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FORMÅL MED UDVIKLINGSPLANEN 

Stevns Klint Udviklingsgruppen ønsker en udvik-
lingsplan for museumsområdet ved Højerup inde-
holdende rammer og retningslinier for, hvorledes 
arealerne kan disponeres og udformes fremover.

Planen skal indeholde programmatiske overvejel-
ser, samt rammer og retningslinier for disponering 
af området i ft. landskabselementer og -områder, 
ny bebyggelse, tilkørselsforhold, parkeringsarealer, 
stiforløb, opholds-, samt formidlingselementer i land-
skabet. 

Planen skal sikre, at områdets særlige karakter og 
værdier, stemning, samt de vigtigste kvaliteter i ft. 
oplevelsen af området - kig og attraktioner - bevares 
og understøttes.

Desuden skal planen indeholde retningslinier for 
hvilke materialer og beplantninger, der skal anven-
des ved nye tiltag på området. 

Planen kortlægger kvaliteter, værdier (bevarings-
værdigt/ikke-bevaringsværdigt) og muligheder, samt 
planmæssige og andre bindinger, der evt. skal be-
handles særligt i ft. et fremtidigt projekt (evt. dispen-
sationer der skal søges). 

VISION

Under udarbejdelse.
Verdensarvsansøgningen.
Lagserien, meteornedslaget, fiskeler osv .

Tove Damholt 
Museumsdirektør, geolog, ph.d. merk.d.
Østsjællands Museum

01 / VISION OG FORMÅL

Planen skal give bud på hvorledes forventninger og 
ønsker til området kan disponeres i samspil med de 
kvaliteter som findes på området i dag, og (ved dialog 
med fredningsmyndighederne) undersøge hvorledes 
det evt. kan udformes i ft. planmæssige bindinger og 
fredninger.

Da udviklingsplanen skal være grundlag for et tillæg 
til kommuneplanen og en fremtidig arkitektkonkur-
rence er det ambitionen, at den skal være flexibel 
og brugbar i ft. netop dette formål, og således give 
mulighed for forskellige løsningsforslag indenfor de 
beskrevne rammer.

Arbejdet afsluttes med en eller flere illustrationspla-
ner og udvalgte fotovisualiseringer, som konkreti-
serer rammerne, og således giver bud på, hvorledes 
indholdet kan (men ikke skal) få et fysisk udtryk.  

Planen sammenfatter afslutningsvis på status for den 
afholdte borgerdialog. 

BAGGRUND

Fiskeleret
Mellem de nederste lag af kridt og de øverste lag 
af kalk ligger et tyndt lag, som kaldes for Fiskeler. 
Lerets indhold af iridium gør det til et vigtigt be-
vis på, at en asteroide ramte Jorden og var med til 
at skabe en af de største episoder med massedød i 
jordens historie for 65 millioner år siden– hvor bl.a. 
dinosaurerne uddøde. Klintens hvide lag med det 
sorte Fiskeler gør klinten til en geologisk lokalitet i 
verdensklasse, og er baggrunden for, at Stevns Klint 
er kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste.

Der er forventning om at Stevns Klint kommer på 
Unescos liste over Verdensarv, og området forventes 
derfor i fremtiden at blive besøgt af langt flere end i 
dag. 

Der ønskes derfor udarbejdet en plan for den fremti-
dige udvikling for museumsområdet, som kan
rumme den større belastning af området, samtidig 
med at den særlige stemning som findes på området i 
dag skal bevares. 

Det forudsættes at det eksisterende museum skal ryd-
des og at et nyt besøgscenter skal gives en mere cen-
tral placering på området, og at parkeringsarealerne 
skal forøges væsentligt. Ligeledes har det været en 
forudsætning for arbejdet at den eksisterende trappe 
på området skal fjernes og erstattes af en ny trappe, 
som er mere brugervenlig, og kan klare et betydeligt 
større antal besøgende.
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INTRODUKTION TIL OMRÅDET

Stevns Klint er en ca. 17 km lang kystklint, der strækker 
sig fra Rødvig i syd til Bøgeskov i nord og på det højeste 
punkt (ved Stevns Fyr) når en højde på 41 m over havet.
Selve klinten er dannet ved havets erosion. Klintens karak-
teristiske profil med det store udhæng dannes ved at havets 
bølger eroderer de bløde kridtlag nederst i klinten, mens 
klintens øverste lag af hård kalksten bliver hængende.

Bebyggelse og kulturhistorie
Området langs Stevns Klint er kun spredt bebygget. Der 
ligger mellem Rødvig og Bøgeskov kun én egentlig landsby, 
nemlig Højerup, som også er hovedbesøgsområde for 
gæster, der vil se Stevns Klint. Stevns Klint Trampesti, 
følger klintekysten tæt på hele strækningen fra Rødvig til 
Bøgeskov, og på kun 5 punkter undervejs er der trapper 
eller anden adgang til kysten under klinten. 

Landskabet langs Stevns Klint.
Kystområdet er karakteriseret ved en svagt stigende mo-
ræneflade, som afbrydes brat i den stejle og høje kystklint. 
Morænefladen dækkes af et åbent landbrugslandskab - 
meget lig andre danske landbrugsområder. For foden af 
klinten er stranden smal og karakterisret ved mørkegrå og 
runde flintesten, som oprindeligt har indgået i kridtlagets 
bløde lag, der med tiden er vasket bort. 

2/ EKSISTERENDE FORHOLD OG PLANGRUNDLAG

Landsbyen Højerup 1:10000
Eksisterende forhold Stevns Klint

Museumsområdet

Højerup

Ved Højerup ligger det eneste skovområde langs Stevns 
Klint. Området langs klinten er derudover karakteriseret 
ved overdrev, samt områder som plejes med henblik på 
genetablering af overdrev, vigtige naturområder med et 
rigt plante- og dyreliv.

LANDSBYEN HØJERUP
Landsbyen Højerup er en klassisk dansk landsby med 
smukke egnstypiske huse orienteret med smalle parcel-
ler omkring en bygade, som i lige strækninger knytter sig 
på landevejene, og inde i landsbyen bugter sig omkring 
et gadekær.  Byen opleves meget idyllisk, og man får en 
fornemmelse af at være i en tidslomme.

Byens huse er generelt placeret helt tæt på bygaden, hvilket 
i samspil med bygadens kurvede forløb giver en intim 
skala og stor variation i forløbet gennem byen. Parcel-
lerne er typisk hækafgrænsede langs bygaden og imellem 
hinanden, og med hegnsplantninger mod de omgivende 
åbne marker. Der udarbejdes pt. en bevarende lokalplan 
for landsbyen.

Ved Højerup findes det eneste sted langs klinten hvor be-
byggelsen kommer helt ud og møder klinten - efter et stort 
sving ved gadekæret bevæger man sig ud af byen gennem 
en smuk allé med nyere parcelhuse på nordsiden og åbne 
landbrugsjorder på sydsiden, og forløbet afsluttes i muse-
umsområdet og i mødet med kirken og klinten mod øst.
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Højerup Kirke i dag.
Området omkring den gamle Højerup Kirke som i dag fremstår som et sammenhængende skovområde.

(Foto: Rudy Hemmingsen)

Stevns Klint, 2011 (Foto: Besøgssteder ved Stevns Klint)
I dag findes dyrkede landbrugsjorder på størstedelen af morænefladen, og de strækker 
sig helt ud til klinten. Langs klinten findes en smal bræmme med træer og overdrev.

Højerup set fra øst.
(Billede fra Forvaltningsplanen)

Museumsområdet set fra syd, hvor Højerup møder Stevns Klint.
(Billede fra Besøgsteder)
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Marken

Præstegården

Højerup Bygade

MUSEUMSOMRÅDET

Inde på museumsområdet afsluttes bygaden i en parke-
ringsplads og området syd for bygaden skifter karakter 
til et åbent grønt park-område indrammet af hegn mod 
de omgivende marker. På nordsiden af bygaden fortsætter 
bebyggelsen frem til mødet med kirkegård og beplantning 
ved den gamle kirke.

Herudover er museumsområdet karakteriseret ved at være 
sammensat af flere forskellige delområder- med hver sin 
karakter og stemning.

Ankomsten til museumsområdet sker via Højerup Bygade 
som på denne strækning indrammes af en lindealle. 

Mod syd og vest ligger de åbne landbrugsjorder/overdrev. 
Den Ny Kirke, beboelsesejendommene og Traktørstedet 
afgrænses alle med hæk ud mod Højerup Bygade. 

Syd for Højerup Bygade ligger museet tilbagetrukket og 
knytter sig ikke på det karakteristiske forløb som ellers er 
i landsbyen. Foran museet er en grusbelagt ankomstvej og 
plæner. Museet adskiller sig fra resten af områdets bebyg-
gelse ved at have et meget stort bygningsvolumen.

Øst for museet ligger Stevns Egnsarboret, som er en sam-
ling af træer karakteristiske for området. 

Centralt på området findes i dag et indhegnet asfalteret 
parkeringsareal med tilknyttet betalings- og bomanlæg, 
som rummer ca. 45 pladser til biler og 3 pladser til busser 
som er placeret længst mod Den Gamle Kirke.

Syd for parkeringspladsen er en stor grøn plæne, som har 
funktion som ekstra pladser til parkeringsarealerne, når 
den asfalterede parkeringsplads er fyldt op i højsæsonen.

På områdets sydøstligste hjørne findes en legeplads, som er 
udformet som en naturlegeplads. 

For enden af Højerup Bygade ligger Den Gamle Kirke 
og den gamle kirkegård, som fortæller en helt særlig og 
dramatisk historie, om området, landsbyen og klinten og 
klintens konstante forandringer. I 1928 skred klinten og 
kirkens kor og en del af kirkegården faldt i havet. Et af 
de særlige træk ved kirken er at den ligger forskudt for 
hovedgaden.

Nord for Den Gamle Kirke ligger Mindelunden som er et 
parkområde med græsarealer og grupper af træer, hvor 
forskellige ”monumenter” er placeret. Mindelunden rum-
mer et fint stiforløb og gode opholdsmuligheder på borde- 
bænkesæt, og er koblet på trampestien mod nord.

Traktørstedet ligger nord for Højerup Bygade og vest for 
Mindelund og den Gamle Kirke. 
Traktørstedet fungerer både som spisested for besøgende til 
området og som forsamlingshus for de lokale.

Den Ny Kirke ligger også nord for Højerup Bygade og vest 
for Traktørstedet, og blev bygget i 1913. 

Syd for Traktørstedet og Gammel Højerup Kirke ligger et 
grønt parkområde med dam og fiskerhus. Dammen fortæl-
ler historien om kilden, der oprindeligt lå på området og 
var årsagen til at den gamle kirke blev placeret lige netop 
på dette sted. Fiskerhuset beretter om det hårde fiskerliv 
på klinten, som en del af den kulturhistoriske fortælling 
om området. Huset er ikke oprindelig i sin placering på 
området. Fiskerhuset orienterer mod kirkedammen som er 
et samlingspunkt på området.

Bag Fiskerhuset, mod øst, findes trappen ned ad klinten. 
Trappen er placeret i en naturlig lavning i terrænet, og pla-
ceret vinkelret på klinten. Trappen er udført i ét lige forløb 
og opleves som meget stejl. Trappen strækker sig helt ned 
til stranden, hvorfra man bevæger sig op igen til et repos 
til fiskeleret på området under kirken på klinten. 

Nedenfor kirken ses jordskredet, som fortæller historien om 
da kirkens kor og en del af kirkegården faldt i havet. Foran 
jordskredet er placeret en kystsikring med store granitsten, 
der sikrer at klinten ikke yderligere falder sammen på 
strækningen foran kirken. 

”Alvarez-stedet” refererer til det sted langs klinten, hvor 
Walter Alvarez (amerikansk geolog) i 1978 tog en prøve af 
fiskeleret, som efterfølgende viste sig at indeholde en meget 
høj mængde Iridium, hvilket understøttede teorien om at 
det høje Iridium-indhold var et globalt fænomen, og at 
masseudslettelsen ved grænsen mellem Kridt og Tertiærti-
den, var forårsaget af en asteroide.

Syd for trappen, øst for Fiskerhuset, findes et af områdets 
smukkeste kig i nordlig retning langs klinten, som også 
anvendes som introduktion til området for besøgende. 

Kalkoverdrevet syd for området er en del af klintens sær-
lige landskab og skal bevares. 

Gadekæret
02/ EKSISTERENDE FORHOLD OG PLANGRUNDLAG
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MUSEUMSOMRÅDET I DAG 1:1000

Egnsarboretet

Dam

Legeplads

Fiskerhuset

Klintehuset 

Hegn mod overdrev

Traktørstedet

Klinten

Udsigtspunkt

Parkeringsplads
ca 45 biler

På græs
ca 85 biler

Ankomstvej 
til museum

3 busser

BomBom

Den ny kirke

Trappe
Museum

Mindelunden

Overdrevet
Trampesti

”Alvarez stedet”

Trampesti

Lindeallé

Fiskeler

Kystsikring
Den gl. kirke

Mur

Den gamle kirkegård

Iskiosk

Udsigtspunkt

Kig til klinten 

Kig  til kirken

Kirkegården



KIRKEDAM 

DELOMRÅDER

Museet og dets nuværende placering vurderes ikke at være
bevaringsværdigt, da både placering og bygning ikke 
understøtter stedsspecifikke karaktertræk.

Arboretet vurderes ikke at være bevaringsværdigt som
samlet element (se efterfølgende afsnit om beplantning), 
men som enkeltstående træer i aboretet og som beplant-
ning set i sammenhæng med resten af områdets landskab, 
er det derimod  værdifuldt med store træer som grundlag 
for videreudvikling af området.

Legepladsen er i sig selv ikke bevaringsværdig, men funk-
tionen er nødvendig i den fremtidige udformning af
området.

Overdrevet syd for området er en del af klintens særegne
landskab. Det er bevaringsværdigt, og bør udbygges.

Jordskredet er en vigtig del af fortællingen om området,
men en del af det ligger ovenpå kt-grænsen (Kridt og 
Tertiær-grænsen). Derfor skal et stykke af jordskredet 
nærmest klinten ryddes.

Kystsikringen er en nødvendig for at sikre området mod 
nye skred. Men den fremstår i sit granitmateriale fremmed 
for området.

Trappen ned ad klinten med repos til fiskeler, er meget 
stejl, glat og ukomfortabel.  Forbindelsen ned langs klinten 
skal bevares, men trappe og forløb skal ændres og er altså 
ikke bevaringsværdigt.

Plænen anvendes til ophold og aktivitet, samtidig med at 
den fungerer som ekstra parkeringsplads. Plænen nærmest 
Kirkedammen skal bevares som åbent område, således at 
der holdes afstand til dette anlæg, i mens plænen nær-
mest arboretet kan ændres i samspil med de nye tiltag på 
området.

