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GÆST VED STEVNS KLINT

Egøje St.

Stevns Klint er et stykke levende natur. Klinteskred og nedstyrtninger kan forekomme året
rundt. Det kan derfor være forbundet med
livsfare at færdes både langs klintekanten og
på stranden neden for klinten.
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Du må gerne samle fossiler langs klinten, så længe du
overholder tre simple regler:
1.

Du må ikke hakke i klinten – men gerne i løse blokke

2.

Du må ikke pille ved Fiskeleret – det er jo verdensarv

3.

Ved Højerup må du kun samle fossiler med hænderne
– ikke med værktøj.

Trampestien er en helt særlig, trampet sti, som løber over
privat jord.
Hjælp os med at passe godt på stien og alle, som bor her.
Bliv på stien, lad cyklen stå og hold hunden i snor.
Stien kan være ”pløjet op”, så du selv må ”trampe” den.

FÆRDSEL

Stevns Klint

▶▶

Kun tilladt til fods – lad cyklen stå

▶▶

Hund altid i snor – for naturens skyld

▶▶

Respekter ejernes anvisninger

▶▶

Private nedgange må ikke benyttes

▶▶

Ved ophold og overnatning, benyt de anviste pladser

▶▶

Stien er åben mellem solopgang og solnedgang.

AL FÆRDSEL PÅ EGET ANSVAR!

Turistinformation
Find de lokale turistinformationers placering hos Visit Sydsjælland-Møn
www.sydkystdanmark.dk
Foto: Mark Wengler

Folderen er udgivet i samarbejde med Stevns Kommune, Østsjællands Museum,
Verdensarv Stevns og Stevns Turistforening

STEVNS
TURISTFORENING

NATUR

VERDENSARV
Verdensarven er den anerkendelse og forpligtelse, som UNESCO gav Stevns Klint i 2014. Klinten er UNESCO Verdensarv,
for mellem de tykke lag af kridt og kalk i Stevns Klint gemmer sig fortællingen om et dramatisk kapitel i Jordens historie – et ganske tyndt lag af fiskeler fortæller historien om,
hvordan mere end halvdelen af alle dyre- og plantearter på
Jorden uddøde for 66 millioner år siden, da en asteroide slog
ned. Og Stevns Klint er det bedste sted i verden at se dette
dramatiske lag.
Fiskeleret følger skellet mellem kridtlaget i bunden af klinten
og kalklaget øverst. Det er et gråbrunt lerlag, som kun er 5-10
centimeter tykt, så det kan være svært at få øje på. Det er heller ikke alle steder, at fiskeleret er over havoverfladen, men
ved Højerup er det lettest at se lagene.
Det er ikke sikkert at gå helt tæt på fiskeleret, så vi anbefaler, at du ser det på afstand med kikkerterne ved Højerup Gl.
Kirke eller fra stranden lige nedenfor.
UNESCO Verdensarv betyder, at stedet har særlig universel
betydning for hele menneskeheden, for nutidige og fremtidige generationer. Så pas godt på stedet, når du besøger det.

Naturen langs Stevns Klint er helt unik og kan udforskes i
mange dimensioner. Du kan tage på en rejse tilbage i tiden,
da Danmark var dækket af havvand og blev skabt af et liv i
Kridthavet. Dengang fandtes der, lige her, en mangfoldighed
af fascinerende liv, som vi kan undersøge i dag i form af fossiler - fra de mindste alger og mosdyr til kæmpe mosasaurer,
udgør de alt sammen en del af det kridt- og kalkfundament,
som er Stevns Klint.
Klintens lag fortæller, hvordan livet udviklede sig på jordkloden, men også hvordan en naturkatastrofe førte til masseuddøen. Laget af fiskeler er et vidnesbyrd om dinosaurernes død for over 66 millioner år siden. Men fiskeleret er
ligeså meget en fortælling om, hvordan denne udryddelse
gav plads til en ny tid i Jordens historie. I dinosaurernes aske
fik pattedyrene plads til at vokse op og udvikle sig i mange
grene - og en af disse grene blev til mennesket.
Dinosaurernes nærmeste nutidige slægtninge er hundredvis af forskellige fuglearter, som kan ses ved Stevns Klint.
Her findes nogle af Danmarks allerbedste muligheder for at
spotte fugle, fordi trækfugle bruger den hvide klint som pejlemærke, når de skal krydse Øresund både forår og efterår.
Du kan fiske eller dykke i det klare vand med de særlige stenrev, fyldt med store ørreder og sæler som de største rovdyr.
Eller bare nyde stilheden i kajak.
Stevns Klint inviterer til opdagelse og eventyr - men også
til ro og fordybelse. På kalkoverdrevet på toppen af klinten
kan du undersøge og fordybe dig i en biodiversitet af spændende og sjældne blomster, dyr og insekter. Her er også gode
hvilesteder hvor du kan sætte dig og tænke, eller måske ligge
i græsset, dufte til blomsterne og lytte til bølgerne, der som
tiden slår ind mod kysten. Du sætter farten.

