
Bemærkninger og fredningsbestemmelser 

 

IV. Fredningsnævnets bemærkninger 
 

Generelle bemærkninger 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i enighed. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, kan fredningsnævnet gennemføre fredning til varetagelse af de 

formål, der er nævnt i lovens § 1. 

 

Af naturbeskyttelseslovens § 1 fremgår, at loven særligt tilsigter at beskytte naturen og de landskabelige, 

kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier og at give befolkningen adgang til 

at færdes og opholde sig i naturen og at forbedre mulighederne for friluftsliv. 

 

Det er alene Miljøministeriet, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening, der kan foreslå 

fredninger af nye områder. Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening og Danmarks 

Naturfredningsforening har sammen udarbejdet ”Handlingsplan for fredning 2013”. 

 

Det fremgår af denne handlingsplan, at parterne på fredningsområdet er enige om, at følgende tre 

hovedformål skal prioriteres i de kommende år: 

 

”… Perlerne – de unikke, de vigtigste, de nationalt værdifulde lokaliteter. Der sættes yderligere fokus på at 

beskytte vore mest vigtige ”kronjuveler” med fredning, det stærkeste beskyttelsesinstrument, der er til 

rådighed. 

 

Større, sammenhængende naturområder. Herved modvirkes tendensen til fragmentering af naturarealer, 

og i stedet sikres en mere robust natur, hvor arterne har mulighed for at leve og sprede sig, og hvor 

befolkningen kan opleve naturen. 

 

Landskabsfredning – større, uforstyrrede landskaber. Beskyttelse af særligt smukke og karakteristiske 

landskaber mod bebyggelse, tilplantning, terrænændringer mv....”. 

 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at formålet med fredning af Stevns Klint er omfattet af de hensyn, der 

er opregnet i naturbeskyttelseslovens § 1. Fredningen falder desuden godt i tråd med prioriteringen i den 

nævnte handleplan for fredning, idet Stevns Klint er en af ”kronjuvelerne” og har en fredningsmæssig 

værdi, der er af væsentlig, national betydning.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviste den 27. august 2004 med stemmerne 5 mod 4 at frede Stevns Klint. Det 

er fredningsnævnets opfattelse, at afgørelsen fra 2004 ikke er til hinder for, at der nu sker fredning. 

Fredningsnævnet bemærker i denne forbindelse, at nærværende fredningsforslag på væsentlige punkter 

adskiller sig fra det tidligere, og at der med en fredning skabes en ubrudt trampesti fra Rødvig Havn til 

Bøgeskov Havn på ca. 16 km. i det område, der i 2014 blev udnævnt til UNESCO verdensarv. 

 

Stier 



 

Efter de foreliggende oplysninger må fredningsnævnet lægge til grund, at der i årenes løb har været 

udfordringer i at opretholde frivillige aftaler om trampestien med enkelte lodsejere, og at enkelte lodsejere 

i perioden har opsagt aftalen eller truet med at gøre det.  

 

Fredningsnævnet bemærker, at adskillige af de lodsejere, der ønskede besigtigelse, havde frabedt sig, at 

repræsentanter fra kommunen m.v. var til stede.  

 

Desuden finder fredningsnævnet, at det i forbindelse med fredningen er nødvendigt at forlænge 

stiforløbet, således at også den nordlige del af området sikres et kystnært stiforløb helt frem til 

Bøgeskoven. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at det ofte er vanskeligt at gå på stranden i det 

nordlige område, og at lodsejerne i dette område ikke har ønsket at indgå frivillige aftaler om en trampesti. 

 

Det er efter en samlet vurdering fredningsnævnets opfattelse, at et ubrudt stiforløb, Stevns Klint Trampesti, 

bedst sikres ved en fredning. Hertil kommer sikring af et antal stier, der giver mulighed for at komme til og 

fra Stevns Klint Trampesti flere steder i dens forløb. 

 

Fredningsnævnet forudsætter, at trampestien i hele sit forløb er placeret så tæt på klintekanten som 

muligt. Navnlig sikkerhedsmæssige grunde kan nødvendiggøre, at stien placeres lidt længere væk fra 

klintekanten. Ligeledes kan det ved skred blive nødvendigt at flytte stien lidt væk fra klintekanten.  

