkitektprogram 

for Højerup  
Udarbejdelse af plan for Højerup som støttepunkt for Boesdal. 
Del af arkitektprogram (-2020).  

Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
52 Etablering af 

besøgscenter i 
Boesdal  

Etablering af portal og kraftcenter for verdensarven 
(påbegyndes inden senest 2020).  

Stevns Kommune 
(alternativ 
konstruktion)  

Stevns Kommune 
(alternativ 
konstruktion)  

     
53 Etablering af nye 

faciliteter og 
formidlingsplat-
fom i Højerup  

Støttepunkt og del af projektet omkring besøgscenter 
(påbegyndes senest 2020).  

Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
 

TRAFIKALE FORHOLD 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
54 Trafikhandlingsplan  Udarbejdelse af trafikhandlingsplan (2018).  Stevns Kommune  Stevns Kommune  

 
     
55 Parkeringspladser  Etablering af parkeringspladser strategiske steder på baggrund af 

handlingsplanen (2018-20). 
Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
56 Cykelparkeringsplad-

ser  
Etablering af parkeringspladser strategiske steder på baggrund af 
handlingsplanen (2018-2020). 

Stevns Kommune  Stevns Kommune  
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TRAFIKALE FORHOLD 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
57 Trampesti – 

Sigerslev Kridtbrud  
Etablering af kystnært stiforløb med trappe forbi Sigerslev 
Kridtbrud (OMYA) (2017-2020).  

Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
 

TRAFIKALE FORHOLD - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
58 Transport Sikring af offentlig transport (bus, tog, flextrafik) til alle eller 

flere af seværdighederne langs klinten for både besøgende og 
lokale borgere.  

Stevns Kommune Stevns Kommune 

     
59 Drift  Sørge for at tidsrummet/tidspunkterne hvor den offentlige 

transport foregår stemmer overens med brugen af transporten 
samt ønskerne til denne. Justeres f.eks. i forhold til sæsonen, 
arrangementer mv.  

Stevns Kommune  Stevns Kommune  

     
 

SIKKERHED 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
60 Beredskabsplan Færdiggørelse af beredskabsplan for Stevns Klint (2017).  Stevns Kommune Stevns Kommune 

 
     
61 Oplysning  Kommunikere alle nødvendige sikkerhedsinstrukser ud til alle 

parter og brugere af området. (2017-18).  
 
 

Stevns Kommune 
Højeruplund 
Verdensarv Stevns 
Naturvejleder  
Øvrige  

Stevns Kommune 
 

     
62 Trappe i Højerup  Etablering af sikkerhedsmæssig god og mere brugervenlig 

trappe.  
Stevns Kommune  Stevns Kommune  
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SIKKERHED ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
63 Vurdering af 

skredfare 
Vurdering af klintens tilstand i forhold til skredfare mm. 
Løbende. 

Geologisk 
ansvarlige institution  
Verdensarv Stevns  
Stevns Kommune 

Stevns Kommune 

     
64 Undersøgelse af 

klintens stabilitet  
Undersøgelse af klintens stabilitet på relevante lokaliteter. 
Ekstra fokus på områder for seværdigheder, hvor der er større 
koncentrationer af besøgende. Løbende.  

Geologisk 
ansvarlige institution  
Verdensarv Stevns  
Stevns Kommune 

Stevns Kommune 

     
65 Gennemgang af 

beredskabsplan 
Årlig gennemgang af beredskabsplan inden 1. april. Alle 
relevante parter har selv ansvar for at melde ind med 
opdatering af kontaktpersoner og telefonnumre inden 1.april. 

Stevns Kommune Stevns Kommune 

     
66 Gennemgang af 

advarselsskilte  
Årlig gennemgang af skilte langs klinten for at sikre at 
advarselsskiltenes korrekte placering og synlighed mv.  

Verdensarv Stevns  
Stevns Kommune  

Stevns Kommune 

     
67 Oplysning  Oplysning til borgere om aktiviteter, der kan påvirke graden af 

sikkerhed f.eks. i forbindelse med naturpleje, kommercielle 
aktiviteter mm.  

Den relevante aktør  
 

Den relevante aktør 

     
68 Skredrapport Udarbejde af skredrapport efter gennemgang af hele klinten. 

Hvert 10.år. Næste gang i 2026. 
GEUS 
Verdensarv Stevns 
Stevns Kommune 

Stevns Kommune 

     
69 Overflyvning Overflyvning af klinten i forbindelse med sikkerhedsvurdering. 

Hvert 10.år. Første gang i 2021. 
GEUS 
Verdensarv Stevns 
Stevns Kommune 

Stevns Kommune 
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FORMIDLING – ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
70 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Formidlingsansvarlig 

institution 
Formidlingsansvarlig 
institution 

     
 

FORMIDLING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
71 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Formidlingsansvarlig 

institution 
Formidlingsansvarlig 
institution 

     
 

FORSKNING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
72 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Forskningsansvarlig 

institution 
Forskningsansvarlig 
institution 

     
 

FORSKNING - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
73 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Forskningsansvarlig 

institution 
Forskningsansvarlig 
institution 

     
 

UNDERVISNING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
74 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Formidlingsansvarlig 

institution 
Formidlingsansvarlig 
institution 
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UNDERVISNING - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
75 Der skal udarbejdes 

handlinger 
 Formidlingsansvarlig 

institution 
Formidlingsansvarlig 
institution 

     
 

ORAGANISATION - ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
76 Kontrakt for 

Verdensarv Stevns 
Udarbejdelse af handlingsplan, budget, årsregnskab og årsrapport 
i flg. foreningens vedtægter. 

Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 
 

     
 

MONITERING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
77 Revision Revision af moniteringsplan. Verdensarv Stevns Stevns Kommune 

 
     
78 Gennemførsel Gennemførsel af moniteringsplan. Verdensarv Stevns Stevns Kommune 

 
     
79 Frivillige Undersøgelse af muligheden for at nedsætte grupper af frivillige til 

at varetage udvalgte opsynsopgaver. Opgaverne skal defineres i 
samråd og med udgangspunkt i de frivillige. 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
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MONITERING -ÅRSPLAN 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
80 Gennemførsel Gennemførsel af moniteringsplan. Verdensarv Stevns Stevns Kommune 

 
     
81 Frivillige Undersøgelse af muligheden for at nedsætte grupper af frivillige til 

at varetage udvalgte opsynsopgaver. Opgaverne skal defineres i 
samråd og med udgangspunkt i de frivillige. 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
 

Stevns Kommune  
Verdensarv Stevns  
 

     
 

FINANSIERING 
 
NR OPGAVE INDHOLD UDFØRENDE ANSVARLIG 
82 Finansiering Konkrete planer for tilvejebringelse af ekstern finansiering (ikke til 

besøgscenter). 
Verdensarv Stevns Verdensarv Stevns 

 
     
 

 



BILAG 3a 

REGISTRERING AF VEGETATION PÅ KLINTEKANTEN 



 
 

Bilag 3a 
 
 

Registrering af vegetation på klintekanten, Stevns Klint 
 
 

                            Stor Gyvelkvæler på Trampestien ved Mandehoved 
 

 
 
 
 
 

Arbejdsrapport udarbejdet af AGLAJA for Stevns Kommune, juni 2016. 
 

 
 



 2 

Metode 
Der er ud fra luftfoto udlagt 5 strækninger af 100 meter, hvor der er dyrket ud til klintekanten. Endvidere er 
der udlagt en strækning, hvor der er vedvarende græs. Disse strækninger er efterfølgende opsøgt i felten, 
og der er optaget floraliste ved registrering af arter fra agerkanten og indtil en afstand af ca. 1 meter på 
vandsiden af agerjorden eller på vandsiden af trampestien, hvis en sådan findes.  
 
Strækningerne ses på Kort 1 og er kort beskrevet i nedenstående Tabel 1. Detailkort ses i Bilag 2. 
Floraregistrering er foretaget d. 16. og 17. juni 2016.  
 

Strækning Krat mod  
klinten 

Trampesti  
findes 

Areal mod  
klintekant 

1 Holtug Kridtbrud Stedvist Nej Ager 
2 Mandehoved Stedvist Ja Ager 
3 Stevns Fyr Veludviklet Ja Ager 
4 Harvig Stedvist Ja Ager 
5 Rødvig Sparsomt Ja Ager 
6 Holtug Kridtbrud Sparsomt Ja Græsland 

Tabel 1. De 6 undersøgt strækninger langs Stevns Klint.  
 
 

 
Kort 1. Placeringen af de undersøgte strækninger. Detailkort ses i Bilag 2.  
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Resultater 
Floralister fra de undersøgte strækninger fremgår af Bilag 1. Fotos af strækning 2, 4, 5 og 6 ses i Bilag 3. 
 
 Arter der er karakteristiske for kalkrige overdrev og overdrev i det hele taget er fremhævet i floralisterne. 
Et sammendrag er vist i nedenstående Tabel 2, der opsummerer forekomst af kalkoverdrevsarter og øvrige 
overdrevsarter for de undersøgte strækninger.  
 
Af tabellen fremgår, at et udvalgt af kalkoverdrevsarter er tilstede på alle strækninger; uagtet at flere er 
påvirket af skygge fra krat og/eller påvirket af drift fra tilliggende agerjord.  
 
På de strækninger, hvor der er etableret trampesti, ses hyppige slåede eksemplarer af eksempelvis Humle-
Sneglebælg, Almindelig Knopurt, Fladstrået Rapgræs, Mark-Frytle, Gul Snerre og Almindelig Røllike 
etableret i vegetationsdækket på begge sider af den egentlige (oftest vegetationsløse) sti.  
 