Parkeringsområdet er ikke bevaringsværdigt i sin nuvæ-
rende placering, og kan med stor fordel flyttes til en ny 
placering på området.

Højerup Bygades forløb og afslutning foran Traktørstedet 
og Kirken skal i arbejdet med planen undersøges.
Her skal det overvejes om beplantningen omkring kirke-
dammen kan åbnes mere op, og på den måde få et større 
samspil med de nye arealer på plænerne.

Områderne nærmest klinten; mindelunden (herunder også 
stendiget mod vejen langs den nye kirkegård ), den gamle
kirkegård, samt området omkring dammen er generelt 
velplejede og velfungerende.

I det hele taget bør der arbejdes med, at området kom-
mer til at fremstå som et sammenhængende område, hvor 
beplantning, bebyggelse og befæstede arealer understøtter 
klintens landskab.
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OPHOLDSFACILITETER I MINDELUNDENPLÆNE, STI OG LEGEPLADS

PARKERINGSPLADS

ANALYSE OG VÆRDIKORTLÆGNING

02/ EKSISTERENDE FORHOLD OG PLANGRUNDLAG
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IS HUSET
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ANALYSE OG VÆRDIKORTLÆGNING

PARKERINGSPLADS OG DEN NY KIRKE 

TRAKTØRSTEDETDEN GAMLE KIRKE

DEN NY KIRKE - PARKERINGSANLÆG

MUSEUM

LANDSBYENS HUSE
Langs Højerup Bygade er bebyggelsen orienteret mod 
hovedgaden og i en eller to etager med tilbygninger og sad-
deltage. Nogle huse er i områdets ”oprindelige” byggestil, 
bindingsværk og kridtsten, andre er nybyggede. Bebyggel-
sestypen er karakteristisk for området og værdifuld.

DEN NY KIRKE
Den nye fra kirke 1913 er fredet. Muren omkring kirkegår-
den er ligeledes fredet.

DEN GAMLE KIRKE
Den gamle kirke på klinten, hvor koret faldt i vandet er en 
vigtig del af stedets historie og er fredet. Muren omkring 
kirkegården er også fredet. Der er planer om, at det mang-
lende stykke af muren mod nord bliver genopsat.

TRAKTØRSTEDET.
Traktørstedet er med til at danne landsbystrukturen langs 
hovedgaden. Dele af byggeriet er i den traditionelle bin-
dingsværk med kridtsten.

FISKEHUSET
Fiskerhuset er værdifuldt i med hensyn til områdets kul-
turhistoriske fortælling. Huset er dog ikke fredet da dets 
placering ikke er oprindelig. Huset er flyttet til området i 
1945. Huset er opført i bindingsværk og udfyldt med kridt-
sten, og indeholder forskellige mindre udstillinger om bl.a. 
fiskeri og man kan købe lokalt producerede håndarbejder.

STEVNS EGNSMUSEUM
Stevns museum er bygget i 1970erne i gul tegl og bindings-
værk. Den tilbagetrukne placering på grunden fraviger 
fra det øvrige princip for resten af landsbyen, og museet 
opleves dermed som gemt, også selv om det i skala afviger 
meget fra resten af landsbyens bebyggelse.
Museumsbygningens placering og arkitektur vurderes
ikke af værdi for området, og det vurderes at området vil 
fremstå smukkere uden.

KLINTEHUSET
Klintehuset ligger på overdrevet syd for området tilhører 
museet, som overvejer at anvende huset til formidling af 
klintens kulturhistorie i ft. landbruget. 

SKUR TIL PARKERINGSBETALINGSANLÆG
Skuret er placeret på området i det vigtige kig mod kirken. 
Det vurderes, sammen med indhegning og skiltning af 
arealerne, at kunne udformes bedre i samspil med det ny 
anlæg.
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PROJEKTOMRÅDE

BEBYGGELSE

REDSKABSSKUR

P-SKUR

ISHUSET

DEN NY KIRKE 

DEN GL KIRKE 

MUSEET

VÆRKSTEDET

FISKERHUSET

SÆRLIG VÆRDIFULD BEBYGGELSE
(FREDET / BEVARINGSVÆRDIG)

VÆRDIFULD BEBYGGELSE
(BEVARES SOM UDGANGSPUNKTMEN KAN ÆNDRE UD-

FORMNING )

IKKE VÆRDIFULD BEBYGGELSE
(KAN EVT. RYDDES)

BEBYGGELSE BØR RYDDES

TRAKTØRSTEDET

KLINTEHUSET



BEPLANTNINGER

LÆHEGN 
Læhegn mod marken er en del af den klassiske landsbys 
beplantning. De er udover at være lægivende også et sam-
menbindende element mellem området og landsbyen. Dele 
af læhegnene er smukke, mens andre lukker for mulige 
smukke kig over området.
Hegnet mod syd giver læ, men skærmer for udkig mod syd 
og derfor ikke bevaringsværdigt, som samlet element. Heg-
net mod vest består til dels af enkelte fine beplantninger.

BØGEHÆKKE
Hækken tæt mod asfaltvejen er bøgehæk, som er gennem-
gående i landsbyen. I den sammenhæng fletter hækkene 
foran Traktørsted og den nye kirke området sammen med 
resten af landsbyen.
Hækken foran muren mod den nye kirkegård skaber 
afstand fra det nuværende parkeringsareal til kirkegården 
og gravstederne. Der er på arealet placeret en mindesten. 
Hækken har også funktionen at afholde besøgende i at 
parkere på dette areal. 
Foran Traktørstedet er hækken med til at afgrænse stedets 
areal for udeservering, og den skaber læ og rum til Trak-
tørstedets besøgende.
Det skal i det videre arbejde undersøges om hækken foran 
kirkemuren er nødvendig i en fremtidig disponering af 
området, altså om den er vigtig i ft. byrummet, eller om 
det kunne være en fordel at fjerne den her. Det skal også 
undersøges, om der er fordele ved at åbne op for Traktør-
stedets udeservering mos syd, men dette skal ses i sam-
menhæng med at hækken foran kirken og Traktørstedet 
definerer landsbyens gade - og hvis den helt fjernes mister 
Traktørstedet sin sammenhæng til resten af landsbyen.
På Traktørstedets vestside er en bred bøgehæk, som evt. 
kan gøres smallere, hvis vejen skal udvides. 

STEVNS EGNSARBORETET
Egnsarboretet er en samling af egnstypiske træer og buske, 
der naturligt hører hjemme i området. En del af det viser 
udviklingen i vegetationen fra istid til bøgetid.
Arboretet består af et hegn af: skovfyr, birk og hassel, 
stilkeg, storbladet lind og storbladet elm.
Inden for hegningen er der grupper af enkeltstående træer 
med underbeplantninger, som f.eks. ask, el og hunderose, 
spidsløn, engriflet og almindelig hvidtjørn.
Det vurderes ikke at være bevaringsværdigt som samlet 
element. Men som enkeltstående træer og beplantning i 
sammenhæng med resten af områdets landskab, er det 
værdifuldt med de store træer, som også ses ved den gamle 
kirke og i mindelunden. Træerne er giver læ og danner 
rum. Arboretet blev etableret i 1994, men i dag fremstår det 
umiddelbart mørkt og sammenvokset.

MINDELUNDEN OG OMRÅDET VED DEN GAMLE KIRKE
Der findes enkelte større træer på området, så som kastan-
jer, piletræer og taks på kirkegården. Særligt i området ved 
den gamle kirke, fiskerhuset og dammen bør de bevares.
De skal dog løbende vurderes mht. risiko for stormskader, 
og skal evt. tilses af ekspert for levetid.
Mindelundens beplantninger, egekrat og fritstående træer 
er fredskov. 

Lindealleen ved ankomsten til området er meget værdifuld. 

BEPLANTNINGEN PÅ KLINTEN
I beplantningen langs klinten er der med mellemrum ryd-
ninger, der giver nye udsigtsmuligheder. Al beplantning på 
jordskredet og klinten ønskes ryddet, så klinten bliver mere 
synlig.

Kastanietræer på kirkegården ved den gamle kirke.
(Billede fra ansøgning til verdensarvsområde)

Hegn mellem museumsområdet og marken

Stevns Egnsarboret

Beplantning på klinten som skal ryddes
(Foto: Rudy Hemmingsen) Bøgehæk foran Traktørstedet

Lindealle langs Højerup Bygade (uden for projektområdet)
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BEPLANTNING

PROJEKTOMRÅDE

SÆRLIG VÆRDIFULD BEPLANTNING 
(BEVARINGSVÆRDIG)

VÆRDIFULD BEPLANTNING 
(BEVARES SOM UDGANGSPUNKT

MEN KAN RYDDES / ÆNDRE UDFORMNING
VED SÆRLIGT SAMSPIL MED NY BEBYGGELSE

IKKE VÆRDIFULD BEPLANTNING 
(KAN EVT. RYDDES)

BEPLANTNING  BØR RYDDES

MULIGHED  FOR RYDNING AF 
NUVÆRENDE BEPLANTNING FOR 

KIG EL. SAMSPIL MED ANDRE OMRÅDER

LINDEALLÉ

HEGN MOD 
MARKEN

BØGEHÆKKE

ARBORETET

MINDELUNDEN

FREDSSKOV

SKOVOMRÅDE

KASTANIE

BIRK

BIRK

LIND

PIL
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BEVÆGELSESFORLØB

ANKOMSTEN TIL OMRÅDET FRA VEST
ved ankomsten til området ligger kirken som et 
naturligt pejlemærke. Man ledes naturligt via Højerup 
bygade og det åbne rum i retning af kirken. Højerup 
bygade ligger en anelse skævt for kirken - det er 
unikt og fint at se kirken ”over X”. 
Hovedgadens forløb mod kirken afsluttes i kirke-
gårdsmuren. Kirkens låger mod ankomststien sig-
nalerer, at man bevæger sig ind på kirkegården og 
rundt om kirken for at komme ind i kirkeruinen med 
den storslåede udsigt. Her står man oppe over klin-
ten, og det gør det svært at orientere sig og overskue, 
hvordan man kommer ned.

TRAPPEN
Ved Højerup findes et af de få steder langs klinten, 
hvor man kan komme ned ad klinten. Med flere 
besøgende skal det overvejes, hvordan et godt flow, 
sikkerheden og oplevelsen af klinten bevares og 
forbedres. Ståltrappen ned ad klinten er vinkelret på 
klinten og er meget stejl. I dag er den udført med to 
”spor”. Trætrappen op til reposet til fiskeleret er glat i 
fugtigt vejr. 

ANKOMSTEN TIL OMRÅDET FRA NORD
Denne forbindelse via trampestien er vigtig, da de 
fleste gående ankommer herfra. Ad trampestierne 
ledes man via mindelundens stiforløb til kirkens 
forside. Man opdager ikke museet, men ledes i stedet 
til parkeringsarealet.

ANKOMSTEN TIL OMRÅDET FRA SYD
På trampestien fra syd ledes man direkte til trappe-
nedgangen til klinten.

ANKOMSTEN TIL OMRÅDET FRA ØST
Turbåde kan i dag komme ret tæt på kystsikringen ud 
for den gamle kirke. Det er dog ikke muligt at lægge 
til. Det skal overvejes om der er behov for anløbs-
plads for turbåde hér.

De bevaringsværdige bevægelsesforløb, og særligt 
trampestierne langs klinten, bør forstærkes ved en 
fremtidig større belastning af området med stigende 
antal besøgende.

Nuværende forhold
Trapper ned ad klinten og op til repos til fiskeler

Grussti fra museum og til parkeringspladsen

Grussti i Mindelunden
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Trampesti - langs klinten (Billede fra verdensarvsansøgningen)

STIFORLØB

OPHOLDSFACILITETER

BEVARINGSVÆRDIGE BEVÆGELSESFORLØB 

BEVARINGSVÆRDIGE BEVÆGELSESFORLØB, STIER SOM BØR FORSTÆRKES VED STØRRE BELASTNING 

MULIGHED/BEHOV FOR NYT STIFORLØB

 BEVÆGELSESFORLØB KAN/BØR ÆNDRES
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2/ KIG FRA LINDEALLÉ TIL GL. HØJERUP KIRKE

3/ KIG FRA TRAKTØRSTEDET MOD VANDET

3/ KIG INDE FRA TRAKTØRSTEDET MOD GRØNT OMRÅDE

4/ ”INTROKIGGET”

5/ KIG FRA ABSALON MOD KLINT OG BRÅTEN

KIG

Følgende kig på området vurderes som bevaringsvær-
dige:

1/ Kigget fra hovedgaden/lindealleen over marken 
mod
syd.

2/ Kigget fra hovedgaden mod den gamle kirke. 
Pga. kirkens forskydning, terrænet og beplantningen 
kan man  ikke se kirken fra Højerup Bygade ved 
standpunkt umiddelbart før hegnet, der løber mellem 
mark- og museumsbygningen.

3/ Kigget fra Traktørstedet mod øst og syd (mod et 
grønt område).

4/ Kig fra udsigtspunkt i det sydlige skovområde ved 
trampestien. Introkigget

Kigget fra den nye kirke i sydlig retning på kirke-
gården gennem den nye allé. Det afsluttes i dag i en 
pavillon til betalingsparkeringen på området. I den 
fremtidige planlægning bør det nøje overvejes, hvor-
dan denne akse skal indgå i områdets disponering.

- Fra trampestien i nordlig retning, skal det overvejes, 
hvordan det første møde med stedet og kiggene på 
området fremstår.

Det nuværende museum skygger for et smukt kig mod 
vandet ved ankomsten til området ad Højerup By-
gade, og ligeledes vil man ved rydning af hegnet mod 
overdrevet mod syd kunne åbne op for nye kig.
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UDSIGTSPUNKT / STANDPUNKT

MULIGT FREMTIDIGT UDSIGTSPUNKT

KIG

MULIGT FREMTIDIGT KIG

KIG

FRA TRAMPESTI 
TIL BESØGSCENTER

FRA OMRÅDET 
OG BESØGSCENTERET
MOD OVERDREV/HAV

1/ KIG UD OVER OVERDREV 
TIL KLINT OG HAV

2/ KIG FRA LINDEALLÉ TIL 
GL. HØJERUP KIRKE

KIG GENNEM LINDEALLÉ

3/ KIG FRA TRAKTØRSTED 
UD OVER VANDET

5/ KIG FRA ABSALON
MOD BRÅTEN

4/ KIG MOD BRÅTEN
”INTROKIGGET”

BEBYGGELSE OG BEPLANTNING  SOM SKÆRMER
FOR EVT. KIG OVER MOD SYD OG ØST
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KLINTEN OG KT-LINIEN
Ved Højerup rejser klinten sig i en højde på ca 25-27 
meter over stranden. Kt grænsen (Kridt-Tertiær-
grænsen, hvor fiskeleret ses) findes i et forløb langs 
klinten, som ud for Højerup varierer i højde på mel-
lem ca. 8 og ca. 10 meter over stranden. 
På grundlag af gamle billeder og tegninger, regner 
man med, at der findes et stort bassin med fiskeler 
under en del af jordskredet umiddelbart syd for kir-
ken. Det er tanken at en del af jordskredet skal fjernes 
hér sådan at bassinet med fiskeler synliggøres.