 

Efter en samlet vurdering finder fredningsnævnet det nødvendigt at frede en bræmme, der regnes fra 

klintekanten og 25 meter ind i landet. Arealet fremgår af det vedhæftede fredningskort af 1. december 

2016. 

 

Kalkoverdrev 

 

Efter det oplyste har der aldrig været et næringsfattigt kalkoverdrev i større målestok på dette sted, og 

jorden er af høj bonitet. Desuden må det antages, at etablering af et næringsfattigt kalkoverdrev på dette 

sted vil være omkostningskrævende både i etableringsfasen og i den fortløbende pleje. Endelig vil et 

næringsfattigt kalkoverdrev pålægge adskillige lodsejere væsentlige ulemper. 

 

Fredningsnævnet bemærker yderligere, at det offentlige ejer betydelige arealer i området, og at der på 

disse arealer og på private arealer efter nærmere aftale med enkelte lodsejere kan etableres næringsfattige 

kalkoverdrev, hvis dette ønskes. 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at det er nødvendigt at pålægge den 25 meter brede bræmme bestemmelser 

om, at der ikke må opdyrkes, gødskes, sprøjtes, kalkes eller omlægges. Fredningsnævnet finder heller ikke, 

at der skal etableres et næringsfattigt kalkoverdrev i bræmmen.  

 

Fredningsnævnet har derfor bestemt, at arealerne inden for den 25 meter brede bræmme kan benyttes til 

landbrugsmæssige formål som hidtil, men således, at der inden for arealet og så tæt på klintekanten som 

muligt udlægges en trampesti. 

 

Delområder 

 



I fredningsforslaget er udpeget syv delområder. 

 

Fredningsnævnet finder det ikke nødvendigt med en særbestemmelse om Stevnsfortet eller området 

omkring Højerup eller matr.nr. 4a Højerup by, Højerup, idet fredningsafgørelsens generelle bestemmelser 

for det fredede område findes tilstrækkelige. 

 

Fredningsnævnet bemærker særligt om matr.nr. 4a, Højerup by, Højerup, at hvis klinten skrider i et sådant 

omfang, at det af sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at flytte trampestien ind, vil der være mulighed 

for at flytte stien inde i bræmmen på 25 meter. Hvis trampestien derved bliver flyttet så langt ind, at det vil 

være til væsentlig gene for privatlivets fred på ejendommen, kan der optages sædvanlige forhandlinger 

med de berettigede om en ændring af stiforløbet, uden at dette behøver at finde udtryk i 

fredningsafgørelsen.  

Fredningsnævnet har fundet det hensigtsmæssigt at fastholde fire delområder: Boesdal Kalkbrud, Stevns 

Fyrcenter, Mandehoved – Stevns Naturcenter samt Holtug Kridtbrud. 

 

Om Boesdal Kalkbrud og Stevns Fyrcenter bemærker fredningsnævnet, at det ikke er hensigtsmæssigt at 

afvente udarbejdelse af en kommunal helhedsplan eller 10 år efter fredningen, før 

fredningsbestemmelserne træder i kraft. Derfor træder fredningsbestemmelserne for disse to områder i 

kraft samtidig med, at fredningsbestemmelserne for de øvrige områder træder i kraft. 

 

Fredningsnævnet finder det ikke nødvendigt at få forelagt helhedsplanen vedrørende Boesdal Kalkbrud til 

godkendelse, idet bemærkes, at helhedsplanen alene omfatter et besøgscenter med tilhørende faciliteter, 

som indgår i et projekt i Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. 

 

Særlige bemærkninger 

 

Stien over matr.nr. 40a og 38a Holtug by, Holtug, og på Præstegårdsvej kan omlægges, hvis et 

sammenhængende, kystnært stiforløb til Holtug Strandvej sikres ved tinglysning.  

