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Høringssvar
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vil gerne udtrykke tilfredshed
med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet er nået frem til en snarlig afgørelse i fredningssagen om Stevns Klint. Kommunalbestyrelsen tager Miljøog Fødevareklagenævnets påtænkte afgørelse til efterretning og vil samtidig fortsat tilslutte sig fredningsnævnet for Østsjællands’ vurdering af, at
der er tale om en fredning af væsentlig, national betydning.
Af fredningsnævnets endelige afgørelse pr. 1. maj 2017 fremgik det, at
nævnet vurderede, at en fredning af Stevns Klint vil være af væsentlig national betydning (”Afgørelse om fredning af Stevns Klint afsagt d. 1. maj
2017 af Fredningsnævnet for Østsjælland”, s. 17):
”Det er fredningsnævnets opfattelse, at formålet med fredningen 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
(jf. ”Handlingsplan for fredning 2013”, red.) idet Stevns Klint er en af ”kronjuvelerne” og har en fredningsmæssig værdi, der er af væsentlig national betydning.”

Stevns Klint rummer væsentlige vidnesbyrd om livets udvikling, der er vigtige for vores forståelse af hvordan og hvorfor Verden ser ud, som den gør
i dag. Samtidig er værdierne i enestående grad synlige og let tilgængelige
her, hvorfor området er af særlig betydning for både forskning og formidling.
Stevns Klint har længe haft en særlig status blandt forskere fra ind- og udland. Det var præcis her, at to amerikanske forskere i 1970’erne og 80’erne
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fik bekræftet deres tese om, at en meteor fik afgørende indflydelse på Jordens fremtid.
I 2007 blev Stevns Klint udpeget som europæisk Geosite, fordi det er en
enestående geologisk lokalitet af international betydning, der rummer unik
dokumentation af Jordens dannelse.
I 2014 blev Stevns Klint optaget på UNESCOs verdensarvsliste, fordi de
geologiske værdier er så betydningsfulde og særlige, at UNESCO beskriver som dem som værende af enestående universel værdi for nuværende
og kommende generationer af hele menneskeheden. En fredning af
Stevns Klint er således ikke alene af national men også af international betydning.
Verdensarvssteder i Danmark er ikke indskrevet særskilt i loven og figurerer ikke på finansloven. Derfor er en fredning den bedste måde at sikre beskyttelsen af et område på med klare bestemmelser, der tager højde for
den særegne lokalitet. Da fredningen er af markant, national betydning,
mener kommunalbestyrelsen, at Staten må betale 90% af den samlede erstatningssum, jf. afgørelsen om Madsebakke på Bornholm, september
2011. Da den samlede erstatningssum i flg. Vurderingsstyrelsen er af den
størrelsesorden, som fremgår af styrelsens kommentar vedlagt høringsbrevet, kunne Staten alternativt overveje at købe jorden.

På vegne af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
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