MUSEUMSOMRÅDET
Oppe på fladen falder terrænet i retning ned mod 
Kirkedammen, hvilket er atypisk for området langs 
Stevns Klint, hvor fladen generelt stiger op mod klin-
ten for brat at afsluttes i klinten. 

Højerup Bygade falder således ca 3 meter fra af-
grænsningen mod marken og hen til Traktørstedet.
Efter Traktørstedet, for enden af Højerup Bygade, 
stiger terrænet igen op mod kirken og afsluttes med 
kirken som det højeste punkt før klinten.

Det lave område ved dammen og fiskerhuset møder 
klinten ved en ”fladere” hældning end på resten af 
området, og dette er udnyttet til trappens placering.

TRAPPEFORLØB
Trappen møder klinten i denne lavning i terrænet. 
I lavningen ledes den besøgende via et stiforløb et 
godt stykke ned i terrænet, før man bevæger sig ud på 
trappen. 
Stien er i dag udformet som en smal trampet sti med 
trætrin, til at holde på terrænet og således man ikke 
glider i fugtigt vejr.

På grundlag af egne indmålinger af trapperne, vur-
deres det, at den eksisterende ståltrappe har en højde 
på ca. 17 meter over stranden (69 trin) og at den 
eksisterende trætrappe til reposet til fiskeleret har en 
højde på 8 meter over stranden (33 trin).

Fotografi af klinten fra før det store skred.
På billedet ses kirken bag beplantningen og under det store udhæng, 

bassinerne med fiskeler, som i dag er dækket af jordskredet og beplantningen.
(Foto: Arkiv, Østsjællands Museum)

Geologisk profil af Klinten ud for Højerup Kirke
Placering af trappe er som nuværende

02/ EKSISTERENDE FORHOLD OG PLANGRUNDLAG



21Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

10 m - kt linie

10 m - kt linie

ståltrappe

10 m - kt linie

Tværsnit af klintens lagserie fra Verdensarvsansøgningen, side 42-43.
Tværsnittet viser det karakteristiske udhæng,  

som ikke fremgår på nuværende kortgrundlag.
Tværsnittene er ikke målfaste.

Tværsnit 1:1000 - indtegnet på baggrund af udleveret kortgrundlag.
Kt-linien er indtegnet med rød i ca 10 meters højde. 

Længdesnit 1:1000
Eksisterende trappeforløb 

Terrænkurvekort 1:1000, med 25 cms kurver, som viser de nuværende forhold. 
Længdesnit og tværsnit. er optegnet på baggrund af dette. 

Kt-linien er indtegnet i 10 meters højde.

Kystsikring
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Området er pga. sin beliggenhed og bebyggelse fredet og 
beskyttet på forskellig vis. Følgende fredninger og plan-
mæssige bindinger gælder for området ved Højerup:

•   STRANDBESKYTTELSESLINJEN: 
Den yderste del af kysten (300 m) er  omfattet af strandbe-
skyttelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 8 og § 15. 
Strandbeskyttelseslinien går udenom Højerup, men omfat-
ter museumsområdet.
Disse er forbudszoner, hvor tilstandsændringer – herunder 
placering af byggeri eller andre anlæg – ikke er tilladt, 
medmindre der undtagelsesvis meddeles dispensation. 
Beskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen. 
(Der har under arbejdet med denne plan været afholdt et 
møde med Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinien)

•   KYSTNÆRHEDSZONEN: 
Det er en national interesse, at de danske kyster bevares 
som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige regler i 
planloven for planlægning inden for den 3 km brede kyst-
nærhedszone. Zonen administreres  af Naturstyrelsen. 
(Stevns Kommune har haft kontakt til Naturstyrelsen, som 
ikke ser nogen problemer med kystbeskyttelseslinjen i ft. 
det beskrevne projekt, dog skal vi være opmærksomme på 
drikkevandsinteresserne i området.)

•   KIRKEBYGGELINJEN
Kirkebyggelinjen er en 300 m zone rundt om kirkerne 
(Naturbeskyttelsesloven § 19). 
Der må inden for dette område højst bygges i en højde af 
8,5 meter. 
Kirkebyggelinjen administreres af kommunen.

•  FORTIDSMINDE  / KIRKEFREDNING
Den gamle kirke har en beskyttelseszone på 100 meter. 
(Naturbeskyttelsesloven § 18). 
Kirkefredningen administreres af kommunen.

• KOMMUNEPLAN 2013:
”5.9.9 Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser 
gælder, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gen-
nemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet 
mellem kirke og landskab eller landsbymiljø”. 
Kirkeomgivelserne administreres af kommunen.

•   EXNER-FREDNING: 
Exnerfredningen beskytter i hovedtræk de vigtige kig mod 
den gamle kirke. I Exner fredningen står bl.a.: 
• at arealerne ikke må bebygges eller tilplantes med høje 
træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster 
o. lign., skue, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og 
efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. 
• Arealet (matr. nr 3b (nuværende 3ø) af Højerup by og 
sogn) må ikke bebygges, tilplantes eller hegnes på en 
sådan måde at udsigten til Højerup gl. kirke fra sognevejen 
hindres. I ejendomme må der ikke drives nogen virksom-
hed, som ved røg, støj eller på anden måde er til ulempe for 
Højerup gl. kirke og kirkegård eller for Højerup nye kirke 
og kirkegård. 
• Matr. nr. 3q og 3 k Højerup by og sogn må ikke bebyg-
ges. De må ikke beplantes på en sådan måde, at udsigten 
fra sognevejen til Højerup gamle kirke hindres.
Matr. nr. 3l og 3 r Højerup by og sogn må ikke bebygges. 
Den på matr nr 3l stående fiskehytte må dog bevares og 
vedligeholdes. Ombygning, tilbygning og nybyg må kun 
ske med statsministeriets tilladelse, jf. naturfredningsloven 
nr. 140 7/5 1937 §25 og med samtykke af den påtaleberet-
tigede.
Matr. nr. 36 og 3d og 3f Højerup by og sogn, som er under-
kastet fredskovsforpligtelse, må ikke yderligere bebygges. 
(senere i dokumentet omtales det at matr 3f er afvist fordi 
det ejes af Carl Frede Christoffersen).
De på matr. nr. 36 nu stående bygninger må bevares og 
vedligeholdes. Ombygning, tilbygning og nybygning må 
kun ske med statsministeriets tillaldelse jf. naturfred-
ningslovens §25 og med samtykke af den påtaleberetti-
gede.
På ejendommene må der ikke drives nogen virksomhed, 
som ved røg, støj eller på anden måde er til ulempe for Hø-
jerup gl. kirke og kirkegård eller for Højerup nye kirke og 
kirkegård. Parkering af biler er tilladt. På ejendommen må 
ikke graves grus, sten kridt o.lign. eller anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster o.lign. bortset 
fra de til ejendommens og de nævnte kirkers brug for-
nødne master-, beboelsesvogne, skure o.lign. udsalgsboder 
må anbringes, men deres udseende (herunder udvendige 
farver) skal godkendes af Naturfredningsnævnet.
Exnerfredningen administreres af Fredningsnævnet 
(Stevns kommune har haft kontakt med Fredningsnævnet 
som oplyser at de ikke kan udtale sig vedr. evt. dispensa-
tioner til Exnerfredningen, på projektets nuværende stade.)

•   OVERDREV:
Området syd for museet er tidligere landsbrugsjord, hvor 
dyrkningen er ophørt og som med årene vil blive over-
drev. På nuværende tidspunkt er det dog området syd for 
Klintehuset og langs klinten som er udpeget som overdrev. 
Overdrev på 2500 m2 og derover er beskyttet iht. § 3 i 
naturbeskyttelsesloven, som værner naturtyperne mod æn-
dringer i deres naturtilstand. Administreres af kommunen. 

• FREDSSKOV
Mindelunden er udpeget som fredskov. 
Skovloven regulerer anvendelsen af fredskove. Naturstyrel-
sen kan dispensere for en række af skovlovens regler:
Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal være be-
vokset med skov, der holdes i god stand og på længere sigt 
forbedres. Træerne skal plejes og fra tid til anden udtyndes 
af hensyn til skovens sundhed og til træets kvalitet. Træ-
erne må ikke fældes, før de er hugstmodne, og de skal hug-
ges, så de ikke ødelægger skovens variation og stabilitet. 
På nyfældede skovområder eller i områder, hvor træerne er 
væltet på grund af storm, skal der plantes skovtræer, som 
f.eks. bøg, eg, ask, gran og fyr.
Sårbare naturtyper, der ligger i fredskovsområder, f.eks. 
vandhuller, moser, enge eller heder, skal bevares og må 
hverken opdyrkes eller afvandes. Desuden indebærer fred-
skovspligten, at skovbryn af løvtræer og buske også skal 
bevares, og at egekrat ikke må ryddes.

• NATURA 2000
Stevns Rev er udpeget som Natura 2000 område Stevns 
Rev (nr. 206)i en 2 km bred zone fra kysten og ud. 
Området er udpeget af hensyn til marine naturtyper, som 
Danmark har forpligtet sig til at sikre og udpege beskyt-
telsesområder for. 
Natura 2000 området omfatter ifølge Skov- og Natursty-
relsen 2 marine naturtyper, hvoraf naturtypen rev (1170) 
udgør hovedparten af området , mens naturtypen sand-
banker med vedvarende dække af vand (1110) udgør en 
langt mindre del. 
Området er meget eksponeret med hensyn til strøm og 
bølger. Dybden falder hurtigt til et par meter, for herefter at 
falde jævnt ud til ca. 20 meters dybde. Bunden består mest 
af kridt, stenplader og sten i alle størrelser fra 2-50 cm. 
Sand forekommer også, men en decideret sandbund fore-
kommer kun enkelte steder i området. Området er præget 
af rørhinde på det lave vand, mens rødalgerne og blåmus-
lingerne dominerer på det dybe vand. Enkelte steder hvor 
bundforholdene tillader det, ses tætte bede af ålegræs. 
De specielle bundforhold giver gode betingelser for mange 
arter af fastsiddende alger og skaber dermed et unikt 
marint samfund. Det er især ude på det lidt dybere vand 
(>2m) at floraen, der karakteriserer et rev ses. 

• LOKALPLAN
Der foreligger pt. ingen lokalplan for området, men der 
forventes udarbejdet en projektlokalplan for museumsom-
rådet efter valg af vinderprojekt i den fremtidige arkitekt-
konkurrence.
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MATRIKULÆRE FORHOLD.

Marken mod vest  3ø
Marken mod nord 4g
Klinten

Poul Erik Olsgaard 
Poul Erik Olsgaard 
Gjordslev Gods

Matrikeladresse Matrikelnr
Hærvejen 24 4a
Hærvejen 24 4a
Højerup Bygade 26 3u
Højerup Bygade 26 3v
Højerup Bygade 26 3t
Højerup Bygade 27A 3z
Højerup Bygade 27A 3z
Højerup Bygade 27B 3y
Højerup Bygade 27C 3æ
Højerup Bygade 27C 3æ
Højerup Bygade 28 3q
Højerup Bygade 29 3o
Højerup Bygade 29 3o
Højerup Bygade 30 42
Højerup Bygade 30 43
Højerup Bygade 31 3m
Højerup Bygade 31 3m
Højerup Bygade 33 3lHøjerup Bygade 33 3l
Højerup Bygade 35 3i
Højerup Bygade 37 3h
Højerup Bygade 39 36
Højerup Bygade 39 3k
Højerup Bygade 39 3r
Højerup Bygade 39 31
Højerup Bygade 39 3d
Højerup Bygade 39A 41b
Højerup Bygade 39A 41a

Ejers_navn
Erik Troels Schütt
Margaret Ann Schütt
DEN SELVEJENDE INSTITUTION ØSTSJÆLLAND MUSEUM
DEN SELVEJENDE INSTITUTION ØSTSJÆLLAND MUSEUM
DEN SELVEJENDE INSTITUTION ØSTSJÆLLAND MUSEUM
Uffe Kragh Jonas
Vera Spangsbjerg Rahbek
SELSKABET HØJERUPLUND
Uffe Kragh Jonas
Vera Spangsbjerg Rahbek
SELSKABET HØJERUPLUND
Flemming Let
Anne Let
SELSKABET HØJERUPLUND
SELSKABET HØJERUPLUND
Hans Jørgen Holmstrøm
Tina Holmstrøm
Kirsten VangsgaardKirsten Vangsgaard
Boet efter Bent Ole Nielsen
HØJERUP MENINGHEDSRÅD
SELSKABET HØJERUPLUND
SELSKABET HØJERUPLUND
SELSKABET HØJERUPLUND
SELSKABET HØJERUPLUND
SELSKABET HØJERUPLUND
Stevns Kommune
Stevns Kommune
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Matrikelkort - Plan 1:1500
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Stevns Kommune
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03/ KRAV TIL BESØGSCENTER

Ved ankomsten til området gennem landsbyen og via lindealleen langs 
Højerup Bygade skal det være den Gamle Kirke der er i fokus, samt 
eksisterende og nye kig over landskabet og havet syd for området. Inde på 
området skal man ledes til parkeringspladserne og herfra naturligt frem 
til besøgscenteret – PORTALEN til området – og videre til klinten. 

ARKITEKTUR
Besøgscenteret skal arkitektonisk udformes så det ”tilhører” lokalområ-
det, både i samspil med den omgivende bebyggelse og med omgivende 
landskab.
Besøgscenteret skal tilpasses stedet, således at det ikke bliver en ny ho-
vedattraktion, men derimod understøtter, at det er klinten, der er hovedat-
traktionen.
Den ny bygnings skala, materialevalg og højde skal derfor tilpasses omgi-
velserne, og markere sig på området uden at blive for dominerende. (Der 
skal ved afleveringen af arkitektkonkurrencen særligt redegøres for dette, 
ved at ude- og forarealer, facadebyggelinie, facadeudtryk og bygningshøj-
de af besøgscenteret mod Højerup Bygade ved visualiseringer skal vises 
fra udvalgte standpunkter.) Det er ønsket at bygningens facader afspejler 
klinten, og lokalområdets traditionelle byggematerialer.
Ifølge kirkebyggelinien må der ikke bygges over 8,5 m på området.