 

For så vidt angår matr.nr. 36a Holtug by, Holtug, bemærker nævnet, at der på denne ejendom ikke er 

anledning til at gøre undtagelser fra det ubrudte stiforløb langs klintens kant. Nævnet har under 

besigtigelsen konstateret, at der i øjeblikket er græsplæne helt ud til klinteprofilet, men nævnet bemærker 

samtidig, at der vil være mindst 105 meter i afstand mellem beboelsesejendommen og den del af 25 meter 

bræmmen, der er nærmest beboelsesejendommen. I fredningsbestemmelsens § 3, stk. 6, er præciseret, at 

eksisterende, lovlige flyveaktiviteter fra denne ejendom kan fortsætte som hidtil i det nuværende omfang, 

ligesom fredningen ikke er til hinder for, at der af hensyn til sikkerheden i forbindelse med 

flyveaktiviteterne opsættes et hegn med en maksimal højde på 1 meter langs stien. Hegnets nærmere 

udformning fastlægges af plejemyndigheden i samarbejde med lodsejeren. 

 

For så vidt angår matr.nr. 33d Holtug by, Holtug, bemærker nævnet, at stiforløbet mest hensigtsmæssigt 

kan lægges langs med skellet på den nordlige og vestlige side langs beplantningsbæltet omkring plateauet, 

som det fremgår af det vedhæftede fredningskort. 

 



Den nordlige del af stien på matr.nr. 34b, Sigerslev by, St. Heddinge, (Stevns Kalkbrud), kan omlægges til et 

mere kystnært forløb, herunder med etablering af en trappe og opsætning af trådhegn langs stien af 

hensyn til sikkerheden, hvis dette stiforløb sikres ved tinglysning. 

 

Fredningsnævnet finder ikke anledning til at fastlægge et stiforløb fra Barmhjertighedens forlængelse til 

klinten. Der er under sagsbehandlingen rejst tvivl, om hvorvidt der i øjeblikket eksisterer en sådan sti, selv 

om den i fredningsforslagets kortmateriale vises som eksisterende sti. Desuden finder nævnet, at der ikke 

er behov for denne sti, idet der inden for kort afstand både nord og syd for dette sted vil være stier, der 

forbinder trampestien med de offentlige veje.  

 

Fredningsnævnet finder, at fredningens generelle 25 meter bræmme også bør omfatte Stevns Fortet. Det 

forhold, at Stevns Fortet, som er ejet af Stevns Kommune, er omfattet af bygningsfredning, findes ikke at 

kunne begrunde, at Stevns Fortet ikke skal indgå i en samlet fredning af Stevns Klint i samme omfang som 

de øvrige ejendomme langs klinten. Fredningsnævnet har derfor besluttet at medtage en 25 meter kystnær 

bræmme af matr.nr. 26i og 27b, begge Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge i fredningen. 

 

Stien over matr.nr. 34 Ll. Heddinge, Ll. Heddinge, kan omlægges inden for samme matrikelnummer, hvis 

det nye stiforløb sikres ved tinglysning.  

 

Fredningsnævnet bemærker, at sejlads med vandscootere ikke er tilladt i Natura 2000 områder, og derfor 

har fredningsnævnet ikke medtaget en bestemmelse herom i fredningsbestemmelserne.  

 

Fredningsnævnet finder det ikke nødvendigt, at fredningsbestemmelserne omtaler råstofinteresser, 

brydningsrettigheder og allerede anmeldte graverettigheder, idet der med fredningsforslaget ikke er 

tilsigtet ændringer i disse anliggender.  

 

Fredningens afgrænsning 

 

Det fredede område fremgår af vedhæftede fredningskort af 1. december 2016 og omfatter følgende 

matrikelnumre: 

 
Ejerlav:    Matr.nr.: 
 
Holtug By, Holtug  del af 20b, del af 20h, del af 20k, del af 20i, del af 21d, del af 

21e, 22g, 22f, del af 22h, del af 32e, del af 32f, del af 33d, del 
af 33e, del af 33f, del af 33g, del af 33i, del af 34a, del af 35b, 
del af 36a, del af 37a, 38a, del af 39a, 40a,  

 
Tommestrup By, 
St. Heddinge del af 3b, del af 3f, del af 3n, del af 4d, del af 4f, del af 10b, 

