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Kristoffer byder velkommen og gennemgår dagsorden og program.  

 

Dagsordenspunkt 1: Fredningen på Stevns Klint. 

Kristoffer introducerer Tine 

Tine: Stevns Klint blev fredet endeligt i januar 2021 og udrulningen af fred-

ningen kunne påbegyndes.  

 

Der er sket følgende:  

Opmåling af fredningsområdet: Klinten er blevet målt op og er blevet mar-

keret. Landmænd og lodsejere har været med i snak om hvordan og hvor-

når således, at landmændene har kunnet nå at høst, inden træmarkørerne 

blev sat op. Træmarkørerne er ikke permanente, men er en midlertidig 

hjælp i overgangen inden, naturen har etableret sig og man kan se fred-

ningsgrænsen mod land. Markørerne står en halv meter inde på frednings-

arealet således, at landmændene ikke taber jord til skellet. 

 

Skredanalyse: Stevns Kommune rekvirerede GEUS (Danmarks og Grøn-

land Geologiske Undersøgelser) om at foretage en skredanalyse af klinten. 

GEUS kortlagde udhængene og indlagde en anbefalet buffer for placerin-

gen af trampestien. Disse data skulle Stevns Kommune bl.a. bruge i forbin-

delse med sagsbehandling om gennembrud af beskyttede diger og det er 

data som Materielgården skal bruge når de ved slåning af stien viser de 

besøgende, hvor de skal gå (red.). 

 

Beskyttede diger: Der er søgt om dispensation til gennembrydning af 15 di-

ger langs trampestien. Selvom der ikke vil ske en fysisk afgravning af di-

gerne vil det, at man anlægger en sti formodes at medføre et større slid og 

derfor skal der søges dispensation.  

Sagerne er blevet påklaget og ligger pt. til behandling hos Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. 

 

Plejeplan for fredningsområdet: I fredningen var der givet 1 år til udarbej-

delse af en plejeplan for hele fredningsområdet. Plejeplanen blev sendt ud 

til kommentering i knap 4 uger. Kommentarerne blev samlet i en hvidbog 

og sendt med plejeplanen til politisk behandling og vedtagelse. Herefter 

blev den færdige plan sendt ud til orientering og kan læses på kommunens 

hjemmeside (red.). 

 

Årsplan: På baggrund af plejeplanen er der udarbejdet en årsplan med 

konkrete plejeinitiativer, som er blevet forelagt lodsejerne i flg. Bekendtgø-

relse om pleje af fredede arealer og tilsyn. Af årsplanen fremgår 
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kommunens plan for den konkrete pleje i indeværende år med de sædvan-

lige plejeredskaber. Dette har lodsejerforeningen erklæret sig uenig i, som 

de kan gøre i flg. plejebekendtgørelsen, og sagen ligger pt. til behandling 

hos fredningsnævnet.   

 

Charlotte havde spørgsmål omkring adgang forbi Sigerslev Kridt-

brud/OMYA – Tine fortæller om midler til trappe eller lign. med den seneste 

fondsdonation. 

 

Inge Ambus - Spørgsmål til Strøby Ladeplads – arealet bliver slået ofte og 

som en græsplæne. Område med orkideer. Kystvejen 270.  

Birgitte: Arealet er i limbo pga. lokalplan/udstykning.  

 

Dagsordenspunkt 2: Stevns skaber liv 

Kristoffer fortæller SSL om samarbejde med kirke - Michael Kruse: Overve-

jet at kontakte Gråsten/kirke? Forskellige reaktioner og samarbejde med 

forskellige kirker.  

Inge Ambus: generelt mangler der grønne områder til børn/familier/ude. 

Kan bidrage til SSL. Se det som en investering og noget godt for sundhe-

den og samspillet med SSL. Poul Madsen nævner Strøby Egede, Holtug 

og Klippinge som områder hvor der sker en masse godt.  Mener det er 

bedre at styre/påvirke nede fra og op.  

 

Dagsordenspunkt 3: Naturcentret 

Jonas indleder og fortæller om naturcenteret. At have børnene ude resone-

rer med Jonas’ værdier. Der kommer ny Naturvejleder til august på natur-

centret (SNC). Sidst blev der snakket shelter – nu er de tættere på og der 

er mange interesserede efter muligheden for shelter. Weekenderne bliver 

naturcentret meget brugt. Lystfiskerne er flyttet til i formidlingshuset.  

Til august kommer der mange flere resurser til med den nye naturvejleder. 

Ambitionen er at den kan andet og mere end lejrskole - ”tilbyde” skoler og 

institutioner en mulighed og rammer. Kristoffer kommer også til at sidde på 

SNC og kan give en hånd med.  

 

Berith siger at der er sket meget de sidste par år. Bygningen er i meget 

bedre stand og naturen er der blevet arbejdet med.  

Michael Kruse: det er en tradition med klasser fra Frederiksberg gymna-

sium. Årlig DN formidling i den sammenhæng tidligere, som de gerne vil 

fortsætte med. Tilbud.  

Michael kender lystfiskerne. De får ikke fast ejerskab af lokalet? Jonas 



 

 

9. MAJ 2022 

 

S. 4/6 STEVNS KOMMUNE RÅDHUSPLADSEN 4 

4660 STORE HEDDINGE 

STEVNS@STEVNS.DK 

STEVNS.DK 

T +45 56 57 57 57 

CVR-NR. 29208654 

bekræfter nej, men de er en del til at løfte tilslutning og de skal give noget 

tilbage til stedet i form af evt arrangement og opbakning til SNC.  