Strækning 1 
Knopurt, Almindelig,  
Knopurt, Stor,  
Rundbælg,  
Snerre, Hvid,  
Røllike, Almindelig  
Snerre, Gul  
Snerre, Gulhvid 

Strækning 4  
Knopurt, Almindelig  
Knopurt, Stor  
Rapgræs, Fladstrået  
Sneglebælg, Humle-  
Snerre, Hvid  
Bynke, Mark- 
Høgeurt, Smalbladet  
Kællingetand, Almindelig  
Røllike, Almindelig  
Sct. Hansurt coll. 
Snerre, Gul  
Snerre, Gulhvid 

Strækning 2 
Gyvelkvæler  
Stor Knopurt, Almindelig  
Knopurt, Stor 
Kodriver, Hulkravet  
Merian  
Rapgræs, Fladstrået  
Skabiose, Due-  
Frytle, Mark-  
Løg, Vild  
Røllike, Almindelig  
Slangehoved 

Strækning 5  
Havre, Eng-  
Knopurt, Almindelig  
Knopurt, Stor  
Rapgræs, Fladstrået  
Snerre, Hvid  
Viol, Håret  
Frytle, Mark-  
Røllike, Almindelig  
Snerre, Gul 
 
 

Strækning 3 
Knopurt, Almindelig  
Okseøje, Hvid  
Skabiose, Due-  
Sneglebælg, Humle-  
Kongepen, Almindelig  
Røllike, Almindelig  
Snerre, Gulhvid 

Strækning 6  
Baldrian, Læge s.str.  
Gulerod, Vild  
Knopurt, Almindelig  
Knopurt, Stor  
Krageklo, Mark-  
Merian  
Okseøje, Hvid  
Rundbælg  
Skabiose, Due-  
Sneglebælg, Humle-  
Tusindgylden, Mark- 
Høgeurt, Håret  
Høgeurt, Smalbladet  
Kællingetand, Almindelig 

Tabel 2. Karakteristiske arter for kalkoverdrev (fed type) og øvrige overdrevsarter (kursiv) fra de 6 undersøgte 
strækninger.  
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Bilag 1, floralister 
 

Arter Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 

1 Ahorn Bynke, Grå- Ahorn 

2 Benved Draphavre Burre sp. 

3 Bynke, Grå- Frytle, Mark- Bynke, Grå- 

4 Bævreasp Gyvelkvæler, Stor Bævreasp 

5 Draphavre Hejre, Gold Draphavre 

6 Haremad Hundegræs, Almindelig Gedeskæg, Småkronet 

7 Hejre, Gold Hundepersille, Almindelig Haremad 

8 Hundegræs, Almindelig Knopurt, Almindelig Hejre, Blød 

9 Knopurt, Almindelig Knopurt, Stor Hejre, Gold 

10 Knopurt, Stor Kodriver, Hulkravet Hundegræs, Almindelig 

11 Kornel, Rød Kvik, Almindelig Hunde-Rose, Glat 

12 Kvik, Almindelig Kørvel, Vild Hønsetarm, Almindelig 

13 Markarve, Almindelig Løg, Vild Knopurt, Almindelig 

14 Nellikerod, Feber- Merian Kongepen, Almindelig 

15 Nælde, Stor Nellikerod, Feber- Kvik, Almindelig 

16 Potentil, Krybende Nælde, Stor Mælkebøtte sp. 

17 Rapgræs, Eng- coll Rajgræs, Almindelig Nellikerod, Feber- 

18 Rejnfan Rajgræs, Almindelig Okseøje, Hvid 

19 Rundbælg Rapgræs, Eng- coll Rajgræs, Almindelig 

20 Rose, Glat Hunde- Rapgræs, Fladstrået Rapgræs, Eng- coll 

21 Røllike, Almindelig Rose, Glat Hunde- Rejnfan 

22 Slangehoved Røllike, Almindelig Røllike, Almindelig 

23 Slåen Skabiose, Due- Skabiose, Due- 

24 Snerle, Ager- Slangehoved Skræppe, Kruset 

25 Snerre, Gul Slåen Slåen 

26 Snerre, Gulhvid Snerle, Ager- Sneglebælg, Humle- 

27 Snerre, Hvid Snerre, Gul Snerle, Ager- 

28 Svingel, Rød Stedmoderblomst, Ager- Snerre, Burre- 

29 Tidsel, Ager- Svingel, Rød Snerre, Gulhvid 

30 Tidsel, Ager- Tidsel, Ager- Storkenæb, Kløftet 

31 Valmue, Korn- Tusindfryd Svingel, Rød 

32 Vejbred, Lancet- Valmue, Korn- Tidsel, Ager- 

33     Tusindfryd 

34     Vejbred, Glat 

35     Vejbred, Lancet- 

36     Viol, Marts- 
Registrerede arter på strækning 1-3. Fed type angiver karakteristiske arter for kalkoverdrev; kursiv angiver almindelige 
overdrevsarter. 
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Bilag 1, fortsat 
 