10d, 11a, del af 11b, del af 12c, del af 15a, del af 18a, del af 
20a, 36a, 36b, 33a, 33b, 37, 

 
Sigerslev By, St. Heddinge del af 17d, del af 19c, del af 19d, del af 21a, del af 21d, del af 

24b, 24c, del af 24h, del af 25c, del af 25e, del af 25h, del af 
32c, del af 34b, 63c, 66, 

 



Højerup By, Højerup del af 3c, 3d, 3e, 3q, 3r, 3t, 3ø, del af 4a, del af 4f, del af 22a, 
del af 25b, del af 26f, del af 26g, del af 27a, 31, 36, 41a, 41b, 
42, 44,  

 
Ll. Heddinge By,  
Ll. Heddinge  del af 23a, del af 24c, 24e, 24r, 24t, 24v, 26i, 27b, 27c, 27g, 

28b, del af 34, 62, 70a, 70b, 7000c, 7000x, 
 
samt nogle umatrikulerede arealer på 11,18 ha. 
 

 

V. Fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

1. at sikre og bevare områdets geologiske værdier af enestående, universel betydning. 

 

2. at sikre områdets helt særegne kulturhistoriske værdier som er knyttet til klinten. 

 

3. at sikre og understøtte relevante formidlings- og forskningsmæssige tiltag med udgangspunkt i de 

unikke, stedlige værdier og samspillet mellem dem. 

 

4. at sikre offentligheden god tilgængelighed til den geologiske verdensarv samt til den særlige kulturarv og 

natur via et sammenhængende, kystnært stiforløb, Stevns Klint Trampesti. 

 

5. at sikre og forbedre de rekreative værdier - herunder oplevelser, der er knyttet til klinten, naturen, 

verdensarven samt udsigten over havet. 

 

6. at sikre en generel bæredygtighed og bred forankring i udforskningen, forvaltningen, publikumsadgangen 

og formidlingen af områdets natur- og kulturværdier. 

 

7. at medvirke til at sikre, at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en 

gunstig bevaringsstatus. 

 

§ 2 Fredningens omfang og afgrænsning 

Det fredede område afgrænses mod vandet af linjen for højeste daglige vandstand til 25 meter fra 

klinteoverkanten ind i landet. Fredningsgrænsen følger naturlige indskæringer i land. Visse offentligt ejede 

arealer er omfattet af fredningen i større omfang. Enkelte steder er alene klinteprofilen og 

klinteoverkanten omfattet af fredningen. I det omfang det nye stiforløb i den ubrudte Stevns Klint 

Trampesti fra Rødvig Havn til Bøgeskov Havn ligger uden for fredningsområdet, er denne sti også omfattet 

af fredningen. Fredningsgrænsen mod land fremgår af fredningskortet. 

 

§ 3 Arealernes beskyttelse og anvendelse 

1. Det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er tilladt 

eller påbudt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation.  

 



2. Bortset fra det areal, der er udlagt til Stevns Klint Trampesti og andre stier, kan arealet benyttes som 

hidtil til for eksempel landbrugsmæssige formål.  

 

3. Fredningen er ikke til hinder for, at det fredede areal efter lodsejerens ønske kan udvikles til 

næringsfattigt kalkoverdrev enten ved pleje eller ved naturgenopretning. Den nærmere naturpleje 

tilrettelægges i en plejeplan, jf. § 8. 

 

4. På arealerne inden for fredningen må der ikke plantes træer eller buske, og arealerne må ikke tilplantes 

med udsigtshæmmende afgrøder. 

 

5. Eksisterende træer og buske på klintekanten kan bevares med hjemmehørende arter. Plejemyndigheden 

sikrer udsigtskiler passende steder. Den nærmere drift og vedligeholdelse fastlægges i plejeplanen. 

 

6. Flyvning er ikke tilladt med udgangspunkt fra fredningsområdet. Undtaget herfra er flyvning med 

paraglidere og lignende ikke-motoriserede luftfartøjer med udgangspunkt fra højst to udpegede steder på 

klinten. Plejemyndigheden udpeger disse to steder, som kan flyttes under hensyn til fuglenes 

yngleaktiviteter i området. Undtaget fra forbuddet er tillige eksisterende, lovlige flyveaktiviteter på matr.nr. 

