FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Referat

fra det offentlige møde i
fredningsnævnssagen FN-0SJ-1-2016
vedrørende forslag om fredning af Stevns Klint.

Mødet blev afholdt onsdag den 21. april 2016, kl. 13.00 p adressen Mandehoved 10,
4660 Store Heddinge.
Mødt var:

Fredningsnævnet for Østsjælland ved formanden, dommer Linda Lauritsen, samt
nævnsmedlemmerne Karin Haldrup (udpeget at miljøministeren) og Flemming Peter
sen (udpeget at Stevns Kommune),
Nævnets juridiske sekretær Anja Olsen og sekretær Michael Stokholm,
Danmarks Naturfredningsforening (sagsrejser) ved Birgitte Ingrisch,
Stevns Kommune (sagsrejser) ved udvalgsformand Bjarne Østergaard Rasmussen, og
Naturstyrelsen ved Else Marie Stamphøj og Lars Thiim.
Desuden var adskillige lodsejere og andre interesserede mødt eller repræsenteret. Der
deltog i alt cirka 110 personer i mødet.
Fredningsnævnets formand bød velkommen til mødet og præsenterede medlem
merne at nævnet.
Formanden orienterede om, at formIet med det offentlige møde er, at alle interesse
rede skal have lejlighed til at udtale sig, og at nævnet ved mødet alene vil lytte til de
fremkomne indlæg og ikke vil træffe nogen beslutninger.
Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at man kan komme med indsigelser til et fred
ningsforslag. Fristen for skriftlige indlæg er fastsat til den 9. maj 2016. Bemærkninger
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til fredningsforslaget modtages gerne pr. e-mail og med henvisning til j.nr. FN-0SJ-12016.
Det forventes, at der vil ske besigtigelse i august eller september 2016. Alle lodsejere
har mulighed for at fremsætte ønske om besigtigelse.
Efter offentliggørelse af et fredningsforslag m ejere og brugere af de omhandlede
arealer ikke foretage indgreb eller dispositioner, der kan være i strid med en kom
mende fredning. Der er mulighed for at søge om dispensation hos Fredningsnævnet
for østsjælland.
Forslaget har været offentliggjort i Statstidende den 19. januar 2016 og er tillige of
fentliggjort p www.fredningsnaevn.dk.
Hvis nævnets afgørelse gr ud p at der skal ske en fredning, skal nævnet først tage
stilling til spørgsmålet om fredningens nærmere omfang. Derefter vil nævnet kontakte
de enkelte lodsejere omkring spørgsmålet om eventuel erstatning. Eventuelle fred
ningsbestemmelser vil blive tinglyst p de berørte ejendomme. Fredningsnævnets af
gørelse kan pklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Birgitte Xngrisch, Danmarks Naturfredningsforening, redegjorde nærmere for
fredningsforslaget, herunder de særlige delomrder. Redegørelsen blev suppleret med
forevisning af flere kort og fotos. Hun redegjorde yderligere for baggrunden for de
enkelte fredningsbestemmelser.
Formand for Stevns Kommunes Natur-, Fritids- og Kulturudvalg, Bjarne
Østergård Rasmussen, oplyste blandt andet, at der er stor lokal opbakning til, at
Stevns Klint er blevet udnævnt til Unesco Verdensarv. Der passes bedst p området
ved at støtte op om det fremsatte fredningsforslag. Fredningen bakkes op af et flertal
i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget og af et flertal i Plan- og Teknikudvalget og af et
flertal i kommunalbestyrelsen. Fredningsforslaget gr hnd i hånd med kommunepla
nen og med forvaltningsplanen for Stevns Klint.
Else Marie Stamphøj, Naturstyrelsen, oplyste, at styrelsen er blevet spurgt, om
man ønskede at være medstiller p forslaget. Dette ønskede styrelsen ikke. Natursty
relsen modsætter sig ikke fredningsforslaget og har ikke indsigelser imod, at de area
ler, som styrelsen ejer, indgår i en eventuel fredning.
Frank Elmer oplyste, at han repræsenterer de fleste lodsejere, og at han er formand
for Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti. Han redegjorde for foreningens og
lodsejernes holdning til fredningsforslaget. Han anmodede om, at fredningsforslaget
m blive afvist. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør alle de individuelle indsigelser
blive indarbejdet i en eventuel fredningsafgørelse. Han fremkom med betragtninger
vedrørende klinteprofilen i forhold til Unesco Verdensarven, adgangsforhold og tram
pesti, forslaget om en 25 meter bred bræmme, økonomi samt lodsejernes bekymrin
ger. Han supplerede sin redegørelse med forevisning af fotos mv.
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Der var herefter kortere indlæg fra
Erik Schütt (lodsejer nr. 36),
Anker Madsen, Friluftsrådet,
Anita Pedersen, Højerup,
Jane Christoffersen (lodsejere nr. 35),
Karl Ovesen (lodsejer nr. 5),
Kirsten Jacobsen (lodsejer nr. 9),
Anne Marie Bencard Nielsen og Liselotte Bencard Nielsen (lodsejer nr. 47).

Birgitte Ingrisch havde lejlighed til at komme med afsluttende bemærkninger.
Frank Elmer havde lejlighed til at komme med afsluttende bemærkninger.
Fredningsnævnets formand rundede mødet af og erindrede afslutningsvis om, at
fristen for fremsendelse af skriftlige bemærkninger er den 9. maj 2016, og at nævnet
gerne modtager materialet p e-mail.

Formanden takkede for de mange indlæg og afsluttede mødet kl. 16.30.

/

Anja 9lsen
Juridisk sekretær
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