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NOTE om Aflandshage Havvindmøllepark og Stevns Klint UNESCO verdensarv
Verdensarv Stevns har fra Stevns Kommune fået oplyst:
-

At Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har udarbejdet et udkast til
miljøkonsekvensrapport for projektet Aflandshage Havvindmøllepark.
At udkastet er i en teknisk myndighedshøring
At Energistyrelsen anmoder de berørte myndigheder om tekniske bemærkninger til
materialet, forud for den lovpligtige offentlige høring.

På opfordring fra Stevns Kommune har Verdensarv Stevns udarbejde nedenstående redegørelse og
anbefaling:

Baggrund
UNESCOs liste over verdensarv rummer verdens mest exceptionelle steder, der er optaget, fordi de
har betydning for nuværende og kommende generationer af hele menneskeheden (Operational
Guidelines, UNESCO).
Optagelse af en lokalitet på UNESCOs liste over verdensarv sker på baggrund af lokalitetens
’enestående universelle værdi’.
Enestående universel værdi defineres på baggrund af tre komponenter. 1. kerneværdi 2. integritet og
3. forvaltning. Alle tre komponenter skal være opfyldt.
Stevns Klint er optaget på UNESCOs liste over verdensarv under kriterie viii, fordi den udgør et
enestående eksempel på en afgørende begivenhed i livets historie.
Stevns Klints kerneværdi udgøres af de geologiske lag, der rummer sporene efter den sidste store
masseuddøen, der førte til, at dinosaurerne uddøde og derved banede vejen for de liv vi kender i dag.
Stevns Klints integritet udgøres af den sammenhængende kyststrækning, der uhindret ses fra
vandsiden, fra standen og fra land, hvor der er udsigt langs klinten.
Udsigten til og fra klinten er således en væsentlig del af Stevns Klints enestående universelle værdi, og
optagelse på verdensarvslisten.
Miljøvurdering af verdensarv
UNESCOs rådgivende organ for natur, IUCN, har udgivet et redskab til udarbejdelse af miljøvurdering
af steder optaget på verdensarvslisten efter naturkriterier (IUCN World Heritage Advice Note:
Environmental Assessment (18 November 2013).
Af IUCNs vejledning fremgår det, at en miljøvurdering af et forslag skal sikre, at forslagets mulige
effekt på stedets ’enestående universelle værdi’ er fuldt taget i betragtning, med det formål at
beskytte disse exceptionelle steder for kommende generationer jf. verdensarvskonventionen.
Det fremhæves, at vurderingen også skal tage hensyn til verdensarvsstedets forbindelse til det
omkringliggende landskab.

Konklusion og anbefaling
På denne baggrund anses det for entydigt, at en VVM for Aflandshage Havvindmøllepark skal omfatte en
vurdering af projektets effekt på verdensarven.
Verdensarv Stevns anbefaler hermed Stevns Kommune at kontakte State Party, Slots- og Kulturstyrelsen,
mhp. at sikre, at UNESCO er orienteret om projektet og på at sikre, at projektets effekt på verdensarvens
vurderes som led i projektets VVM evt. gennem en mission mhp på udarbejdelse af en State of
Conservation report.

Med venlig hilsen

Direktør, Tove Damholt
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