36 a, Holtug by, Holtug, der kan fortsætte som hidtil i det nuværende omfang. Fredningen ikke er til hinder 

for, at der af hensyn til sikkerheden i forbindelse med flyveaktiviteterne på denne ejendom opsættes et 

hegn med en maksimal højde på 1 meter langs stien. Hegnets nærmere udformning fastlægges af 

plejemyndigheden i samarbejde med lodsejeren. 

 

7. Rappelling/klatring er ikke tilladt inden for fredningsområdet undtagen i særlige tilfælde med 

plejemyndighedens godkendelse. 

 

§ 4 Byggeri 

1. Der må ikke etableres nye boliger i fredningsområdet, hverken i eksisterende bebyggelse eller som 

nybyggeri. 

 

2. Der må ikke opføres anden ny bebyggelse såsom skure, boder og jagthytter. Forbuddet omfatter tillige 

legefaciliteter, terrasser, drivhuse og andre indretninger uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 

Fredningen er ikke til hinder for, at sådanne konstruktioner kan opføres på de udpegede arealer omfattet af 

særbestemmelser. 

 

3. Om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse kan kun ske efter fredningsnævnets godkendelse. 

Fredningen er ikke til hinder for indvendig ombygning af eksisterende bygninger. 

 

4. Bygninger, som er nødvendige for landbrugsdriften, kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse, 

placering og materialer. Fredningen er ikke til hinder for opførelse af nødvendige primitive læskure til 

husdyr. 

 

5. Byggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og det omkringliggende landskab. 

 

§ 5 Øvrige faste konstruktioner og anlæg 



1. Der må ikke etableres anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, jagtstiger, hochsitze, vindmøller, 

solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres ledninger/kabler i luftlinje 

over det fredede areal. 

 

2. Udvendig belysning må kun etableres som nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger, 

driftsbygninger, besøgscentre og museer, formidlingsmæssige institutioner, restaurationer og lignende. 

 

3. Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes faciliteter til overnatning som campingvogne, 

mobile homes eller lignende. Teltslagning må ikke finde sted udenfor de områder, som plejeplanen foreslår, 

jf. § 8. 

 

4. Fredningen er ikke til hinder for sædvanlig hegning, såsom lette trådhegn og lignende. Hegn, som ved 

deres højde eller udseende ændrer væsentligt ved landskabsbilledet, er ikke tilladt. Hegnene må ikke være 

hindrende for offentlighedens adgang til at færdes på fredningens stier. Plejemyndigheden afgør, hvorvidt 

hegning er hindrende for offentlighedens færdsel. 

 

5. Informationstavler og øvrige museale formidlingselementer til formidling af fredningen, natur- og 

kulturværdier kan opsættes med plejemyndighedens godkendelse. Informationstavler om færdsel opsættes 

på foranledning af plejemyndigheden. Eksisterende lovlig skiltning kan fastholdes.  

 

6. Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med pleje, 

anlæg af stier mv. som for eksempel stenter, overgange over diger, klaplåger, drikkeanlæg til dyr og 

lignende. 

 

7. Fredningen er ikke til hinder for etablering af faste, primitive overnatningspladser med shelters, p-

pladser, toiletter samt ladestandere til elbiler og -cykler mv. på de offentligt ejede arealer. Yderligere anlæg 

kræver fredningsnævnets tilladelse. 

 

8. Fredningen er ikke til hinder for etablering af op til 4 anløbsbroer langs kysten. Fredningen er ikke til 

hinder for, at sådanne anløbsbroer med landanlæg anvendes rekreativt på en måde, som er i 

overensstemmelse med fredningens formål, eksempelvis til kano, robåde, kajakker og turbåde. En egentlig 

lystbådehavn er ikke tilladt efter fredningen. 