Arter Strækning 4 Strækning 5 Strækning 6 

1 Brombær coll. Brandbæger, Eng- Agermåne, Almindelig 

2 Bynke, Grå- Bynke, Grå- Ahorn 

3 Bynke, Mark- Draphavre Baldrian, Læge s.str. 

4 Draphavre Frytle, Mark- Draphavre 

5 Haremad Havre, Eng- Gulerod, Vild 

6 Hejre, Blød Hejre, Blød Gyldenris, Almindelig 

7 Hejre, Gold Hundegræs, Almindelig Hejre, Blød 

8 Hindbær Hvede Hunde-Rose, Glat 

9 Hundegræs, Almindelig Kamille, Skive Høgeurt, Håret 

10 Hvidtjørn, Engriflet Kløver, Hvid- Høgeurt, Smalbladet 

11 Høgeurt, Smalbladet Knopurt, Almindelig Hønsetarm, Almindelig 

12 Knopurt, Almindelig Knopurt, Stor Kirsebær, Fugle- 

13 Knopurt, Stor Kongelys, Mørk Kløver, Hvid- 

14 Korbær Kørvel, Vild Kløver, Rød- 

15 Kvik, Almindelig Rajgræs, Almindelig Knopurt, Almindelig 

16 Kællingetand, Almindelig Rapgræs, Fladstrået Knopurt, Stor 

17 Kørvel, Vild Rapgræs, Eng- coll Krageklo, Mark- 

18 Nellikerod, Feber- Rapgræs, Enårig Kællingetand, Almindelig 

19 Nælde, Stor Rejnfan Merian 

20 Potentil, Krybende Røllike, Almindelig Okseøje, Hvid 

21 Rajgræs, Almindelig Slåen Rajgræs, Almindelig 

22 Rapgræs, Eng- coll Snerle, Ager- Rejnfan 

23 Rapgræs, Fladstrået Snerre, Gul Rundbælg 

24 Rejnfan Snerre, Hvid Røn, Selje- 

25 Røllike, Almindelig Stedmoderblomst, Ager- Skabiose, Due- 

26 Sct. Hansurt coll. Storkenæb, Blød Sneglebælg, Humle- 

27 Slåen Svingel, Rød Snerre, Gul 

28 Sneglebælg, Humle- Tidsel, Ager- Svingel, Eng- 

29 Snerle, Ager- Tusindfryd Svingel, Rød 

30 Snerre, Gul Vejbred, Glat Tusindfryd 

31 Snerre, Gulhvid Vejbred, Lancet- Tusindgylden, Mark- 

32 Snerre, Hvid Viol, Håret Vejbred, Lancet- 

33 Svingel, Rød     

34 Svingel, Strand-     

35 Tidsel, Ager-     

36 Tusindfryd     

37 Vejbred, Glat     
Registrerede arter på strækning 4-6. Fed type angiver karakteristiske arter for kalkoverdrev; kursiv angiver almindelige 
overdrevsarter. 



 6 

Bilag 2, detailkort 

 
Strækning 1 og strækning 6 ved Holtug Kridtbrud 
 

 
Strækning 2 ved Mandehoved 
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Strækning 3, N for Stevns Fyr 
 

 
Strækning 4 ved Harvig 
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Strækning 5, Ø for Rødvig 
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Bilag 3 

 
Strækning 2.  

Strækning 4. 
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Strækning 5. 

Strækning 6. 
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BILAG 3b 

Artsliste 
 

Artslister over flora, fauna og funga der er registreret langs Stevns Klint.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Listen er udarbejdet af biolog Anita Pedersen som bidrag til Fredningsforslag for Stevns Klint, Stevns 
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, 2016. 
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Artsliste 

Planter  
 

Art Beskyttelses-
mæssig status 

Tilknytning  
til naturtype 

Noter 

 

 

 

 

Almindelig Mælkeurt  O Generelt sjælden i Danmark, hvor den primært 
forekommer på kalkoverdrev med lang kontinuitet. 

Almindelig Månerude  O Relativ sjælden i hele landet. Vokser på sandede eller 
sjældnere kalkrige overdrev, der er udpræget 
næringsfattige. 

Blågrøn Star  X Ikke ualmindelig i Østdanmark, hvor den vokser tørt eller 
fugtigt på kalkrig eller leret bund. 

Bredbladet Timian  X Sjælden. Gror på kalkoverdrev med lang kontinuitet; af og til 
også på let udvaskede kalkoverdrev. 

Due-Skabiose  X Sjælden og knyttet til overdrev og skrænter med kalkholdig 
åben bund. Værdifuld for dagflyvende insekter. 

Farve-Reseda  O Sjælden og udpræget knyttet til kalkholdig bund. 

Filtet Soløje  O Meget sjælden. Findes på ca. 5 lokaliteter i Danmark og er 
knyttet til kalkrige kystskrænter med ofte åbent 
vegetationsdække. 

Hjertegræs  O Ualmindelig på overdrev og høje enge i hele landet, hvor den 
vokser på kalkrig eller leret bund. 

Hulkravet kodriver  X Ualmindelig på overdrev og høje enge i Østdanmark, hvor den 
vokser på kalkrig bund. Findes ikke vest for israndslinjen. 

Humle -  
sneglebælg 

 X Hyppig på overdrev og skrænter i 
Østdanmark, hvor bunden er kalkholdig. 