AREAL
Det ny Besøgscenter forventes at skulle nybygges med areal svarende til 
det nuværende museum på området i dag. (ca 1000 m2). På baggrund af 
undersøgelser ved 3d-visualiseringer vurderes det at en bygning på 1000 
m2 placeret længere inde på området vil fylde meget - både fysisk og 
visuelt i omgivelserne. Derfor skal der i det videre arbejde med planen un-
dersøges om besøgscenteret kan udformes med færre end 1000 m2 eller om 
dele af byggeriet kan etableres under terræn eller på anden vis integreres 
i landskabet.

PORTALEN
Besøgscenteret skal være ”portalen” til området, det som klæder folk på 
til besøget på klinten, og det som leverer faciliteter som information, café, 
offentligt toilet osv. Besøgscenteret skal gerne organiseres således at man 
ved ankomsten til området naturligt ledes igennem og via bebyggelsens 
torv(-e) eller plads(-er) ledes direkte til stiforløbet ud til klinten, og via 
kig ud i landskabet kan orientere sig på området. Besøgscenterets arealer 
ude og inde skal gerne hænge sammen, og gerne således at bygningen 
varierer i åbenhed – som en bygning man gradvist kan gå ind i eller som 
gradvist lukkes omkring en - fra helt åben til helt lukket, med reference 
til besøgscenteret ved Giant Causeway i Irland.

PLADSEN
Som en del af besøgscenteret skal der være en plads, hvor man modta-
ges på området, samles før besøget, sætter tasken, går på toilettet, får et 
overblik over og læser information om området, orienterer sig før besøget 
på klinten, og vender tilbage til efterfølgende. Det er ønsket at pladsen 
kan fungere som orienteringspunkt og være det der klæder folk på til 
besøget på klinten også udenfor museets åbningstid. Pladsen kan ligge 
udenfor besøgscenteret eller være en integreret del af bygningsstrukturen. 
Det er ved pladsen at besøgscenterets indgang og toiletter skal placeres. 
Det er vigtigt at pladsen ikke placeres i en af de vigtigste sigtelinier, og 
evt. disponeres således at de besøgende ikke oplever at ankomme til en 
”flaskehals” eller en lang kø.

Tilslutning til 
eksisterende 
trampesti

Det nye besøgscenter 

bevæger sig  igennem 
på sin vej mod klinten

Ankomsten ad Lindealléen. 
Herfra er der kig til den gamle 
kirke.
Det er vigtigt at den er det første 
man ser når man kommer fra 
byen. Forplads

PORTALEN

ALLÉEN

STINET

Herfra er der kig 
til det nye besøgscenter, 
landskabet ændrer sig.
Et overordnet stinet leder mod det 
nye besøgscenter og klinten.

Parkering mellem træer

Klintehuset

DEN GAMLE 
KIRKE

DEN NYE KIRKE

TRAPPEN

Landsbyens skala og tæthed

LANDSBYEN

*

*
*

*
* *
*

*

*
*

*

*

**
*

*

*

*

*

Der etableres et nyt 
trappeforløb ned af 
klinten, der fokuserer 
på udvalgte steder / 
oplevelser

KLINTEN

*

Åbning
Dyrkede marker og lange kig

Kirkedam

*

*
*

*

*

Tilslutning til 
eksisterende 
trampesti

Bevægelsesforløb gennem landsbyen frem til besøgscenter og klinten

ARKITEKTUR OG BEBYGGELSE
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Mod  Traktørstedet

Mod klinten

Parkering

TER

er en slags 
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cafe Info

Udstilling

Udstilling

kontor

Pladsdannelser 
mellem bygninger

Undervisning

Forplads

Forplads

Forplads

Stiforløb

Stiforløb

Udstilling

Udstilling

Udstilling

Café

Café

Udstilling

kig mod vandet

Plads

smal passage

Besøgscenter  under jorden

Besøgscenter  under jorden

Besøgscenter  under jorden

Udstilling

Café
Udstilling

Udstilling

Portal

Snitdiagrammer - bebyggelsesprincip
”Portalen”, som man ledes naturligt igennem ved ankomst på området.

Bebyggelsen skal variere mellem åben og lukket.

Plandiagram, princip for møde mellem bebyggelse og stiforløb
Stiforløb ledes fra parkeringspladsen gennem besøgscenteret, og videre til klinten
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STIFORLØB OG FORMIDLING

03/ KRAV TIL BESØGSCENTER

 BYGNINGER / meteorsten

FRAGMENTER , RESTER OG SPOR

Bevægelse mellem bygninger

Bevægelse mellem bygninger

Forplads

Ankomstplads

Udstilling

Undervisning

Café

Legeplads

Shelter

Udsigtspunkt

Repos - 
Fiskeler

Repos - Det 
klassiske Stevns 
foto

Bro - ophold ved 
vandet

STIFORBINDELSER OG OPLEVELSESFLOW
Der skal i området indarbejdes et stisystem der leder besø-
gende naturligt fra p-plads til de vigtigste attraktioner.
Det er ønsket med stisystemet at man fra parkeringsplad-
sen ledes naturligt til besøgscenteret, via pladsen videre 
til udkigspunkt, trappe og klint, op igen til den gl. kirke, 
videre til ishus/traktørsted, og herfra tilbage til besøgscen-
teret og parkeringspladsen.

De fleste besøgende vil ankomme til området i bil, og der-
for til fods fra parkeringspladsen. Det er dog også vigtigt 
at indtænke ankomsten til området for de vandrende ad 
trampestien. Særligt i ft. den nordlige sti i retning mod 
fyret, hvor den primære trafik kommer fra. 

Det er vigtigt ikke at trække de udefrakommende besøgen-
de ind på de sekundære små veje og stier i landsbyen. Der 
skal fortsat være steder for de lokale, hvor turisterne ikke 
trænger sig på, og stisystemerne i landsbyen skal derfor 
ikke forbindes med dem på museumsområdet.
Der vil ikke blive stillet krav om tilgængelighed for alle på 
alle områder, men der skal være tilgængelighed for alle til 
de vigtigste udsigtspunkter. Ligeledes skal der indtænkes 
tilgængelighed for gangbesværede og festklædte, der skal 
bevæge sig fra parkeringspladsen til kirken og traktørste-
det.

FORMIDLINGSSTRATEGI PÅ UDEAREALERNE
”Meteoren og fragmenterne.”
Området skal opleves ude i landskabet – på og ved klinten.
Som hjælp til at lede de besøgende rundt på området, og til 
at informere lidt ekstra på de vigtige steder og på tids-
punkter uden for besøgscenterets åbningstid kan ”frag-
menter” af besøgscenteret (meteoren) placeres rundt på 
området som mindre satellitudstillinger.
Man kunne forestille sig at de vigtigste steder på stiforløbet 
som f.eks.: udkigspunktet med det lange kig langs klinten, 
reposet til fiskeleret, men også legepladsen, pladsen og 
shelters kunne udformes særligt i ft. formidlingen af den 
stedsspecifikke historie, og gives en design- og materiale-
mæssig sammenhæng med besøgscenteret.
Herudover skal der ude i landskabet ved diskret men syn-
lig skiltning henvises til app’en, som er lavet til formidlin-
gen på området. Der er på området lavet et wifi hotspot der 
også virker uden netadgang.

Bevægelse 
mellem bygninger 
og kig ud

Café

Café

Udstilling

Pladsdannelse

Mod klinten og fiskeler

Udstilling

Undervisning

Udstilling

Undervisning
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( et sted man finder/ opdager selv )

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

DET NYE BESØGSCENTER

Det klassiske
Stevnsfoto

Udsigtsrepos

Shelter

Legeplads

Forplads

Cafè

Udstilling
Fiskeler*
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Der skal i området indtænkes ruter og behov for forskellige 
brugergrupper:
De to overordnede brugergrupper er:
1/ turisterne - de besøgende til klinten og
2/ de lokale - kirkebesøgende og gæster til traktørstedet.

Bevægelsesmønsteret for disse to overordnede brugergrup-
per er vist på diagrammerne på denne og modstående side.

PERSONAER
Der har været afholdt en række af workshops for at gen-
nemtænke og forestille sig forskellige brugergruppers 
(personaer) behov:
- et 65+ægtepar som kommer til Stevns Klint med turbus, 
som del af en større gruppe i april måned
- et ca 50 årigt ægtepar, tyskere, på Berlin-København 
cykeltur, sommerferie/juli
- en minibus med en universitetsgeologer, fra Skåne, maj 
eller september
- en gymnasieskoleklasse, maj eller september
- bedsteforældre med små børnebørn (alder: 4 og 8) bor på 
Østerbro, efterårsferie

Materialet fra denne workshop kan ses på følgende link: 
http://stevnsklint.wordpress.com/category/persona/

03/ KRAV TIL BESØGSCENTER

FORSKELLIGE BRUGERGRUPPPER

Eksempel på et scenarie (vist på diagram denne side)

BESØGENDE TIL KIRKE ELLER TRAKTØRSTED

1/ Ankomst til området via Højerup Bygade, hvorfra man 
kan se ud over de åbne marker.
2/ Kig mod den gamle kirke
3/ Kører hen til parkeringspladsen 
4/ Går via stiforbindelse til kirke.
5/ Efter vielse går gæsterne via forplads/fortov 
6/ til Traktørstedet
7/ Efter/under festen bevæger gæsterne sig ud i området - 
primært omkring kirke og mindelund, for fotos, gåture og 
leg, udsigtspunkter.
8/ Brudeparret sejler til Rødvig med Freja.
Herfra tilbage til p-plads og hjem.

OPLEVELSESFLOW FOR BESØGENDE TIL KIRKE ELLER TRAKTØRSTED

Satellitudstillinger - 
Formidlingselementer

Kørende
Gående

3/ Busparkering

Udkørsel

7/ Udsigtspunkt

7/ Gåture i området

7/ Udsigtspunkt

8/ Brudeparret 
    sejler til hotel 
    i Rødvig

1/ Ankomst via 
Højerup Bygade

Kig over marken

7/ Legeplads

7/ Leg på plænen

4/ Sti til kirke

5/ Forplads

Den Ny Kirke

2/ Kig mod kirken
6/ Traktørstedet

7/ Udsigt fra kirken

P

P

3/ Bilparkering
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Eksempel på et andet scenarie (vist på diagram denne side)

BESØGENDE TIL KLINTEN

1/ Ankomst til området via Højerup Bygade, hvorfra man kan 
se ud over de åbne marker. Landsbyen og det store landskab.
2/ Kig mod den gamle Kirke.
3/ Foran den ny kirke ses besøgscenter og vej til parkering. 
Drejer af mod parkering
4/ Parkering 
5/ Bevægelse til fods ind mod besøgscenter. 
6/ Familien venter på pladsen, går på toilettet, kigger på over-
sigtskort, finder kameraet frem osv.
7/ Familien bevæger sig mod sydøst mod udsigtspunktet 
8/ Udsigtspunkt - Det lange kig langs klinten mod Bråten.
9/ Ned ad den ny trappe
10/ Til det nye repos ved det blotlagte fiskeler.
11/ Op ad trappe.
12/ Mod kirken og ind i kirken for udsigten.
13/ Til traktørstedet for en pause - is, kaffe og kage og udsigt, 
14/ Til besøgscenter for at se udstilling
Herfra tilbage til p-plads og hjem.

P

P

4/ Parkering

3/ Besøgscenter ses

6/ Plads

OPLEVELSESFLOW FOR BESØGENDE TIL KLINTEN

Satellitudstillinger - 
Formidlingselementer

Kørende
Gående

 4/ Busparkering

Udkørsel

8/ Udsigtspunkt

9/ Trappeanlæg ned

11/ Trappeanlæg op

1/ Ankomst via 
Højerup Bygade

Kig over marken

Kaffe
Udsigt

Kaffe og kage
Udsigt

Picnicområde - 
madpakker

ShShShhelellteteterrrs

7/ Sti til udsigtspunkt

5/ Besøgscenter

2/ Kig mod kirken

13/ Traktørstedet

14/ Udstilling
10/ Fiskeler

12/ Udsigt fra kirken

I



34
Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

REFERENCEPROJEKT
Det nye besøgscenter for verdensarvsområdet ved Giants 
Causeway i Irland.

Her er det det omgivende spektakulære landskab, der er 
inspirationskilde til udformning af både bygning og par-
keringsareal. Områdets  grønne bakker og basaltsøjlerne 
er brugt som reference i udformningen af besøgscenteret.
Princippet fra de sekskantede ”søjler”, der stammer fra 
vulkanudbrud for 60 mio. år siden, er tolket og oversat 
til bygningselementer. Bygningen kan ses som ”to folder i 
landskabet”: den ene folder sig op og bliver til museums-
bygning med grønt tag, mens den anden vinkler sig nedad 
og bliver til parkeringsplads. Den er integreret i omgivel-
serne og har et naturligt indpas og flow. 
Bygningsstrukturen graduerer fra lukket til åben med 
varierende afstand mellem de lodrette bygningselementer 
og i transparens. Man oplever et gradvist skift, når man 
bevæger sig igennem. 

Bygningens transparens gør også, at der er fuld kontakt 
mellem ude og inde , så når man er inde fornemmer, hvad 
der sker ude og omvendt. 

Den vigtigste intention for projekter var at skabe merværdi 
for omgivelserne i høj arkitektonisk kvalitet. Det er en 
tankegang, som gerne må være til inspiration for det nye 
besøgscenter ved Stevns Klint.

Besøgscenteret ved Giants Causeway er tegnet af den Irske tegnestue Heneghan Peng Architects.

DET GRØNNE OMRÅDE
De lokale skal fortsat kunne anvende det grønne areal 
på området, som de gør i dag, hvor området bruges til 
hundeluftning,til gåture, som legeplads, til fodbold på plæ-
nen, til byfest, til bryllupper på traktørstedet og i kirken, af 
kirkegængere osv. 
Der skal derfor fortsat være et stort grønt og åbent areal. 
Legepladsen skal enten bevares i sin nuværende placering, 
eller flyttes til en ny placering i rolige omgivelser, og gerne 
i tilknytning til opholdssteder som cafe, shelters eller 
picnicområder. Legepladsen skal udformes i samspil med 
omgivelserne.

PARKERINGSPLADSER
Parkeringspladsen foreslås udført med græsarmering / 
græsmacadam, således at arealerne opleves som et grønt 
område og ikke står ”tomme” i de perioder hvor de ikke 
benyttes. På busparkeringspladser og vendepladser for bus-
ser udføres befæstelser med asfalt. Arealbehov beskrives 
på side 36-37.

