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1. Indledning
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2. Konklusion
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3.1 Nuværende brug






























3.2 Naturens betydning


















3. Porten til Destinations Stevns Klint 













3.3 Koncept - Fælles Boesdal


















Verdensarv

Fællesskab Kultur
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4.1 Besøgscenter på internationalt 
niveau








4. Verdensarv, klint og natur
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4.2 Samspil mellem besøgscenter, 
natur og landskab


























































4.3 Formidlingstiltag i området
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4.4 Formidling før og efter besøget
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Fælles Boesdal 
Verdensarv, klint og natur





1. Samlet formidlingstiltag i hele området i 
form af skilte med formidling om verdens-
arv, naturen og kulturhistorien.

2. Etablering af Verdensarvsstien med gang-
bro langs klinten og bådebro til bl.a. båd-
ture samt andre stiforløb i området.

3. Etablering af overdækkede faciliteter i 
forbindelse med restaurering af ladebyg-
ningen til udendørs formidlingsaktiviteter 
og ophold i forbindelse med skoletjeneste. 

4. Opførelse af naturlegeplads i tilknytning til 
besøgscentret.

5. Etablering af landskabsarkitektoniske til-
tag som fx udsigtsplatforme.
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5. Kultur og oplevelser i unikke  
rammer

5.1 Pyramiden
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Fælles Boesdal 
Kultur og oplevelser



1. Restaurering og istandsættelse af Pyra-
miden, så den kan benyttes til kulturelle 
formål.

2. Etablering af basis-faciliteter til afvikling 

(strøm m.m.)

3. -

business case, der afdækker de økonomi-
ske potentialer og forretningsmodel.

4. Afklaring af de driftsmæssige behov og 
etablering af en lille driftsenhed til at 
styre og planlægge kulturelle aktiviteter i 
Pyramiden og udendørs - evt i partnerskab  
med andre kulturaktører og institutioner.
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6. Fællesskab og fritidsliv

6.1 Aktiviteter på land og til vands
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6.2 Laden som multifunktionelt 
støttepunkt














































6.3 Fælleshuset - et nyt mødested
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Fælles Boesdal 
Fællesskab og fritidsliv





1. Renovering af laden og etablering af mul-
tifunktionelt støttepunkt til gavn for gæ-
ster, besøgscentrets formidlingsaktiviteter 
samt vand- og landaktiviteter.

2. Renovering af garageanlæg og etablering 
af fælleshus for lokale foreninger, der er 
aktive i Boesdal Kalkbrud.

3. Etablering af et fælles dialogforum, der 
samler alle de aktive aktører i området, 
og sikrer løbende dialog og koordinering 
aktørerne imellem. 
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7.1 Stor konkurrence på 
oplevelsesmarkedet


























































7. Markedsvurdering





































7.2 Destinationen står stærkere
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7.3 Målgrupper
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7.4 Besøgsscenarie 
















































 







 















 

















































Koncept: Fælles Boesdal 21

8. Potentiale
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9. Metode



















 





 





 









 



 



 





 



 







Koncept: Fælles Boesdal 24

10. Bilag

S T E V N S F O R T
















































 

R Ø D V I G
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