Kalk Sandkarse F X Sjælden. Findes i de største bestande på Møn og Stevns Klint, 
desuden i moser med kalkholdig tørv. Er fredet på Møns Klint. 

Knoldet Mjødurt  O Sjælden. Vokser på svagt kalkholdige eller sure overdrev i 
Østdanmark. Vidner om lang kontinuitet for lokaliteten. 

Kvast-Høgeurt  O Meget sjælden og kendt fra under 10 lokaliteter i Danmark. På 
Sjælland findes den kun på Stevns Klint. 

Langbladet 
Bakketidsel 

 X Sjælden underart af Bakketidsel, der vokser på kalkrige 
skrænter. På Sjælland kendes den kun fra Stevns Klint. 
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Langklaset Vikke  O Sjælden og recente forekomster er primært fra Fyn og Sjælland. 

Vokser på kalkholdig bund på overdrev og skrænter. 

Lav Tidsel  X Ualmindelig på overdrev og høje enge i Østdanmark, hvor den 
vokser på kalkrig bund. Findes ikke vest for israndslinjen. 

Læge-Baldrian  O Sjælden og knyttet til let våde skrænter med leret eller 
kalkrig bund. Findes langt overvejende i Østdanmark. 

Merian  O Ikke ualmindelig i Østdanmark, hvor den vokser tørt på kalkrig eller 
leret bund. 

Nikkende Limurt  X Sjælden og knyttet til kalkrige overdrev og skrænter i Østdanmark 
og nord for Limfjorden. 

Opret Hejre  X Sjælden og udpræget østdansk art. Knyttet til tørre kalkrige 
skrænter og overdrev. 

Pile Alant  O Sjælden og udelukkende voksende i Østdanmark og Limfjordsegnene. 
Den gror på kalkholdige enge, overdrev og skrænter. 

Ru Bittermælk  O Sjælden og knyttet til kalkrige vejkanter, overdrev og skrænter i 
Østdanmark og Limfjordsegnene. 

Skov-Gøgeurt F X Sjælden og primært knyttet til overdrev og kær på kalkholdig bund. 
Hvis voksende tørt, da altid på stærk kalkholdig bund. 

Smalbladet 
Klokke 

 O Sjælden. Vokser på kalkrig bund på overdrev og skrænter primært 
nord for Limfjorden og i Østdanmark. 

Stivhåret Borst  X Sjælden og knyttet til kalkrige overdrev, skrænter og tørre enge i 
Østdanmark og nord for Limfjorden. 

Stivhåret 
Kalkkarse 

 X Sjælden og knyttet til kalkrige overdrev, skrænter og tørre enge i 
Østdanmark og nord for Limfjorden. 

Stor Gyvelkvæler F O Meget sjælden og spredt forekommende med under 20 kendte 
voksesteder i Danmark, bl.a. på Stevns Klint. 

Stor Knopurt  X Ualmindelig og knyttet til kalkrige overdrev og skrænter i 
Østdanmark. Værdifuld for dagflyvende insekter. 

Sød Astragel  O Almindelig i Østdanmark på muld og kalkholdig bund på skrænter, 
overdrev og i skovbryn. 

Tårnurt  O Ualmindelig og udpræget østdansk art, der vokser på kalkholdig bund 
på overdrev, ruderater og skrænter. 

Vild Hør  X Ikke ualmindelig i Østdanmark hvor den vokser tørt eller fugtigt på 
kalkrig eller leret bund. 

  

 
Undersøgelsens fokus ligger på planter, der er særligt tilknyttet kalkholdig natur. Se hvad den beskyttelsesmæssige status 
dækker samt forkortelser til sidst i bilaget. 
X: Arter, der er karakteristiske for habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210). 
O: Arter, der er kalkelskende. 
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Mosser 
 
Latin Dansk 

Aloina aloides Spidsbladet Tøffelmos 

Aloina brevirostris (Holtug Kridtbrud,1948) Kort Tøffelmos 

Aloina rigida Stiv Tøffelmos 

Campylium chrysophyllum Tør Guldstjernemos 

Eucladium verticillatum Kransbladet Gaffelmos 

Fissidens dubius Tør Rademos 

Gyroweisia tenuis Butbladet Hindemos 

Lophozia alpestris (1948) Spidsbladet Rørbæger 

Lophozia badensis (Holtug Kridtbrud,1948) Liden Rørbæger 

Microbryum davalianum (syn. Pottia davalliana) Roset-småmos 

Pseudocrossidium hornschuchianum Spids Rullerand 

Seligeria calcarea Skygge Kalkmos 

Der er lavet sporadiske indsamlinger af mosser på klinten. De fleste arter er registreret fra de nemt tilgængelige steder som 
Boesdal, Højerup, Stevns Fyr, Mandehoved og Holtug Kridtbrud. Ovenstående liste er over arter, der er fundet færre end 10 gange i 
Danmark. Næsten alle arter er knyttet til kalk. Stevns Klint er derfor en kernelokalitet for kalkelskende mosser i Danmark. Tre arter 
er kun fundet én gang på Stevns Klint, alle i 1948.  
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Svampe 
 

Latin Dansk Lokalitet Rødlistet Årstal 

Geoglossum 
glutinosum 

Slimet jordtunge Boesdal NT 2014 

Geoglossum 
cookeanum 

Bred jordtunge Boesdal, Holtug 
Kridtbrud 

NT 2013 

Hygrocybe 
calciphila 

Kalkvokshat Boesdal, Holtug 
Kridtbrud 

EN 2013, 2014 

Volvariella 
murinella 

Musegrå posesvamp Boesdal VU 2014 

Suillus collinitus Rosafodet slimrørhat Boesdal NT ? 