 

9. Der må ikke etableres trapper eller nedgange fra klintekanten til forstranden. Der kan efter dispensation 

fra fredningsnævnet etableres offentligt tilgængelige trapper eller nedgange. Fredningen er ikke til hinder 

for etablering af de allerede godkendte trapper til stranden i Højerup og ved Stevns Fyrcenter. 

Eksisterende, lovlige trapper eller nedgange kan bibeholdes. 

 

10. Deponering må ikke finde sted inden for fredningsområdet. 

 

§ 6 Geologiske interesser 

1. Indsamling af fossiler med kommercielt sigte er forbudt i hele fredningsområdet. 

 

2. Det er tilladt private at samle fossiler til eget brug i de nedfaldne blokke på stranden. Undtaget er dog 

området neden for Højerup Kirke. 

 



3. Det er forbudt at beskadige klintens lag ved brug af værktøj eller på anden måde, ligesom det er forbudt 

at fjerne eller beskadige fiskeleret.  

 

4. Sikring og indsamlinger til forskning, formidling og undervisning kan ske efter forudgående tilladelse fra 

det for området geologisk ansvarlige, statsanerkendte museum og de berørte lodsejerne. 

 

5. Bestemmelser vedrørende indsamling af fossiler og andet geologisk materiale samt bevaringsmæssig 

beskyttelse af særligt udsatte områder sker efter forskrifter anvist i plejeplanen. Ved identificering af 

geologiske forekomster af særlig videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, kan museet nedlægge et 

øjeblikkeligt forbud mod indsamling. 

 

6. Plejen af klinteprofilet fastlægges i en plejeplan, som revideres hvert fjerde år af plejemyndigheden med 

bidrag fra det for området geologisk ansvarlige, statsanerkendte museum. I plejeplanen kan udpeges 

områder til frilægning, hvor bevoksning, jord eller andre forhold truer eller skjuler de geologiske værdier. 

 

7. Ved fund af danekræ henvises til gældende dansk lovgivning. 

 

§ 7 Stier og offentlig adgang 

1. Færdsel på Stevns Klint Trampesti er kun tilladt til fods. Færdsel på offentlige og private fællesveje og på 

stier på offentlige arealer følger gældende lovgivning. Hunde skal altid føres i snor. 

 

2. De nye stier, der fremgår af fredningskortet, skal anlægges og afmærkes af plejemyndigheden inden for 

et år efter fredningens gennemførelse. Stevns Klint Trampesti lægges inden for 25 meter bræmmen og i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig nærhed af klintens overkant, eller som angivet på fredningskortet. 

 

3. Stevns Klint Trampesti kan flyttes inden for 25 meter bræmmen og i umiddelbar nærhed af klintekanten. 

Tilslutningsstierne, der fremgår af fredningskortet, kan flyttes af plejemyndigheden uden fredningsnævnets 

godkendelse, hvis sikkerheds- eller færdselsmæssige hensyn taler for det, og hvis det nye stiforløb sikres 

ved tinglysning.  

 

4. Plejemyndigheden kan etablere flere stier i området efter en nærmere planlægning og aftale med de 

respektive lodsejere. Stien over matr.nr. 40a og 38a Holtug by, Holtug, og på Præstegårdsvej kan 

omlægges, hvis et sammenhængende, kystnært stiforløb til Holtug Strandvej sikres ved tinglysning. Den 

nordlige del af stien på matr.nr. 34b, Sigerslev by, St. Heddinge, (Stevns Kalkbrud), kan omlægges til et 

mere kystnært forløb, herunder med etablering af en trappe og opsætning af trådhegn langs stien af 

hensyn til sikkerheden, hvis dette stiforløb sikres ved tinglysning. Stien over matr.nr. 34 Ll. Heddinge, Ll. 

Heddinge, kan omlægges inden for samme matrikelnummer, hvis det nye stiforløb sikres ved tinglysning.  

 

5. Stier holdes farbare med passende klippet græs af en bredde på ca. en meter.  

 

6. Plejemyndigheden har ansvar for at holde stierne åbne, tilgængelige, skiltede og synligt afmærkede i 

terrænet med stenter, klaplåger, færiste eller lignende. 