BELÆGNING
På områdets nye stier foreslås belægninger udført med 
grusbelægninger som i mindelunden i dag og på de mest 
brugte stier (evt. dem nærmest besøgscenteret) med en fast 
belægning som evt. kunne have reference til den hvide 
klint. 
Der skal arbejdes med et minimum af befæstede arealer på 
området, således at lokal nedsivning kan ske. Afvanding 
af plads og vejarealer skal så vidt muligt ske til eksiste-
rende system.

BELYSNING
Det er ønsket at man stadig skal kunne se stjernehim-
len. Der skal på området kun indarbejdes den allermest 
nødvendige belysning. Kun på den del af parkeringsarealet 
der ligger nærmest besøgscenteret og den Ny Kirke skal der 
indarbejdes belysning langs stier til indgange.

BEPLANTNING
Skovplantning og træer på parkeringspladsen etableres 
med en beplantning der er naturlig for området. 
Skov der opstår på kalkoverdrev vil typisk være med Al-
mindelig Bøg (Fagus sylvatica) som det dominerende træ.
Der ønskes et ekstensivt og ”naturligt” beplantningsud-
tryk på området – både af æstetiske og af driftsmæssige 
årsager, og der ønskes derfor ikke indført nye have- eller 
parkelementer, som hække, blomsterbede ol. på området.

INVENTAR
Der skal på området indarbejdes affaldskurve og opholds-
møbler.

ANDRE FACILITETER
Der skal på området indrettes picnicområder og shelters 
i tilknytning til både busparkeringen (da kun 10 % af 
områdets besøgende kører til Traktørstedet), men også ved 
den almindelige parkeringsplads, da der også er en del 
”madpakketurister” blandt områdets besøgende.Der skal 
indtænkes adgang til toilet og evt. kaffestue for chauffø-
rerne i forbindelse med busparkeringen. Cyklende af ruten 
København – Berlin skal tilgodeses med aflåselige cykel-
boxe. (som på Knuthenborg.) Der skal være hundebure/ 
-gårde, hvor besøgende med hunde kan ”opbevare”deres 
hunde imens de besøger klinten. Der skal indtænkes et 
værksted og et flexibelt område til hugning af kalksten 
– f.eks. som et gårdrum eller udendørs pavillion. Der vil 
være behov for et nyt redskabsskur ( i stedet for det nuvæ-
rende ved arboretet).
Handicaptoilet som også er åbent om vinteren skal ind-
arbejdes ved ”pladsen”. Der skal på området indtænkes 
”foto-stands” både i ft. oplevelsesjægeren og i ft. udendørs 
bryllupper.

03/ KRAV TIL BESØGSCENTER

UDEAREALER
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Eksempel på belægning, som ”åben belægning” med 
græs.

Eksempel på græsarmering med chaussesten. Eksempel på belægning, der danner plads og møder vej. 
Skov og Landskab (SCHØNHERR)

Eksempel på parkeringsareal  integreret i ”skov”

Eksempel på belægning, som spor i græsset udført 
i hvid granit.  (kunstprojektet - hvid rute - taastrup 
campus - camilla berner )

Eksempel på græsmacadam 
på parkeringsareal med lav belastning.

Eksempel på græsmacadam 
på parkeringsareal med høj belastning.

Eksempel på facader og mure udført i den lokale kridtsten. Eksempel på sted i klinten, hvorfra de lokale sten er hentet.



INFRASTRUKTUR

36
Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

Ankomsten til området skal ske via Højerup Bygade 
som i dag. Der skal i fremtiden stadig være tilkørsel, 
afsætning og parkering for både biler, taxa og bus-
ser til den nye kirke (som stadig skal bruges til sit 
folkekirkelige brug), til hovedattraktionen, den gamle 
kirke, traktørstedet og besøgscenteret.  
Ligeledes skal renovationsbiler, varelevering osv. 
kunne komme til området fremover.

Der skal stadig være indkørsel frem til Traktørstedet, 
men i fremtiden kan busser ikke afsætte foran, men 
må der imod afsætte og holde på den vestlige del af 
området.

Der skal i fremtiden stadig være tilkørsel frem til 
klinten og kirken for redningskøretøjer. Der er i dag 
og skal fortsat være vejadgang langs kirkedam i 
retning mod legepladsen (syd), vejadgang til kirken 
i forlængelse af Højerup Bygade (øst), og vejadgang 
mellem kirkegård og traktørstedet i retning mod 
Klintegård (nord)

Busser
På nuværende tidspunkt er der observeret op til tre 
busser af gangen. De fleste busser ses når skolerne 
kommer i maj og september. Der er også en del bus-
ser med andre grupper i weekender. Særligt i maj, 
august og september. Det forventes at mængden af 
busser vil stige. Dvs. at der kan blive behov for kapa-
citet svarende til en fordobling - altså 6 stk. 
Skulle det lykkes at få kontakt til krydstogtturisme 
kan dette medvirke til en yderligere stigning. 
Der skal i planen afsættes plads til 6 busholdepladser 
(med mulighed for udvidelse), med en løsning hvor 
det kan undgås at busserne skal bakke, og således at 
de ikke blokerer for kig mod kirken. 
Ved evt. større fremtidigt behov kan vejadgang til 
arealet bag Traktørsted og Kirke evt. benyttes
Busser kan evt. ved fremtidig større behov holde og 
vende her. Dette er dog ikke indarbejdet eller en del 
af denne plan. Fra busholdepladsen skal der være 
rimelig afstand til f.eks. toiletter.
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Personbiler
Der skal etableres en parkeringsplads med kapacitet 
svarende til det fuldt udnyttede areal i dag, som er 
125 pladser + 50 %. Hvilket groft oprundet svarer til 
ca. 200 pladser.

Parkeringsbelastningen på området varierer hen over 
sæsonen fra ca. 10-25 biler på hverdage (over 90% af 
tiden) til 200-300 biler i højsæsonen ( under 10% af 
tiden). 

De ekstra 100 pladser i ft. hvad der skal disponeres 
til indenfor området, skal udlægges/reserveres som et 
areal på marken vest for området, som kan anvendes 
ved spidsbelastninger, men som ikke skal yderligere 
ændres. Arealet skal kunne anvendes og vedligehol-
des, og arealet skal derfor klargøres til dette.

Da besøgstallet varierer så meget henover sæsonen 
skal parkeringspladsen udformes således, at den kan 
fungere ved fuld udnyttelse i højsæsonen og således 
at den ikke fremstår ”som en tom p-plads” på dage, 
hvor der kun er få biler parkeret. Overfladerne bør 
derfor udformes grønne - med f.eks. græsarmering/-
macadam. 

Parkeringspladsen skal også fungere som parkerings-
plads til kirke og traktørstedet. Evt. stier skal derfor 
udformes med jævn og fast belægning til høje hæle og 
gangbesværede.

P-pladsen skal disponeres således at den er integreret 
i det øvrige anlæg på en stilfærdig måde, og skal dis-
poneres således at man kan ankomme til de bedste 
p-pladser først, og herfra ledes videre til ”Portalen.”
Parkeringsanlægget skal evt. indrettes med boman-
læg til betalingsparkering. 

Picnicmuligheder. 
Der skal være mulighed for at opholde sig på parke-
ringspladsen. Mange spiser frokost eller drikker en 
kop kaffe ved bilen efter en tur på klinten.

Til traktørstedet og besøgscenteret skal taxaer, reno-
vationsbiler og vareleveringsbiler kunne køre frem 
afsætte / opsamle og vende. Der skal afsættes plads 
til 2 taxaer.

Afhængigt af museets placering skal der tages stil-
ling til og redegøres for evt. konflikter i ft. gående /
løbende børn – og kørende trafik.

Ved besøgscenteret skal indrettes med handicapparke-
ringsplads.

Til højre på denne side er vist principper for de for-
skellige trafikanter.



Indkørsel for busser til 6 busholdepladser vest på området.
Disponeres med sløjfe så man undgår bakning.

Parkering til 200 biler disponeret på områdets vestlige del. 
Evt. vendeplads før betalingsparkering på områdets nordlige del. Evt. 
indkørsel forbudt uden ærinde efter den ny kirke. 
Der reserveres et areal på marken vest for det nuværende museum til 
særlige dage hvor belastningen kan være ud over kapaciteten.

Mulighed for varelevering, renovation og udrykningskøretøjer. 
Tilkørsel og afsætning for taxa og personbiler (som skal vende og parkere på parkeringplads..

Vejadgang.
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Boardwalk Møns Klint

Eksempel et sammenhængende forløb af trin og re-
poser, som bevæger sig sammen med landskabet.

Eksempel på trappeforløb udført i træ.
Et sammenhængende, regelmæssigt forløb af trin og 
reposer, som bevæger sig sammen med landskabet.
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FREMTIDIGT TRAPPEFORLØB

Et fremtidigt trappeforløb skal tilsluttes områdets stiforløb,
hvor den nuværende trappe tilsluttes stien i lavningen i 
terrænet. Der kan evt. arbejdes med at hældningen på sti-
forløbet oppe på terrænet bliver lidt stejlere end i dag, dog 
skal det sikres at den eksisterende beplantning bevares.
På den øverste strækning skal trappeforløbet bevæge sig 
vinkelret ud fra klinten, som i dag.  Trappeforløbet skal 
herefter (2 på diagram næste side) vendes til at løbe paral-
lelt med klinten, således at et fladere trappeforløb kan 
opnås, og således at klinten kan betragtes ved bevægelse 
langs denne. Der skal lokalt graves et par meter af jord-
skredet nærmest klinten, således at et af de store bassiner 
med fiskeler synliggøres.
Trappen skal møde dette bassin i en højde og afstand, hvor
det er muligt at betragte fiskeleret - i ca. kote 10. (3) 
Trappen skal udformes så at den arkitektonisk fremstår 
som et nyt , let element, der lægger sig til eller svæver 
henover klinten, i et materiale der spiller sammen med, 
men adskiller sig fra klintens kridt og kalk. Trappen skal 
fastgøres til klinten på en nænsom måde.

PLATFORME - REPOSER
Undervejs i trappeforløbet skal der indarbejdes reposer, til 
pauser i op- og nedstigningen. Disse skal indarbejdes i
forløbet på de særlige steder, hvor man på turen ned og op
ad klinten naturligt vil holde en pause, f.eks. ved kt-linien 
(3), særlige ”spor” (evt. fossiler) i klinten eller ved gode 
kig/udsigter. (2 og 4)
Reposerne skal udformes så de også kan anvendes som
hvilesteder, og steder hvor man kan krydse hinanden i op 
og nedstigningen. Ovenfor klinten kan det arkitektoniske
udtryk fra trappen evt. gentages, ved en udsigtsplatform
med særlig god tilgængelighed, som på det helt særlige sted
giver handicappede adgang til den gode udsigt. (1)

ANBEFALINGER:
Trappeforløbet skal så vidt muligt overholde anbefalinger, 
”trappeformlen”, med hensyn til forholdet mellem trinflade 
og stigning. Trinhøjden bør ikke variere inden for samme 
trappe eller trappesektion. Hvis det pga. det naturlige 
terræn bliver nødvendigt, skal dette gøres gradvist så de 
besøgende ikke overraskes. Trapper i terræn bør have en 
trinhøjde på 10-15 cm – svarende til en trinflade på 33-50 
cm, svarende til stigninger fra 1:5 til 1:2. Trapper mellem 
1:2 og 1:3 føles stejle på længere strækninger og skal der-
for undgås eller begrænses til kortere strækninger. Trinfla-
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den skal udformes med fald. Trappens bredde skal svare til 
et stiforløb, hvor det er muligt at passere hinanden. - min 
bredde 150 cm. Trappen skal udformes med værn/gelæn-
der på begge sider, og overholde gældende anbefalinger.

KYSTSIKRINGEN
Den nuværende kystsikring er skabt af granitblokke, som
virker fremmede i forhold til områdets øvrige materialer.
Det skal i det videre arbejde med planen undersøges om
kystsikringen evt. kan forskønnes.
Ligeledes skal det undersøges om kystsikringen kan udvi-
des ca 50 meter mod syd så ”Alvarez-stedet” beskyttes mod
skred. (5)

ANLØBSBRO
Det skal besluttes om en anløbsbro (flydebro som sejles til
Rødvig om vinteren) for turbåden Freja skal indarbejdes i
planen. (6) På nuværende tidspunkt kan Freja næsten 
komme ind til land ved den Gl. Kirke.

Eksempel på værn i hvid beton og glas. 
Den transparente afskærmning giver børn og kørestolbru-
gere mulighed for at  komme helt ud og opleve de gode kig. 

Stiforbindelse
Formidling i landskabet - ”fragmenter”Evt. anløbsbro

Evt. nyt trappeforløb i retning langs klinten

evt. anløbsbro

udkigspunkt

repos til fiskeler
repos til ophold/kig

repos til ophold/kig

P 
P P 

Hvis det besluttes at denne skal indarbejdes skal det i det
videre arbejde med planen undersøges, hvor på stræknin-
gen den bedste placering for en anløbsbro findes i ft.
vanddybden (min 2,35m), strømforhold osv. Men også i ft.
det visuelle indtryk man vil få af den. Båden skal lægge til
vinkelret på klinten (stævnen mod land), og placeringen
vil derfor blive meget synlig da den vil ”stikke” ud.
Det skal desuden overvejes om anløbsbroen skal designes
til brug for havkajakker, og hvorledes der evt. skal oplyses
omkring dette, da strømforholdene ud for klinten er van-
skelige for nybegyndere.

ARKITEKTUR
Trappe og evt. anlægsbro skal hver for sig og tilsammen
underordne sig de store naturmæssige kvaliteter i området
og stedets kulturhistorie, og medvirke til at forstærke det
store oplevelsespotentiale der ikke udnyttes i dag.
De nye elementer skal derfor fremstå som nye elementer – 
og gerne i materialer og arkitektur adskille sig fra klinten.
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Bevægelsesforløb fra besøgscenter, via nyt trappeforløb langs klinten til stranden.
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04/ DISPONERING AF OMRÅDET 
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04/ DISPONERING AF OMRÅDET

DISPOSITIONSPLAN

DISPONERING
Området disponeres således at der ”vendes om” på arealer-
ne, så byggefeltet placeres centralt på området og parke-
ringen i udkanten af området - i modsætning til i dag hvor 
parkeringen er det centrale og bygningen gemt i periferien. 

Ved denne disponering opnås en smukkere ankomst til 
området, og et ”renere” kig mod den gamle kirke, når de 
parkerede biler flyttes ud af fokus. Ved rydning af den 
nuværende museumsbygning åbnes for et nyt langt kig 
mod syd. 

Kigget fra lindealleen mod Højerup Kirke - som er fredet og skal bevares, men som i dag forstyrres 
af parkerede biler, skure og busser. 