Clavaria incarnata Kødrød køllesvamp Holtug Kridtbrud NT 2012 

Stypella 
subgelatinosa 

 Rødvig? VU 2007 

 
 
  
 
 

Padder og krybdyr 
 
Art Beskyttelsesmæssig status 

Hugorm F 

Markfirben F/IV 

Skovfirben F 

Snog F 

Grøn Frø F 

Lille Vandsalamander F 

Skrubtudse F 

Springfrø F/IV 

Stor Vandsalamander F/II/IV 

Det er lavet sporadiske indsamlinger af svampe fra Stevns Klint. Lister er primært lavet fra de gamle kridtbrud i Holtug og 
Boesdal. Det vurderes, at de nedenstående arter findes spredt langs hele klinteprofilet. Ovenstående liste er over de arter, som 
findes på den danske rødliste, og som er registreret på Stevns Klint i det danske svampeatlas. 
Se hvad den beskyttelsesmæssige status dækker samt forkortelser til sidst i bilaget. 

 

De fleste padder og krybdyr er fredet, og de er 
næsten alle på EF-Habitatdirektivets bilag IV.  
 
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
indføre en streng beskyttelsesordning i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, som 
står oplistet her. Stor Vandsalamander, som er 
lokaliseret i Holtug Kridtbrud, findes ligeledes på 
direktivets bilag II. Klinten er desuden kendt for sin 
store bestand af Hugorm.  
 
Se hvad den beskyttelsesmæssige status dækker 
samt forkortelser til sidst i bilaget.  
 
II: Optaget på EU’s habitatdirektivs bilag II  
IV: Optaget på EU’s habitatdirektivs bilag IV 
F: Fredet 
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Insekter og spindlere 
 

Art Rødliste status Noter 

Hulhjuledderkopper   

Grotteedderkop Meta menardi LC Relativ sjælden i Danmark. 

   

Løbebiller   

Gulbenet Kvikløber Paranchus albipes LC Relativ sjælden 

Sekspunktet Kvikløber Agonum sexpunctatum LC Relativ sjælden 

Sortløber Licinus depressus EN Sjælden. Kun kendt i nyere tid fra to 
lokaliteter. 

Staldløber Laemostenus terricola LC Sjælden. Kun kendt i nyere tid fra en 
lokalitet. 

Stor Grøn Glansløber Bembidion stephensii LC Relativ sjælden. 

   

Rovbille   

Ocypus pedator  Sjælden. Kendt i nyere tid fra færre end 
5 lokaliteter. 

   

Snudebille   

Liparus coronatus LC Sjælden. Kendt i nyere tid fra færre end 
5 lokaliteter. 

Otiorhynchus rugifrons VU Sjælden. Kendt i nyere tid fra færre end 
5 lokaliteter. 

   

Spidsmussnudebiller   

Apion flavimanum NT Sjælden. Kendt i nyere tid fra færre end 
10 lokaliteter. 

 
 
 

Natsommerfugle 
  

Klinteskråninger og de udyrkede overdrevsarealer er meget værdifulde som levesteder for insekter og spindlere. De varme og 
eksponerede skrænter er sjældne i Danmark, og da disse arealer ikke udsættes for gødskning og sprøjtning, findes der derfor 
særlige arter af insekter, som man kun finder få steder i Danmark. 
Ligesom fugle foretager også sommerfugle og andre insekter træk på op til flere tusinde kilometer. Sommerfuglenes træk 
adskiller sig temmelig meget fra fuglenes, idet de individer, der trækker ud, ikke vender tilbage, men blot lægger æg og dør.  
I Boesdal er der fundet flere arter af sjældne biller, bl.a. to arter af løbebiller hhv. Sortløber og Staldløber, som formodentligt 
kun er kendt fra 1-2 lokaliteter i nyere tid i Danmark.  
Se hvad den beskyttelsesmæssige status dækker samt forkortelser til sidst i bilaget. 
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Natsommerfugle  
 