 

7. Regulering af færdsel og ophold beskrives i plejeplanen. Reguleringen kan eksempelvis bestå i at lede 

publikum udenom særligt sårbare områder af hensyn til verdensarven samt flora og fauna. Reguleringen 

sker i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens regler om offentlig adgang. 



 

§ 8 Plejeplan 

1. Stevns Kommune er plejemyndighed på de private og kommunalt ejede arealer. Naturstyrelsen er 

plejemyndighed på de statsejede arealer. Plejemyndigheden har ret til at udføre natur- og landskabspleje 

på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse 

om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016. 

 

2. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for det fredede område senest et år efter fredningens 

gennemførelse. Plejeplanen revideres herefter senest hvert fjerde år. 

 

3. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål, herunder sikre at grundlaget for verdensarven 

understøttes. 

 

4. Plejeplanen 

 

- skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, 

 

- kan, ud over initiativer til natur- og landskabspleje, indeholde forslag til etablering af primitive 

publikumsforanstaltninger som borde, bænke og affaldskurve inden for de udpegede områder på 

fredningskortet, 

 

- kan indeholde forslag til opsætning af husdyrhegn, fangfolde og læskure til dyr, 

 

- kan indeholde forslag til etablering af formidlings- og forskningstiltag inden for det fredede område, 

 

- kan indeholde bestemmelser om at frilægge områder på og ved klinten, hvis bevoksning, jord eller andre 

forhold truer eller skjuler de geologiske værdier. 

 

- kan indeholde forslag om primitive overnatningspladser efter aftale med de berørte lodsejere. 

 

5. Plejemyndigheden kan foretage mindre foranstaltninger som for eksempel flytning af stien, fældning af 

træer m.m. af blandt andet sikkerhedsmæssige hensyn. 

 

6. Steder med bevoksning langs klinten eller i naturlige kløfter mv. plejes i henhold til nærmere forskrifter 

beskrevet i plejeplanen. 

 

§ 9 Særbestemmelser for delområder 

Delområdernes geografiske udstrækning fremgår af fredningskortet. 

 

1. Boesdal Kalkbrud 

Hele området omfattes af fredningen. Området udlægges til formidling af den geologiske verdensarv, 

kulturhistorie og natur samt til kultur- og fritidsaktiviteter. Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres 

besøgscenter med tilhørende faciliteter, udsigtsplateau, trappe samt anløbsbro. Kommunen udarbejder 

under hensyntagen til fredningens formål en helhedsplan for området med et stiforløb, besøgscenter og 

tilhørende faciliteter. Stiforløbet gennem bruddet anlægges af plejemyndigheden og kan flyttes frit 

indenfor området uden fredningsnævnets godkendelse. 



 

2. Stevns Fyrcenter 

Hele området omfattes af fredningen. Området udlægges til formidling af kulturhistorie som Den Kolde Krig 

og fyr- og søfartshistorie, fugletræk, den stedlige flora og fauna samt til kultur- og fritidsaktiviteter. 

Kommunen udarbejder en helhedsplan for området. Fredningsnævnet skal godkende helhedsplanen, jf. 

dog § 5, stk. 9. 

 

3. Mandehoved - Stevns Naturcenter 

Hele området omfattes af fredningen. Området udlægges til formidling af fugletræk, den stedlige flora og 

fauna, Den Kolde Krig samt til rekreativ udfoldelse. Fredningsforslaget er ikke til hinder for 

overnatningsmuligheder som eksempelvis naturovernatning og teltslagning, samt efter fredningsnævnets 

nærmere godkendelse, udsigtsplateauer, madpakkehus og lignende. 

 

4. Holtug Kridtbrud 

Hele området omfattes af fredningen. Området udlægges til formidling af den geologiske verdensarv, 

kulturhistorie og den stedlige flora og fauna samt til rekreativ udfoldelse. 

 

§ 10 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider 

mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

§ 11 Ophævelse af eksisterende fredning 

Overfredningsnævnets afgørelse af 28. juni 1957 om fredning af Stevns Klint Sti ophæves med 

gennemførelsen af nærværende fredning. 

 

 