Kigget fra lindealleen mod Højerup Kirke bevarea, 
området foran kirken holdes åbent og grønt, og det ny besøgscenter og parkeringsareal anes mod syd.

BYGGEFELT
Byggefeltet placeres med østlig afgrænsning 100 meter fra 
den gamle kirke. Nordlig afgrænsning placeres således at 
kigget mod Gammel Højerup Kirke - ved et standpunkt ud 
for det nuværende museums indkørsel – fritholdes. 
Pga. kirkens forskydning, terrænet og beplantningen kan 
man  ikke se kirken fra Højerup Bygade før dette stand-
punkt. Den nordlige afgrænsning på byggefeltet er inden-
for Exnerfredningen, der beskytter kigget mod kirken, 
men det vurderes at være vigtigt for det ny besøgscenter 
at det kommer ud og bliver synligt på området, samtidig 
med at der kan argumenteres for at det ikke forstyrrer det 
lange kig mod kirken.  Byggefeltets vestlige afgrænsning 
placeres således at bygningen kan indarbejdes i kanten på 
arboretet, og sydlig afgrænsning således at der beholdes 
en afstand til hegnet og det åbne overdrev, således at der 
er mulighed for at beplantning kan skjule bebyggelsen fra 
trampesti, overdrev og vandet.

FORPLADS
På området hvor den nuværende parkeringsplads findes, 
skal der på terræn arbejdes med en ”forplads” eller stifor-
bindelse der fra det ny besøgscenter kommer ud og møder 
Højerup Bygade.

INFRASTRUKTUR
Indkørsel til besøgscenteret og parkeringspladsen sker fra 
en ny indkørsel ud for den ny kirke. Udkørsel kan ske fra 
vejen langs marken vest for det nuværende museum.
Stierne der på projektområdet leder de besøgende fra par-
keringsplads til de eksisterende stiforløb, skal tilslluttes til 
ved Traktørstedet og ved den nuværende legeplads.

PARKERING
Parkeringsarealet placeres sydvestligst på området.
Det primære parkeringsareal, som anvendes i den daglige 
brug af området ønskes placeret nærmest besøgscenteret.
Parkeringsarealet til busser ønskes placeret tæt på Højerup 
bygade, således at det også kan forsyne TRaktørsted og 
kirke.

Det foreslås at en del af arboretets beplantning (kun 
træerne) bevares – at den daglige parkering kan foregå 
imellem træerne. Større parkeringsarealer som benyttes i 
højsæsonen anlægges som græsplæner/marker med græs-
macadam. På marken vest for hegnet udlægges et areal 
til parkering på de få dage om året hvor områdets parke-
ringskapacitet ikke er tilstrækkelig. 



Trappeforløb langs klinten
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OPLÆG TIL DISPONERING 1:1000
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Landskabet langs Stevns Klint og Højerup kendetegnes ved
2 særlige karaktertræk:

1/ de flade marker der rejser sig mod klinten
og
2/ særligt for området ved Højerup - skovmassiverne der 
bevæger sig ind i baglandet og møder landsbybebyggelsen.

Det foreslås at de grønne arealer om besøgscenteret i frem-
tiden udformes mere i sammenhæng med områdets særlige 
landskabstræk enten som skoven eller som det de flade 
jorder der rejser sig mod klinten - end i dag hvor området 
er udformet og holdt som et parkområde.

Der foreslås at beplantningen omkring det nuværende mu-
seum ryddes sammen med museet, således at man opnår et
nyt langt kig over de flade marker.

Bebyggelsen og de store parkeringsarealer skal integreres
i landskabet. På området nærmest bygningen hvor parke-
ringsbelastningen er størst, kan parkeringen enten integre-
res i en træ-beplantning, som etableres på grundlag af de
eksisterende træer i arboretet og / eller graves ned i terræ-
net så det ikke synes så voldsomt ved kig fra omgivelserne.

Det foreslås at den eksisterende beplantning (kun træerne) 
så vidt muligt bevares, og det foreslås at åbne op for nye 
kig mod syd og vest i det eksisterende hegn, og samtidig 
supplere med ny beplantning omkring det ny besøgscenter, 
så det integreres i omgivelserne. Der kunne arbejdes med 
en skovplantning der fortsætter skovmotivet, og forstærker 
naturoplevelsen på området.
Det grønne område foran kirkekæret skal holdes grønt og 
åbent. Og den eksisterende parkeringsplads skal ændres til 
græsplæne. Som vist på illustration 1.

Eksisterende situation, hvor museumsområdets landskab har ”park”-karakter

Illustration 1/ Mulig fremtidig situation, hvor bebyggelsen og parkeringsarealerne indarbejdes i en ny skovplantning rejst på grundlag af træerne i arboretet. 

Parkeringen integreres i ”skoven” og besøgscenteret placeres på kanten af ”skoven”. 

04/ DISPONERING AF OMRÅDET - RAMMER OG RETNINGSLINIER

LANDSKABSPLAN
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OPLÆG TIL DISPONERING 1:1000
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05 / ILLUSTRATIONSPLAN OG VISUALISERINGER
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Set fra Højerup Bygade - ud for indkørslen til det nuværende museum

Set fra Højerup Bygade - ud for indgangen til den ny kirkegård

ILLUSTRATIONSPLAN

Det ny besøgscenter placeres på kanten af arboretet ud for 
indkørslen mellem den ny kirkegård og Traktørstedet. 

Fordelen ved denne placering er at besøgscenteret får en 
central placering på området, det kommer længere ud mod 
Højerup Bygade, og nærmere Den Gamle Kirke, kirkedam-
men og Traktørstedet. Samtidig kan det kobles direkte på 
det ønskede oplevelsesflow for området og stiforbindelsen 
til klinten. 

Besøgscenteret og dets indre pladser vil kunne opnå et fint 
samspil med kirkedammen og Traktørstedet. Besøgscente-
ret vil ikke være synligt ved ankomsten til området, men 
først dukke op når de besøgende kommer ind på området 
ud for den ny kirke. 
Placeringen af besøgscenteret ligger på kanten af Exner-
fredningen i forhold til at beskytte kigget mod den gamle 
kirke, men det vurderes at besøgscenteret kan placeres 
således at kigget mod Højerup Kirke bevares, og stadig er 
i fokus.

Området mellem det ny besøgscenter, og den ny kirke 
og traktørstedet, kan tilmed fritholdes helt for biler og 
belægninger og vil blive en ny åben grøn og central plæne 
for området, og gøre kigget mod Den Gamle Kirke ”renere” 
end det er i dag. 

Placeringen ligger indenfor strandbeskyttelseslinien på 
300 m fra kysten, og under 300 m fra begge kirker og i 
”kirkeomgivelser” i hht. kommuneplanen. 

Det grønne område mellem besøgscenter og kirkedam, kan 
give adgang til legeplads og trampesti og mulighed for et 
smukt kig mod syd.

Indkørsel til besøgscenteret placeres ud for indkørslen til 
den ny kirke, og ved den nuværende hegn langs marken. 
Denne kan også anvendes som gangsti fra p-plads til den 
ny kirke. 

Parkeringsarealet placeres vest for besøgscenteret på det 
nuværende museumsområde og i arboretet. Parkerings-
pladsen nærmest besøgscenteret i det gamle arboret er 
ekstensiv med træer ind i mellem pladsen. Der kan være 
omkring 85 pladser. 
Med 115 pladser på en græsarmeret mark på det nuværen-
de museumsområde giver det 200 pladser i alt. Hertil kan 
der på den nuværende landbrugsjord ved spidsbelastninger 
få dage om året parkeres 100 biler på det viste udlæg.

Mod Højerup Bygade er placeret busparkeringen, indkørsel 
til p-plads ud for den ny kirke og udkørsel på den nuvæ-
rende markvej. 
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:1000



50
Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

ILLUSTRATIONSPLAN OG VISUALISERING

Eksisterende forhold (Foto: Rudy Hemmingsen )

Skitse af fremtidige forhold, hvor trapper og reposer bevæger sig langs klinten

FREMTIDIGT TRAPPEFORLØB 

Det fremtidige trappeforløb tager afsæt i stien i den 
eksisterende sti i lavningen i terrænet. 

Det forudsættes hér at hældningen på stien kan 
tilpasses det resterende trappeforløb ned af klinten, 
således at trappeforløb trækkes helt op til arealet bag 
Fiskerhuset.

Trappeforløbet vendes til at løbe  langs med klinten, 
således at klinten kan betragtes ved bevægelsen langs 
og kan nås fra trappeforløbet.

Ved at lægge trappeforløbet langs klinten opnås en 
lavere hældning. 

På det viste eksempel på planen på næste side er 
hældningen på trapperne 1:3, svarende til en trinhøj-
de på 13 cm og -flade på 39 cm. Ved en sådan hæld-
ning kan man kigge ud over området imens man går 
på trappen.  

Vandrette reposer er indarbejdet for hvert 20. trin. 
(standard er max. 10 trin) Reposerne giver mulighed 
for ophold, pauser i op- og nedstigningen og passage, 
og er placeret og udformet i ft. særlige seværdigheder 
langs klinten, ved kt-linien og ved gode kig/udsigter, 
som det lange kig hen ad klinten, og op mod kirken.

Ovenfor klinten er reposerne gentaget ved ”intro-
duktionskigget” som en foreslået udsigtplatform med 
særlig god tilgængelighed, som på dette særlige sted 
giver handicappede adgang helt ud til klintens kant - 
til den gode udsigt. 

Over kystsikringen er vist en ny flydebro til turbåden 
”Freja” vinkelret på kysten.

Til ”Alvarez-sitet” etableres intet nyt anlæg
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Skitse af fremtidige forhold, hvor trapper og reposer bevæger sig langs klinten
Plan af trappeforløb 1:1000

Opstalt af trappeforløb 1:1000
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FREMTIDIGT TRAPPEFORLØB 

På denne og næste side vises illustrationer af hvorledes det ny trap-
peforløb skitseret på side 51, kunne udformes med hensyn til forløb 
og materialer. Anlægget skal materialemæssigt tilpasses stedet, og det 
er vigtigt at det ikke kommer til at syne/dominere for meget foran 
klinten. 

Ved valg af materiale bør det nøje overvejes om der vælges et mate-
riale som adskiller sig fra klinten, men i sin farvnuance/materialitet 
spiller sammen med klinten, illustreret på billederne 1 og 2. Når trap-
peforløbet vendes til at løbe mere parallelt med klinten, bliver værnet 
på det fremtidige anlæg et mere tydeligt element, hvilket også ses på 
billederne 1 og 2.

Der skal derfor arbejdes med et værn så diskret som muligt, og det 
skal undersøges om der kan være strækninger der kan etableres uden 
værn, eksempelvis ved at dele forløbet op i to strækninger: henholds-
vis ”nedstigningen” med trapper, og ”opholdet” reposet til fiskeler, da 
der eventuelt kan stilles forskellige krav til de to. 
Den første del kan være en let konstruktion som ”hænges” op på 
klinten med vægt på at trappen fremstår som et nyt og let element der 
er ”svæver” langs klinten. Den anden del ligger ovenpå jordskredet, 
og her kan værn undlades (da der ikke er værn på jordskredet i dag). 
Her skal der fokuseres på at skabe en tilstrækkelig stor plan flade, 
da dette sted skal fungere til ophold, fiskeler, samt til ”vendeplads” 
for besøgende som ikke bevæger sig helt ned på stranden. Anlæggets 
udtryk og synlighed fra vandet  minimeres, som illustreret på billede 
3 og 4.

For at minimere synligheden fra havsiden og tilpasse anlægget til ste-
det, kan det skitserede forløb evt. også udformes i en sammensætning 
af to forskellige materialer, et materiale for strækningerne parallelt 
med klinten, og et andet materiale for strækningerne vinkelret på 
klinten, som illustreret på billede 5 og 6. 

Da anlægget er stort, er det vigtigt at det i sig selv fremstår smukt  og 
helstøbt og at det bliver en positiv tilføjelse til stedet. Muligheden for at 
et nyt anlæg udformet i materiale som klintens, men udformet mere 
skulpturelt, er illustreret på billederne 7 og 8, hvor trappeanlægget 
begrænses til et mindre område, og fremstår som et nyt skulpturelt 
element, der kan blive til et nyt vartegn for området, men som på 
samme tid ikke tager fokus fra klinten. (reference Sophienholm Slot)

ILLUSTRATIONSPLAN OG VISUALISERING

Eksisterende trappeforløb, med fremtidigt trappeforløb som skitseret på side 51.
Det skitserede anlæg visualiseret med et ensartet materialevalg på hele forløbet.
Ved værn og anlæg oven på selve jordskredet i materiale der adskiller sig fra klintens, 
synes anlægget stort / voldsomt.

1/ Trappeforløb med materialer, der lægger sig til klintens hvide. Det kunne være trin 
i kridtsten, lys beton eller granit og værn i jern/stål i en lys nuance.

2/ Trappeforløb med materialer der adskiller sig fra klintens hvide nuancer. Det 
kunne være træ eller ubehandlet jern. 

Billede 1

Billede 2
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Minimering af forløbets størrelse ved adskillelse af trappeforløb ned og repos på skred.
Det ”tilføjede” anlæg synes herved mindre.

3/ Trappeforløb med materialer, der som billede 1 lægger sig til klintens, men hvor 
belægning etableres direkte på jordskredet i materialer som klintens. Uden værn.

4/ Trappeforløb med materialer, der som billede 2 adskiller sig fra klintens hvide ma-
teriale, men hvor belægning etableres direkte på jordskredet i materialer som klintens. 
Uden værn.

Anvendelse af materialer som klintens, som gør anlægget mindre markant og synligt 
fra havsiden. Med reference til kirken og kirkens sokkel, der ”vokser” op af klinten.
Samme billede fra to forskellige standpunkter.

5/ og 6/ Trappeforløb med materialer, der som kirkens sokkel vokser op af klinten. Det 
kunne være trin i lys beton, og værn i beton langs med klinten, og et nyt transparent 
materiale som f.eks. glas, vinkelret på klinten, som giver mulighed for kig i børne-
højde. 

Anlæg udformet i materiale som klintens, men som formmæssigt adskiller sig fra 
klinten. Samme billede fra to forskellige standpunkter. (reference Sophienholm Slot)
Trappeanlægget begrænses til et mindre område, og fremstår som et nyt skulpturelt 
element, der kan blive til et nyt vartegn for området, men som på samme tid ikke 
tager fokus fra klinten. Samme billede fra to forskellige standpunkter.

/7 og /8 Forløbet skitseret på side 51 fortolkes, følges ikke direkte, men tilslutter sig 
til de vigtigste punkter på skitsen.  Anlægget fremstår som et nyt tilføjet element, 
men udformet i materiale som klintens. 

