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Høringssvar
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune skal hermed præcisere, at kommunen
fastholder høringssvaret af 3. november 2020. Heri erklærer kommunalbestyrelsen sig enig i Natur og Miljøklagenævnets påtænkte afgørelse om en fredning af
Stevns Klint og verdensarven.
Kommunen ønsker således ikke, at der indgås andre alternative aftaler omkring
beskyttelse af klinten.
Det skal understreges, at vi mener, at en fredning af Stevns Klint er af international betydning. Trampestien er en naturlig del af fredningen, da den til enhver tid
giver mulighed for at få adgang til klinten. Fra stien kan man fra flere udsigtssteder på hele strækningen se de forskellige geologiske lag, som giver verdensarvsstatus.
I udpegningen af verdensarven ” Stevns Klint” i 2014 på listen over natursites, tillagdes naturen værdi i verdensarvsudpegningen som ”Additional Value”.
Biodiversitet indgår også i verdensarvshistorien om Stevns Klint med den masseuddøen for 66 mio. år siden, som skal formidles i det kommende besøgscenter.
Set i lyset af, at regeringen vil fremme biodiversiteten ved den netop indgåede finanslovsaftale, bør der være en national interesse i at få udlagt mere natur langs
klinten tilknyttet verdensarven således, at de offentlige arealer, som er inkluderet
i fredningen, samtidig bindes sammen af en natursti langs med verdensarven.
Som opfølgning på ovenstående vil Kommunalbestyrelsen gerne igen præcisere
følgende som fremsat i vores første høringssvar: ” 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.”
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På vegne af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
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