 

DN bevilligede penge til en drone og det gik i vasken - de håber at det sta-

dig lykkedes. DN har indkøbt overfladedrone til sig selv og den kan bruges 

af naturcentret. Materialer vil DN gerne stille til rådighed.  

 

Biavlerforening (BAF): tidligere samarbejde med BAF og naturcentret – 

frisk start kan BAF og NC igen starte et projekt/samarbejde op? Jonas, Kri-

stoffer og Berith siger ja i kor. Jonas og BAF udveksler info.  

 

Dagsordenspunkt 4: Pilotnaturpark Ådalen  

Kristoffer beskriver tiltagene og udviklingen i projektet. Understreger bor-

germøderne og fremdriften. Herunder initiativer som borgerne selv har 

budt ind med. Der nævnes en natureventyr app hvor børnefamilier kommer 

på tur i ådalen og ledsages af en fortælling.  

 

Inge Ambus: flere under lokalhistoriske forening har skrevet om opvækst i 

ådalen og der er eventyr og fortællinger at finde der. Passer ind i Kristof-

fers oplæg omkring Natureventyr. Lokalhistorisk arkiv burde have liggende.  

Historier fra lokalarkæologist – samlet i en bog der mangler at blive sat op.  

 

Poul Madsen har længe ville sige: det var vildt godt omkring borgermø-

derne. Satte pris på seriøsiteten og den åbne og ærlige tilgang og svar.  

 

Inge: husk at det er N2000 område der er ændret meget på 14 år. Målsæt-

ninger ift. hvad det var. Der er meget gevinst ift. CO2 og N lagring – værdi.  

Overordnet er det stærkeste fokus på naturen.  

 

 

Dagsordenspunkt 5: Afgræsning i Tryggevælde Ådal 

Kommunen går målrettet efter at oprette og drifte to større indhegninger i 

forlængelse af Elbæk Engen sydover.  

Tryggevælde ådal har været Sjællands bedste indlandsvadefuglsområde. 

Og ekstrem-rigkær.  

Michael nævner at geologien imellem kalk og surt vand som er unik og 

ikke flytter sig. Så naturtyperne er der i dag på lånt tid.  

Når vandet kommer i fremtiden, så er det strandenge.  

 

 

Michael og Inge har forberedt nogle punkter: 
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Ifm. kystsikring at der kan visse konflikter på den ene side våde enge i 

Tryggevælde og på den anden side af kystsikringen, det skal tænkes ind 

og der skal tænkes helhed. Mere en opfordring. Udløbet af Tryggeådal hæ-

ver sig.  

 

Planlagt koncert på Stevns Fyr – glædelig nyhed. Vandrefalke-parret har 

slået sig ned. Hvordan går festival og VF-unger sammen. Opfordres af-

stand på 100m til musik/mennesker. Gerne hensyntagen.  

 

Gjorslev håndterer deres søer anderledes og mange er ved at blive fyldt. 

DN er blevet opfordret til at gøre noget. Mikael har snakket med Kasper. 

Jægerne har kontaktet DN en del. Der er ikke kun naturnørder. 

Inger siger Gjorslev skal sikre sig at der ikke er BILAG IV-arter. Inger har 

noget Køge-skyts (afgørelse). Berith og Inger snakker sammen om pro-

blemstillingen.  

 

Michael: Øresund og Lynetteholmen. Michael har været meget aktiv. Lavet 

aftale med DR omkring program. I lørdags – heldagsseminar på Christi-

ansborg. Humlen er at lave hele Øresund omstil Naturnationalpark også fra 

svensk side.  Dels er det og kan blive utrolig diverse ift. bio. DN vil have 

Køge bugt inkluderet i NNP sammen med mange andre organisationer in-

kludere svenske samarbejdspartnere og Lens-styrelsen SE. 

I løbet af få år er tilstand dalet hurtigt – Stevns har en vigtig rolle i DN’s 

øjne. Fiskerne er væk- én i Rødvig. Vi er oppe imod grus og salg. Store 

ønsker om indvinding.  

Hvis havet graves dybere, bliver bølger og erosion voldsommere – modvir-

ker kystsikring omkring Strøby Egede. Tryggevælde Å tilfører 60% af fersk-

vand i køgebugt. DN tænker at Tryggevælde Å kunne inkluderes i Na-

tura2000 planerne fordi den unikke påvirkning den har.  

Inger siger at åen ikke er pæn – ved ikke om det er pga. dumpning eller 

bundvending. Men åen ser forfærdelig ud.  

DN vil aftale med svenskerne omkring en øresundsdag på grundlovsdag. 

På grund af manglende klageret/gøre opmærksom på. Forskellige arrange-

menter på både dansk og svensk side. Alt fra pølser, til musik eller naturtil-

tag. Tilbagevendende dag. DN Gentoftes hjemmeside har lagt en arrange-

mentsoptagelse op.  

 

Michael Kruse er valgt ind i DN’s hovedbestyrelse.  

 

Efterspurgte forsøgsordning omkring cykelsti.  
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Inge: løse hunde ude i naturen! Skilte, oplysning? Løsninger ønskes.  

Der prøves med Betjent på klinten. Inge udtrykker glæde ved dette.  

Naturkvalitet/vandkvalitet på grund af dumpning. Eksempel fra Charlotten-

lund – på en enkelt dag blevet vandet ødelagt på trods af badeflag ikke 

blevet justeret og kun testet for E. coli og ikke tungmetaller/kemikalier.  

 

Mødet afsluttes i Valløby Forsamlingshus, og deltagerne tager til Elbæk 

Engen og går en tur.  

 