Billede 3 Billede 5 Billede 7

Billede 4 Billede 6 Billede 8
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06/ DIALOG MED INTERESSENTER OG DET VIDERE FORLØB
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06/ DIALOG MED INTERESSENTER

DIALOG MED BORGERE
Gruppen af lokale borgere, som påvirkes af projektet kan 
groft inddeles i tre undergrupper: borgere i Stevns Kom-
mune, borgere i Højerup samt lodsejere til Stevns Klint. 

BORGERE I STEVNS KOMMUNE
Der er i denne sammenhæng ikke indsamlet data omkring 
borgerne i Stevns Kommune, men ud fra en generel betragt-
ning kan de antages at have flere interesser i projektet. Dels 
kan de ønske en stolthed over området og glædes ved at 
deres kommune forbindes med noget værdifuldt, dels kan 
de have en interesse i, at kommunen administrerer de øko-
nomiske midler således, at kommunes samlede opgavepor-
tefølje forvaltes optimalt i borgernes perspektiv. 

BORGERE I HØJERUP
De ca. 150 borgerne i landsbyen Højerup udgør en særlig 
gruppe af borgere i Stevns Kommune, da den eneste ad-
gangsvej, der i dag findes for biler til det planlagte besøgs-
center går gennem den lille idylliske landsby. 
Borgerne i Højerup udviser i det daglige liv en stor interesse 
for projektet. Denne interesse vises ved løbende spørgsmål 
ved tilfældige møder ”over hækken” med personale fra Øst-
sjællands Museum og f.eks. også ved møder i Højerup Bor-
gerforening (09.01.2013). 
I forbindelse med verdensarvsprocessen blev i 2010 afholdt 
et borgermøde med det formål at orientere samt at indhente 
information omkring borgernes bekymringer og forhåb-
ninger i forhold til verdensarvsprojektet herunder besøgs-
centeret. På mødet fremhævede de fremmødte, at de særlige 
værdier ved klinten for dem var den uforstyrrede, smukke 
natur, harmonien mellem borgerne, ejerskabet til klinten 
samt mørket og stjernehimlen. På mødet fremhævede de 
fremmødte borgere også en række bekymringer i forhold til 
verdensarvsprojektet, herunder besøgscenteret. Den største 
bekymring fokuserede på, at der ville komme flere besø-
gende i området (Tabel 3.). Særligt var der en bekymring for 
trafikken gennem byen samt i et vist omfang også for affald 
og nedslidning af området.

Tabel 3: Opgørelse over emner, som nævnes som bekymrende for borgere 
i Højerup, udtrykt ved temamøde for borgere i Højerup d. 30.10.2010.De 
fremmødte borgere gav ligeledes tilbagemelding omkring forventninger 
omkring positive konsekvenser. Her fremhæves positivt et øget liv i lokal-
området, et styrket erhvervsliv og øget pleje af områdets natur og anlæg 

(Tabel 4). 

Tabel 4: Liste over forventninger til positive konsekvenser ved optagelse 
på verdensarvslisten og etablering af besøgscenter i Højerup udtrykt ved 
temamøde for borgere i Højerup d. 30.10.10.

BORGERMØDE I HØJERUP DEN 23.09.13

I forbindelse med opstart på udarbejdelsen af denne plan for 
disponering af museumsområdet afholdtes et møde i Høje-
rup d. 23.09.13. 
På borgermødet blev der spurgt ind til borgernes syn på og 
nuværende brug af museumsområdet i ft. at kunne kort-
lægge værdier og muligheder for området.
Borgerne gav på mødet særligt udtryk for vigtigheden i at 
bevare store landskabelige kvaliteter, sådan som de er i dag. 
Det gjaldt overordnede kvaliteter som havudsigt, klinten og 
stedets grønne karakter. Men det var også mere specifikke 
steder som pladsen foran Gl. kirke, kalkoverdrevet mellem 
museet og trampesti, og kigget fra Lindealléen mod kirken. 

Trappen ned ad klinten ønsker borgerne gerne lavet om. 
De ønsker nem adgang til området, men fartbegrænset, og 
uden at parkering og store køretøjer ”fylder” på stedet. Par-
keringsplads foreslås i områdets vestlige del.
Området bliver allerede i dag brugt rekreativt med gåture, 
samvær mm. Der er et ønske om, at mulighederne udvides 
med flere opholdsmuligheder og ”steder at mødes”, så det 
bliver bedre tilgængeligt for flere. Derudover er der et ønske 
om at belysningen på stedet minimeres.

Der er planlagt et nyt borgermøde i Højerup den 23. marts 
2014, hvor indholdet af denne plan vil blive gennemgået. 

LODSEJERE
En anden særlig gruppe af borgere udgøres af ca. 50 lods-
ejere langs Stevns Klint. Ifølge en frivillig aftale giver lods-
ejerne offentligheden adgang til at gå langs med kanten af 
klinten det meste af strækningen. 
I forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Klint Forvalt-
ningsplan (2011) blev afholdt tre møder for disse lodsejere 
med i alt 29 deltagere. Møderne fokuserede på verdensarvs-
projektet og planerne for etablering af et besøgscenter i Hø-
jerup blev præsenteret. Ligesom borgerne i Højerup frem-
hævede også lodsejerne en række særlige værdier som fred 
og ro, naturen og dyrelivet samt det åbne landskab, men 
også dialog frem for regler samt landbrug. Adspurgt om-
kring deres bekymringer i forhold til projektet gav de frem-
mødte lodsejere særligt udtryk for bekymring omkring et 
øget besøgstal og derved øget belastning på stien (Tabel 5). 
Lodsejerne gav også tydeligt udtryk for en bekymring for, 
om verdensarvsarbejdet ville føre til ny lovgivning eller re-
gelsæt, og om lodsejerne i fremtiden vil blive respekteret. En 
række lodsejere bekymrede sig også for, om ”vi er gode nok” 
(Tabel 6). Lodsejernes forventning til positive konsekvenser 
spænder fra beskedne forventninger til en øget stolthed til 
at projektet vil sætte gang i en positiv spiral, som vil ende i 
en markant økonomisk fremgang (Tabel 6).

Tabel 5: Opgørelse over emner, som nævnes som bekymrende for lodsejere. 
I den første kolonne angives antallet af gange det pågældende emne blev 
angivet, og det fremgår således, at lodejerne særligt bekymrer sig om en 
stigning i besøgstal samt om ny lovgivning og om, hvorvidt de i fremtiden 
vil blive respekteret.

Tabel 6: Liste over forventninger til positive konsekvenser ved optagelse på 
verdensarvslisten og etablering af besøgscenter i Højerup nævnt af frem-

mødte lodsejere på tre lodsejermøder.

DIALOG MED SELSKABET HØJERUPLUND
Selskabet Højeruplund er lodsejere på selve museumsområ-
det. I forbindelse med udarbejdelsen af denne plan for dispo-
nering af museumsområdet har der været afholdt 2 møder 
mellem projektgruppen (Schønherr A/S, Stevns Kommune 
og Østsjællands Museum). 

Det første møde (nov 2013) afholdtes for at afklare krav og 
forventninger til disponeringen af museumsområdet og det 
andet møde afholdtes for at diskutere og tilpasse de konkrete 
løsningsforslag, vist i dette materiale, samt bilagsmateriale.

For Selskabet Højeruplund har det været vigtigt at området 
bevares med den grønne karakter, som det har i dag, og at 
der derfor arbejdes med løsninger, som  ikke ændrer mar-
kant på dette, men som stadig kan understøtte den fremti-
dige belastning på området, uden det samtidig at forøger 
driften. Indkørsel, afsætningsareal og vendeplads for biler, 
busser, varelevering og renovationskøretøjer til Traktørste-
det har været et særligt fokusområde.

Vigtigt at bevare Plads til forbedring

Havudsigt

Klinten

Grøn karakter

Stisystem

Legepladsfaciliteter

Kig / Trappe

Belysning

Parkering

P

Opholdsmuligheder

Forhold for cyklister

”Steder at mødes”

Toilet

Trafik

Plads til forbedring
Trappe
Belysning
Parkering
Opholdsmuligheder
”Steder at mødes”
Cykelstier

Vigtigt at bevare
Havudsigt
Klinten
Kig
Grøn karakter
Sti
Kalkoverdrev

Inputs fra Borgermøde i Højerup d. 23.09.13

Forventning til positive konsekvenser
Liv i lokalsamfundet
Fremme turisme
Styrke erhvervslivet
Styrke pleje af Højerup
Øge naturpleje og beskyttelse af geologi, flora og fauna
Bedre parkeringsforhold

Emner som vækker bekymring
Flere besøgende
Nye regler
Respekt for lodsejere
Er vi gode nok
Områdets fretræden
Kommunal økonomi

Antal besvarelser
6
1
1
1
1
1

Emner som vækker bekymring
Flere besøgende
Nye regler
Respekt for lodsejere
Er vi gode nok
Områdets fretræden
Kommunal økonomi
Informationssøgning

Antal besvarelser
18
9
7
5
3
2
1

Borgermøde i Højerup d. 23.09.13

Forventning til positive konsekvenser
Øget indtjening turismeerhverv, detailhandel, Stevns Kommune
Øget bosætning - lettere at sælge bolig
En positiv spiral for Stevns: Flere turister, flere arbejdspladser, 
srørre omsætning og indtægter, bedre offentlig trafik, bosæt-
ning, stigende huspricer ect.
Stolthed over at eje noget så særligt
Stevns bliver anerkendt,kommer på landkortet, ikke udkants-dk
Mulighed for rejse og fondsmidler
Bedre bevaring og beskyttelse



andet input:
udsigten fra traktørstedet mod syd ikke bør ændres væsentligt, og
forslår derfor at det planlagte byggefelt trækkes længere op mod
og ind i arboretet. Det er vort ønske at ingen bygningsdel placeres
øst for en ret linje der følger traktørstedets vestligste væg og
forlænges sydpå til den rammer hegnet ind mod museets overdrev.
vi tillader os at foreslå at en del af det planlagte parkeringsareal
flyttes ud på museets overdrev, hvorved et byggefelt bedre kan
placeres lidt vestligere en forslået.
af hensyn til vore traktør ønsker vi ordet cafe udgår af beskrivelsen
af de faciliteter et beøgscenter skal byde på. vi har et ønske om at
servering af mad og drikkevarer i området forbeholdes den til
enhver tid værende traktør.
vi er modstandere af at der opføres shelters til overnatning på
området menkan ikke have indvendinger mod overdækninger, hvor
publikum kan søge ly mod vejret.
herudover har vi generel bekymring gående på aty
tilkørselsforholdene til traktørstedet for gangbesværede og
egentlige handicappede ikke forringes ift. de nuværende dvs. der
skal også fremover være mulighed for at busser, taxaer og
åpersonbiler kan læsse gangbesværede og handicappede af i
umiddelbar nærhed af traktørstedet indgang. vi har dog intet ønske
om en rundkørsel ud for traktørstedet.

Hørt på borgermødet:
parkeringspladser antal
sammenhæng ml. kerneområde/ by samtænkes
trafikkaos foran bebyggelse > lys ind i huse krydsende trafik > vende trafikken.
krav til gangbesvær
trafik (1,5 m bred) > ikke Højerup Plan, Pladser uden for løst med p plads.
indtænk eksisterende museumsmateriale
lettere adgang, sklov mindre hensyn til arealet tænker byggefeltet længere tilbage væk fra Højerup Bygade.
for meget trafik via Højerup bygade
busserne er der første man kan se
samspil ml. traktørsted, klinten og museet
udlæg af ekstra p pladser syd for området
trapper opførsel i dag langs stranden repoer kortes af til stiforløb
der er modstand ift hvordan området opleves i dag
kirkekæret (korrekt betegnelse) vs kirkedammen

Bo: input fra byen. trafik har vægtet virkeligt højt (trafik uden om byen) byen mener ikke ift Bo > byen skal gøres klar til trafikken trafiksikkerhed
hastighedsbegrænsning, byen er smuk: kører igennem byen det hele hænger sammen. trafik ind i lokalplan > trafik skal i kommuneplanen ikke
stemming for en omfartsvej.

Bordgrupper: besøgscenter længere mod øst,max 6 meter højde, pplads langs overdrev, i stedet for landbrug, gratis parkering, tag noget af overdrevet,
trafikdel skal hænge sammen med byen (tidsramme), tænke en lokalplan med trafikplan, 1 etage byggeri, p pladser yderligere bag traktørsted ny vej,
udlæg til parkering vest for museum fjernes, besøgscenter fin som plan, arkitektkonkurrence afgøre højde, p areal trafik skal gå mod uret, skjul busser på
området skilte med forbud om tomgang, ingen cafe ibesøgscenter, ingen shelters, busbestilling tid, bedre mobildækning, fantastisk spændende plan, 4
meter højde på bygning, ok med arealbehov. busser (pensionister skal sættes af ved traktørstedet), hundeparkering er latterligt, cykelbatterier fra KBH/
Berlin (+2 batterier), energi landsby. besøgscenter dominerer natur er væsentligt, museum langs træplantning, parkeringsareal bus og parkering, busser
er til gene for bebooere, kig er for smalle og skal lukkes op, trappe forløb ser voldsomt ud, gratis p plads der skal ikke graves i jordskrevet. besøgcenter
mere mod vest, kridsten er materialet, parkering i hegning ved museet, buske: rød og hvid tjørn trappe til vandet skal bevares, stier mm. skal være
naturligt, hvor bliver udstillingen på museet af?, besøgscenter placering ift. p pladser. 100 personbiler + 4 busser, naturområde, bro til Freja,
besøgscenter i 1½ planm og nedgravet, behold den store græsplæne, 1 etage, vinkel rundt om det nye center (benyt overdrevret), madpakketurister,
rundkørsel, busparkering bag traktørsted.