 Slægtnavn Artsnavn Stevns Fyr 
  

Højerup 
 

Stevnsfort 
 

Boesdal 
 1 Acasis viretata X X X  

2 Acherontia atropos  X X  

3 Acronicta rumicis X X X X 

4 Acontia trabealis X X   

5 Actebia praecox X X   

6 Actinotia polyodon X X X X 

7 Aedia funesta  X   

8 Agrius convolvuli X X   

9 Agrotis ipsilon X X X X 

10 Agrotis puta X X X X 

11 Agrotis ripae  X   

12 Anaplectoides prasina X X X X 

13 Angerona prunaria X  X  

14 Apamea epomidion X X   

15 Aplocera efformata X X X X 

16 Aplocera plagiata X X X  

17 Apoda limacodes X X X X 

18 Arctornis l-nigrum X X   

19 Arichanna melanaria X    

20 Asteroscopus sphinx X    

21 Atethmia centrago X X X  

22 Autographa buraetica X X   

23 Autographa gamma X X X X 

24 Autographa mandarina  X X  

25 Catarhoe cuculata X  X X 

26 Catarhoe rubidata X X X  

27 Catocala fraxini X X X X 

28 Catocala nupta X X X X 

29 Celaena haworthii   X  

30 Cerura vinula X X X X 

31 Chiasmia clathrata X X X X 

32 Chloroclystis v-ata X X X X 

33 Chloroclysta siterata X X X X 

34 Coenobia rufa   X  
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35 Colostygia olivata X X   

36 Comibaena bajularia X X   

37 Conistra rubiginosa X X X  

38 Cryphia algae X X X  

39 Cucullia fraudatrix   X  

40 Cucullia scrophulariae   X  

41 Cyclophora pendularia X X X  

42 Cyclophora porata  X   

43 Cymatophorina diluta   X X 

44 Deltote bankiana X X X  

45 Deltote deceptoria X X   

46 Dendrolimus pini X X X  

47 Drymonia dodonaea X X  X 

48 Dryobotodes eremita X X   

49 Eilema griseola X  X  

50 Enargia paleacea X X X  

51 Epirrhoe galiata X X X  

52 Eucarta virgo X X X X 

53 Euproctis chrysorrhoea X X X X 

54 Eurois occulta X X X  

55 Euxoa obelisca X X  X 

56 Furcula bifida X X X X 

57 Furcula furcula X X  X 

58 Globia algae X X X X 

59 Globia sparganii X X X X 

60 Griposia aprilina X X X  

61 Harpyia milhauseri X X  X 

62 Helicoverpa armigera X X X X 

63 Heliothis peltigera X X   

64 Heliothis viriplaca X X   

65 Hemistola chrysoprasaria X X X  

66 Hepialus humuli X X X  

67 Heterogenea asella   X  

68 Hydraecia petasitis  X X X 

69 Hyles euphorbiae  X  X 

70 Hyles gallii X X X  

71 Hyles livornica   X  

72 Idaea ochrata X X X  

73 Lacanobia splendens X X   

74 Lenisa geminipuncta     

75 Lithophane furcifera X X  X 
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76 Lithophane socia   X  

77 Lithosia quadra X X X  

78 Longalatedes elymi X X X X 

79 Lymantria monacha X X X X 

80 Macaria brunneata X X X  

81 Macdunnoughia confusa X X X  

82 Macroglossum stellatarum  X   

83 Malacosoma neustria X X X  

84 Meganola albula X X X  

85 Melanthia procellata X X X X 

86 Mimas tiliae X X X X 

87 Moma alpium X X X  

88 Mythimna albipuncta X X X X 

89 Mythimna l-album X X X  

90 Mythimna turca  X   

91 Noctua interjecta X X X X 

92 Noctua interposita X X   

93 Noctua janthina X X X  

94 Nycteola asiatica  X   

95 Nycteola revayana X X X  

96 Nycterosea obstipata  X   

97 Orthosia miniosa X X X X 

98 Papestra biren X X X  

99 Pelosia muscerda X X X  

100 Pennithera firmata X X X X 

101 Peridroma saucia X    

102 Perizoma bifaciata X X X  

103 Phlogophora meticulosa X X X  

104 Photedes extrema X X X X 

105 Photedes morrisii X X   

106 Phragmataecia castaneae X X  X 

107 Polymixis polymita  X  X 

108 Polyploca ridens  X   

109 Protarchanara brevilinea X X X  

110 Pseudeustrotia candidula X X X  

111 Ptilodon cucullina X X X  

112 Rhodometra sacraria X X   

113 Rhyacia simulans X X X  

114 Schrankia costaestrigalis X  X  

115 Scopula immorata X X  X 

116 Scopula marginepunctata   X X 
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117 Scopula ornata X X   

118 Scopula rubiginata X X X  

119 Sedina buettneri X   X 

120 Simyra albovenosa X X X  

121 Spaelotis ravida  X X  

122 Sphinx ligustri X X X X 

123 Spodoptera exigua  X  X 

124 Syngrapha interrogationis  X X  

125 Tethea ocularis   X  

126 Thaumetopoea processionea X X X X 

127 Thyatira batis X X X  

128 Trachea atriplicis X X X X 

129 Trichoplusia ni  X   

130 Triphosa dubitata X    

131 Tyria jacobaeae X X X  

132 Tyta luctuosa  X  X 

133 Watsonalla binaria X X X  

134 Xestia ditrapezium X    

135 Zeuzera Pyrina X X X X 

 
 
