
 

 

 

 

Høringsbrev - Fredningssagen Stevns Klint i Stevns Kommune 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede den 12. og 13. maj 2019 fred-

ningsområdet med efterfølgende offentligt møde. 

 

Fredningsnævnets afgørelser, de indsendte klager og bemærkninger samt 

fremførte bemærkninger under Miljø- og Fødevareklagenævnets besigtigel-

se og efterfølgende møde har givet klagenævnet anledning til at udsætte 

behandlingen af sagen med henblik på at indhente en vurdering med forslag 

til erstatning fra Vurderingsstyrelsen, jf. vedlagte vurdering af 4. oktober 

2020.  

 

Det er bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnets hensigt: 

 

-  At ændre afgrænsningen og udtage arealer i den nordlige del af fred-

ningsområdet, således at afgrænsningen af fredningen i den nordlige 

del skal ske ved etablering af et stiforløb langs skel delvist rundt om 

matr.nr. 36a og langs 36d Holtug By, Holtug (lb.nr. 5) fra klintekanten 

og ind i landet indtil stien løber an til eksisterende vej (ved Højgårds-

vej), jf. vedhæftede foreløbige kortbilag.  

 

-  At inddrage et nyt stiforløb i fredningens sydlige del, således at det ek-

sisterende trampestiforløb, som løber parallelt med Boesdalvej på 

matr.nr. 32a Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, og som fortsætter bag 

matr.nr. 34 Ll. Heddinge By og knækker ved matr.nr. 62 Ll. Heddinge 

By, Ll. Heddinge med retning mod kysten, fredes, jf. foreløbigt kortbi-

lag. Den af fredningsnævnet vedtagne stik-sti gennem marken på 

matr.nr. 34 Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge udtages i den forbindelse. 

 

-  At genindsætte fredningsforslagets oprindelige fredningsbestemmelser 

om en dyrkningsfri bræmme, bl.a. bestemmelserne i § 1, stk. 2, § 2 samt 

§ 3, stk. 1 og 4. Se Vurderingsstyrelsens forslag til fredningserstatnin-

ger, som er udarbejdet med udgangspunkt heri. 
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Før Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse i sagen, skal sekretari-

atet bede om at modtage eventuelle bemærkninger til ovenstående samt de 

vedlagte bilag på mail: mfkn@naevneneshus.dk eller via digital post med 

angivelse af sagsnr. 18/05549. Bemærkningerne skal være modtaget senest 

den 6. november 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Vels Hansen 

Fuldmægtig 

 

 

 

Vedlagte bilag: 

- Vurderingsstyrelsens bemærkninger og vurdering af 4. oktober 

2020 

- Foreløbigt fredningskort  

mailto:mfkn@naevneneshus.dk