Placering af besøgscenter:

Areal og højde på
Besøgscenter:

disponering af og krav til
parkeringsareal:

Beplantning og grønne
områder:

Faciliteter:

Andet

gruppe 12
helt galt. Er lagt alt for dominerende. Besøgscenter skal trækkes
tilbage, så det er naturen der har hovedrollen. På museets plads
eller langs hegnet til overdrevet

lyder ok hvis placering er mindre dominerende ifht. Klinten, kæret
og kirken

absolut ikke i orden. Busholdeplads og parkering er det første man
ser når man kommer kørende. Placeringen er til helt urimelig gene
for de nærmeste huse mht. larm, os og udsyn

de planlagte kik er smalle og fortænkte. Området skal ikke plantes
til. Det indsnævre klikkene fra alléer mod kirken

trappe forløbet ser voldsomt og beskærmende ud. Eksisterende
stiforløb er ok. Man skal ikke "ledes" yderligere rundt, men
færdes i naturen på naturens primisser. Der bør ikke graves i
jordskredet. Det er en gravplads.

der skal indarbejdes en vendeplads/ rundkørsel

gruppe 7 gruppe 8
vi synes, at det er en god ide at ryjje
besøgscenteret længere mod øst da det vil
syne mere tilgængelig og harmonisk med
klinten

kommunen burde foretage en analyse af
hvor centeret bedste placering vil være på
Stevns ift infrastruktur. Svaret vil ikke være
Højerup

max højde 6 m fejlplacering. Måske udkanten af Rødvig er
bedre. Det hele ligger indenfor
strandbeskyttelseslinjen

markeret med grønt (besøgscenterområde/
parkeringsområde) er det område vi tænker
ville være godt til parkering, da det ville være
bedre for husene ved siden af og samtidigt
diskret og tæt på

p arealer skal ligges udenfor byen

sikre alle eksisterende levende hegn . Sågrønt
som muligt

Freja anlæg ift bølger dårlig ide. Så meget
som muligt.

plan med trafik skal laves mv. HASTER!!!
Bevarende lokalplan skal kommune senere

gruppe 9 gruppe 10 gruppe 11
besøgscenter flyttes 15 20 meter op i aboretet ok Overordnet set flot tænkt projekt.

Fint, som planen

ikke for højt lavere en det nuværende 6 7 meter
evt nedgrave noget af bebyggelsen

ok, men højden bør tilstræbes 1 etage byggeri arkitektkonkurrencen afgør det

hvorfor ikke også bruge noget af overdrevet tæt
ved eksisterende museum! Men bevarer stadig Ny
sigtelinie!!

oplægget skal inkl. arealet Nord vest for Højerup. Ny
kirke + Højerup Lund. Som skal udlægges til p areal +
beplantes for at "inddække" indsynet til arealet.

ind/ udkørsel mod uret (omvendt af planen). Gratis
parkering. Ingen tomgang (spec. busser).
Tidsbestilling til busser (max antal på engang)

Iden med at bevare nuværende beplantning i
aboretet er ok, men se pkt 1: så grønt som muligt.

åbne beplantninger op sydfor kerneområde ved aboretet beplantning til camouflage af busser ellers som
planen

ingen cafe da den vil give unfari konkurrence til ishus
og traktørstedet. Ikke overnatningsshelter.
Spændende trappeanlæg. Anløbsbro hvis muligt god
ide

lav kun en lokalplan for Højerup By og
museumsområde.

der skal laves omfartsvej som forbinder Højerup+ hærvej
og som forbinder ned til det udvidede parkeringsareal.
Drop parkeringen Vest for kerneområdet.

bedre mobildækning ønskeligt kommune lægger
pres på mobilselskaber

gruppe 1 gruppe 2
ok længere mod vest. Bygning starter ved

flugtlinie fra ny kirke. Grøæsplænen
holdes åben øst for besøgscenter

ok en etage

ok overdrev

grønt område er evt. for småt forslag: inddrag
noget af overdrevet til græsplæne med bordfe og
bænke

brug hvad der kan af bestående

ok shelters duer ikke. Overdækning til
madpakke. Afsætningsplads foran
traktørsted. Busplads bag besøgscenter

Placering af besøgscenter:

Areal og højde på
Besøgscenter:

disponering af og krav til
parkeringsareal:

Beplantning og grønne
områder:

Faciliteter:

Andet

gruppe 3 Gruppe 4 gruppe 5
som foreslået ca. trækkes mod vest den skitserede placering ligger langt inden for

strandbeskyttelseslinien

1½ plan med en del nedgravet. Gerne i kridt =
falde ind med øvrigt bebyggelse

max 5 m (1½ etage). Brug nogen kridtsten
fra nedrivning af gl. gårde mm.

besøgscenter= museeumsbygning

indkørsel fra nuværende markvej og udkørsel ud
for kirkelågen. P areal rykkes med grænse mod
overdrevet. P pladser = 100 pers biler + 4 busser

har man ikke mulighed for at bruge
græsmarken syd for museet og hegn.

p arealet skal være let til gængeligt, kan evt. placeres ifm
besøgscenter.

området fra p ploads ned mod kirken = grønt +
træer. naturområde

ikke store træer, mest buske fx træer evt lind og buske som kan tiltrække fugleliv

badebro fra bølgebryder ud til skibet Freja. Det
var de været før i tiden

der må ikke røres ved den eks. Trappe til
vandet og ikke brygges mere. Folks skal
færdes i naturen

pladsem for fuglekiggere! Fx langs trampestien evt med
schelters. Stiforløb glemt anløbsbroen den forsvinder hver
vinter. Vanddybden ?

gl. museums indehold ender hvor? Hvordan
finansieres Højeruplund fremover? + kort
vedlagt

det gl. museum: hvor bliver resten af
udstillingerne placeret eller ?

gruppe 6 g
v
b
s
k

så lavt og diskret som muligt ca 4 meter og
god ide med fordeling af "huse" på samme
areal som nu.

m

busser skal afsætte gæster ud for
traktørstedet, med mulighed for at vende for
at parkerer andet sted! Ikke generer med
tomgang. Grøn parkeringsplads!

m
p
v
b
d

minus hundeparkering. Godt med
cykelparkerng med opladning til cykel og el
biler
god ide med trappeforløbet. Stræke
naturkræfter trappe evt af metal. God ide
med schelter. Anløbsbro vil ikke holde en
strom jf. "bodil" ect.

ingen omfartsvej
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PROGRAM TIL ARKITEKTKONKURRENCE
Det forventes at der efter vedtagelse af denne plan skal 
udarbejdes et program til en arkitektkonkurrence. Forud 
for arbejdet med dette, skal undersøges, planlægges og be-
sluttes emner som blandt andet omfatter konkurrenceform, 
tidsplan, budget osv.

DIALOG MED FREDNINGSMYNDIGHEDERNE
Der skal indledes en dialog med fredningsmyndighederne. 
Der har under udarbejdelsen af denne plan været afholdt 
et møde med Naturstyrelsen, i ft. strandbeskyttelseslinien, 
hvor dispositionsplanen side 42-45 og illustrationplanen 
vist på side 48-49 blev gennemgået. Tilbagemeldingen 
var umiddelbart positiv, da det vurderedes at områdets 
kvaliteter med den nye plan blev fremhævet og forbedret. 
Det blev dog understreget at denne umiddelbare udmelding 
ikke måtte betragtes som en forhåndsgodkendelse, da dette 
vil komme helt an på det konkrete projekt, og at der derfor 
bør være en løbende dialog med Naturstyrelsen i en frem-
tidig proces med arkitektkonkurrence osv. Det har ikke 
været muligt at få et møde med Fredningsnævnet.

BYGGEPROGRAM
Byggeprogrammet for besøgscenteret skal i konkurrence-
programmet beskrives detaljeret, og arealet præciseres, 
herunder muligheden for placering under terræn. 

GEOTEKNISKE PRØVER OG OPMÅLING
Der skal laves en række geotekniske undersøgelser og en 
landinspektøropmåling over området og særligt klinten 
som grundlag for det videre arbejde og konkurrencen. 

FORUNDERSØGELSER I FT. KLINTEN
Det skal undersøges hvordan og hvor på klinten trappen 
kan fastgøres, set i ft. hvor på området det store bassin med 
fiskeleret ligger. Dette arbejde vil blive mere konkret og 
kræve en større præcision end skitseringen til arkitektkon-
kurrencen, og ligeledes kræve en tæt dialog med fred-
ningsmyndighederne. Det skal derfor overvejes om der kan 
være en fordel ved at afholde dette forløb i et anden form 
end som konkurrence, evt. som et almindeligt projekte-
ringsforløb.

FORUNDERSØGELSER I FT. KYSTSIKRING
Det skal i det videre arbejde med planen undersøges om 
kystsikringen kan forskønnes, og om den kan udvides ca. 
50 meter mod syd så ”Alvarez-stedet” beskyttes mod frem-
tidige skred. Hvis anløbsbroen skal indarbejdes i planen 
skal det undersøges, hvor på strækningen den bedste pla-
cering findes i ft. vanddybden (min 2,35m), strømforhold 
osv., men også i ft. det visuelle indgreb.  Båden skal lægge 
til vinkelret på klinten (stævnen mod land), og placeringen 
vil derfor blive meget synlig da den vil ”stikke” ud.  Der 
skal indledes dialog med Kystdirektoratet / Naturstyrelsen.

OPSAMLING PÅ BORGERMØDE I HØJERUP DEN 17/3-
2014 OG INDSTILLING TIL PTU

På Borgermødet i Højerup den 17/3-2014 blev udviklings-
planen (fremtil side 53 i dette materiale) fremlagt for 
borgerne i Højerup.

Følgende punkter omfatter de vigtigste emner som blev 
bragt op i ft. diskussionen på mødet og de indkomne kom-
mentarer:

• Bekymring i forhold til, at trafikken ledes ind gennem 
Højerup, hvilket baseret på lokalplansgruppens fælles 
høringssvar har været en forudsætning for udvik-
lingsplanen. 

• Busser på området. Der blev udtrykt ønske om en 
tilkørsel for busser helt frem til, og med plads til 
afsætning foran Traktørstedet. Bussernes placering i 
planen er det første man ser ved ankomst til området 
og hindrer beboernes udsyn. Der blev givet udtryk for 
et ønske om en afsides placering af busholdeplads.

• Der er stor uenighed om behovet for antallet af par-
keringspladser til området, og blev givet udtryk for 
utilfredshed med udkørslens placering ud for villaerne 
(frygt for lys fra billygter ind i stuerne). Arealreserva-
tion til parkeringspladser i spidsbelastningsperioder - 
vest for det nuværende museum blev ligeledes udtrykt 
som uønsket.

• Besøgscenterets placering på grunden ønskes justeret 
således at græsområdet øst for besøgscenteret bliver 
større.

På baggrund af kommentarerne og diskussionen på mødet 
i Højerup, foreslås at der som grundlag for arkitektkon-
kurrencen arbejdes videre med en plan tilrettet, som vist 
på modstående side, hvor følgende emner er justeret i ft. 
dispositionsplanen på side 43:

Byggefelt
Der indarbejdes mulighed for at besøgscenteret kan place-
res længere mod vest eller syd, ved en udvidelse af bygge-
feltet, som vist på planen. Det skal stadig kun være muligt 
at bebygge arealet med 1000 m2, men at rammerne for 
placeringen bliver mere fri.
Der vil i arkitektkonkurrencen blive stillet krav til af-
levering af 3D-visualiseringer fra forskellige udvalgte 
standpunkter på området, for vurdering af bebyggelsens 
samspil med området. 
Sideløbende arbejdes med at fastlægge et mere præcist byg-
geprogram, med arealbehov og indbyrdes placering af de 
forskellige funktioner for besøgscenteret, hvorved arealet 
på det 1000 m2 præciseres, herunder mulighed for place-
ring under terræn.

Busparkering
Busparkeringen flyttes til en ny placering sydligst på 
området, hvor de ikke står i vejen for den ny udsigt fra 
boligerne. Der stilles krav til at denne placering for busser 
visuelt sløres af beplantning, gerne ved eller i samspil 
med bevarede træer fra arboretet. Der skal som minimum 
disponeres til 5 busser på dette areal.
Afsætning for busser til Traktørstedet indarbejdes således 
at busser kan køre frem til Traktørstedet og afsætte, og 
herefter enten køre ud af området eller til busparkerings-
areal sydligt på grunden uden at bakke.
Det er vigtigt at dette indtænkes i den samlede plan og at 
der således ikke anlægges en vendeplads eller rundkørsel 
på det åbne grønne areal foran Traktørstedet.

Parkeringspladser
Der skal i planen indarbejdes indkørsel for personbiler til 
parkeringsområdet via den nuværende markvej. Udkørsel 
fra parkeringsområdet skal ske enten ud for den ny kirke 
eller ud for vejen mellem kirke og Traktørsted, således at 
villaerne langs Højerup Bygade ikke generes af lys fra bil-
lygter om aftenen.
Udlæg til ekstra parkering på marken tages ud af planen 
og skal i stedet tænkes i sammenhæng med en fremtidig 
trafikplanlægning for hele Højerup.
Det udvidede byggefelt for besøgscenteret overlapper med 
parkeringsarealet, og det er op til de forslagsstillende i 
arkitektkonkurrencen at disponere den endelige placering 
af parkeringspladserne i ft. besøgscenterets udformning.

Det skal stadig kun være muligt at placerer i alt 200 biler 
og 5-6 busser på arealet, men rammerne for placeringen 
bliver mere fri.

Antallet af parkeringspladser har betydning for fremtonin-
gen af området, hvilket gør en vurdering af det kommende 
behov væsentligt. Det forventlige behov skal derfor i det 
videre arbejde med konkurrenceprogrammet kvalificeres ( 
ved eksempelvis at sammenligne med tal fra Møns Klint) 
og ved samtænkning med fremtidig trafikplanlægning for 
Højerup, hvor evt. ekstra arealudlæg kan indgå.

Det er vores vurdering at der maximalt kan disponeres til 
200 parkerede biler på området, og at det der bør skelnes 
mellem pladser der bruges ofte og pladser der bruges ved 
spidsbelastning og derved kan holdes med et grønnere 
fremtræden, hvilket vil forbedre de visuelle forhold og op-
levelsen af området som et naturområde (herunder samspil 
med arboretet). 

Trafikplan
Vedr. trafikken der fortsat skal ledes gennem Højerup. 
Det indstilles til PTU at der igangsættes en trafikplan for 
Højerup By med konkrete forslag til tiltag, der kan gøres 
hvis trafikken bliver et problem.

58
Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

06/ DET VIDERE FORLØB06/ INDSTILLING TIL PTU



59Udviklingsplan for Verdensarvsområdet Stevns Klint ved Højerup

Trappeforløb langs klinten

OPLÆG TIL DISPONERING 1:1000

Gammel Højerup Kirke

Kirkedam

Parkeringsareal
til busser - asfalt
Bør etableres mellem træer

Parkeringsareal
til personbiler 

Bør etableres på græs og
i mellem træer

Introkig

Trampesti

Ny sti

Trampesti / MindelundTraktørstedet

Ny  Kirke

Højerup Bygade

Indkørsel

Udkørsel

Parkeringsareal

Byggefelt 

Område hvor der en del af på ter-
rænet skal arbejdes med forplads, 
stiforløb eller lignende, så besøgs-
centeret møder Højerup Bygade.

Busparkering

Fastlagt vejforløb

Principielt vejforløb
kan evt. gives anden placering

Stiforløb - hvortil et nyt stiforløb på 
området skal tilsluttes.

Byggefelt
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besøgscenter

Forplads

Åbent grønt område
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grønt 

område

Placering af lege-
plads integreret i 
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