 
 
 
 

 

Fugle 
Art Ynglefugl Beskyttelsesmæssig status 

Vandrefalk x I 

Karmindompap x  

Stor skallesluger x  

Rødrygget tornskade x I 

 

 
  

Der er siden 2008 blevet foretaget indsamlinger af natsommerfugle med lysfælder i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, de 
zoologiske/naturhistoriske museer i København og Århus samt Entomologisk Forening. Indsamlingerne er primært foretaget 
fire faste steder på Stevns Klint: Stevns Fyr, Højerup, Stevnsfortet og Boesdal. Indsamlingerne er foretaget af entomologerne 
Klaus Hermansen og Brian Martinsen. Arter markeret med rødt, er på den danske rødliste. Arterne liste er alle særlige arter af 
natsommerfugle. Flere af dem forekommer som fastbonde arter på udvalgte steder langs med klinten, mens andre er meget 
sjældne trækkende arter, hvoraf nogle af dem kunne blive fastboende, hvis de rette livsbetingelser er til stede. 
 

 

Særlige ynglefugle langs Stevns Klint. 
I: Optaget på EU’s habitatdirektivs bilag I. 
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Flagermus 

  
  

                                                           
1 Historisk observation 

Art Stevns Klint Status 

Brandts- / Skægflagermus X F/IV 

Bredøret Flagermus X F/IV/II 

Brunflagermus X F/IV 

Damflagermus  F/IV/II 

Dværgflagermus X F/IV 

Frynseflagermus1 X F/IV 

Langøret Flagermus X F/IV 

Leislers Flagermus X F/IV 

Pipistrelflagermus  F/IV 

Skimmelflagermus X F/IV 

Sydflagermus X F/IV 

Troldflagermus X F/IV 

Vandflagermus X F/IV 

Der er i perioden 2012-2014 blevet indsamlet data om ynglende flagermus i Stevns Kommune. 
F: Fredet 
IV: Optaget på EU’s habitatdirektivs bilag IV 
II: Optaget på EU’s habitatdirektivs bilag II 
 
Af de 17 arter af flagermus, der er fundet i Danmark (i flg. Dansk Pattedyr Atlas), fandt man ved denne undersøgelse 11 arter 
langs Stevns Klint (13 arter i Stevns Kommune). To af arterne, Brandts- og Damflagermus, blev fundet her for første gang på 
Sjælland. Antallet af arter, herunder de to nye fund, er i sig selv er bemærkelsesværdigt, og det betyder, at Stevns Kommune er 
en af de mest artsrige kommuner i Danmark angående flagermus. Der har været opsat flagermusdetektorer på udvalgte 
lokaliteter langs med klinten, og det vurderes, at de fleste arter træffes langs med klinten. Der vides ikke nok om, hvorvidt 
klinten med sine sprækker og hulheder er et væsentlig yngle- eller overvintringsområde for flagermus. 
Kilde: Thomas W. Johansen, SeNatur, som har foretaget en undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune i perioden 2012-2014. 
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Beskyttesmæssig status 

Rødlistekategorier 
Danmark har forpligtet sig til at opfylde den internationale Biodiversitetskonvention. Det betyder bl.a., at Danmark skal gøre 
opmærksom på arter, som er truede eller helt forsvundne, danne grundlag for prioriteringen af naturovervågning samt skabe en 
platform for naturforvaltnings- og beskyttelsesarbejde såvel nationalt som internationalt.  
 
Med IUCN’s internationale rødliste er det blevet muligt at angive, i hvor høj grad en art er truet. I Danmark har Staten valgt at 
basere det danske rødlistesystem på IUCN’s for at gøre vurderingerne så ensartede og objektive så muligt. Listen administreres af 
Århus Universitet. Læs mere her: http://dce2.au.dk/pub/TR54.pdf  
 
RE Forsvundet( regionally extinct) 
CR Kritisk truet (critically endangered) 
EN Moderat truet (Eendangered) 
VU Sårbar (vulnerable)  
NT Næsten truet (near threatened) 
DD Utilstrækkelige data (data deficient) 
LC Ikke truet (least concern) 
NA Vurdering ikke relevant (not applicable) 
NE Ikke vurderet (not evaluated) 

EU’s habitatsdirektiv 
EU’s beskyttelsesdirektiver (habitats- og fuglebeskyttelsesdirektivet) pålægger EU’s medlemslande at bevare en række arter og 
naturtyper, som er truede, sjældne eller karakteristiske for EU-landene. Direktivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter 
af planter og dyr. Læs mere her: http://svana.dk/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/  

Fredning 
I flg. artsfredningsbekendtgørelsen må fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel. Fredede planter må ikke fjernes fra 
det sted, de er vokset op. Læs mere her: http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-
planter/  
 

 
 

 

http://dce2.au.dk/pub/TR54.pdf
http://svana.dk/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/
http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/
http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/
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