HISTORIE
Historien om Stevns Klint er mere end fortællingen om verdensarven. I mange hundrede år har stevnsboerne udvundet
kalk, kridt og flint fra klinten. Kalksten blev brugt som bygningssten og mørtel. Kridtet blev til maling og skolekridt.
Flere steder langs klinten kan du se skær, hvor arbejdere har
savet bygningssten fri. I Boesdal og Holtug kan du besøge de
nedlagte kalk- og kridtbrud.
Flinten fra Stevns blev i oldtiden brugt til at lave redskaber og våben, og var eksportvare i stenalderen. I nyere tid er
flinten blevet brugt til bl.a. bøsseflint, hønsefoder, fyrtøj og
fajance.
Både den gamle og den nye kirke i Højerup er bygget af
kalksten fra klinten, ligesom Skt. Katharina Kirke i Store Heddinge, og mange huse og gårde på Stevns.
Øresund har været et vigtigt strategisk farvand i al den tid
mennesker har sejlet der. Men under Den Kolde Krig havde Stevns en særligt fremtrædende plads i Danmarks og
NATO-landenes forsvar. Halvøen ville ligge i allerforreste linje,
hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede man
Stevnsfort og flere andre militære anlæg langs Stevns Klint,
og i 40 år var fortet vagtpost for Øresund.
I dag kan du besøge Koldkrigsmuseum Stevnsfort, hvor
du kan komme på guidet tur i det underjordiske fort. Du kan
også se rester fra koldkrigsanlæg ved Stevns Fyr og Mandehoved.

STEVNS
KLINT

Bøgeskovvej
4660 Store Heddinge

Bøgeskov Havn
HER KAN DU:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Nyde den charmerende fiskeri- og lystbådehavn
Gå tur i skoven med de imponerende bøgetræer
Bade og fiske fra stranden
Spise på traktørstedet eller nyde din egen madkurv i området
Se Stevns Klint rejse sig fra fladt land

Stevns Klint Trampesti begynder eller slutter her, afhængigt af
hvilken vej du går.

Holtug Linievej
4660 Store Heddinge

Holtug Kridtbrud
HER KAN DU:

▶▶ Opleve klinten ”indefra” i det nedlagte kridtbrud
▶▶ Finde sjældne dyr og planter, fx Stor Vandsalamander og Almindelig Månerude. Pluk ikke planterne, de er fredede
▶▶ Komme helt ned til stranden via den snoede sti
▶▶ Finde fossiler, men husk kun at hugge i de løse kridt- og kalkblokke
Vejen til Holtug Kridtbrud er snæver og egner sig kun til cykler og personbiler
SJÆLLANDSLEDEN

Bøgeskov Havn

Mandehoved 10
4660 Store Heddinge

Mandehoved
HER KAN DU:

▶▶ Opleve historiske bygninger og anlæg fra Den Kolde Krig
▶▶ Nyde udsigten fra den gamle radarstation
▶▶ Se de imponerende fugletræk forår og efterår – og måske vandrefalken
om sommeren
▶▶ Finde mange slåen og sjældne planter, der vokser på overdrevsarealet
▶▶ Overnatte i shelter

TRAMPESTIEN

CYKELRUTEN
BERLIN KØBENHAVN

Ved Mandehoved ligger også Stevns Naturcenter, som blandt andet kan lejes af skoler

PANORAMARUTE

Holtug Kridtbrud

Fyrvej 2, Tommestrup
4660 Store Heddinge

Stevns Fyrcenter
HER KAN DU:

HOLTUG

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Besøge både det gamle og det nye fyr – og fyrmesterboligen
Komme helt tæt på klintekanten og nyde udsigten
Her kan du gå på opdagelse i Den Kolde Krig
Se de imponerende fugletræk forår og efterår – og måske vandrefalken
om sommeren
▶▶ Opleve forskellige kulturelle udstillinger og lære om Stevns Klint som
UNESCO Verdensarv
Stevns Klint Trampesti går gennem området. Det er også nemt at komme
til med både cykel og bil.

Mandehoved

Højerup
Stevns Klint

Højerup Bygade 28
4660 Store Heddinge

HER KAN DU:
▶▶ Se Fiskeleret – det lag i klinten, der fortæller om asteroidenedslaget, hvor
blandt andet dinosaurerne uddøde
▶▶ Komme helt ned på stranden via en stejl trappe
▶▶ Stå på kanten i Højerup Gl. Kirke, hvis kordel styrtede i havet i 1928
▶▶ Spise på traktørstedet eller nyde din egen madkurv i området
▶▶ Gå tur i mindelunden, besøge det gamle fiskerhus og hygge på legepladsen
▶▶ Finde fossiler, husk at her må du ikke bruge værktøj, kun dine hænder

STORE
HEDDINGE

Det er nemt at komme til uanset om du er gående, cyklende eller i bil.
Højerup by er en charmerende by med bindingsværkshuse og gadekær.
Korsnæbvej 60
4673 Rødvig

Stevnsfort
HER KAN DU:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Stevns
Fyrcenter

Højerup
Stevns Klint

Besøge Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Opleve livet på stedet under Den Kolde Krig
Blive klogere på Danmarks rolle som NATO-allieret
Komme med ned i fortet dybt inde i klinten

Stevnsfortet var aktivt som en del af overvågningen af Østersøen frem til
år 2000.

Boesdalvej 14
4673 Rødvig

Boesdal Kalkbrud
HER KAN DU:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Boesdal Kalkbrud bliver brugt til mange oplevelser og kulturaktiviteter. Det
er nemt at komme hertil ad Stevns Klint Trampesti, hvis du er gående. Er du
i bil eller på cykel er der god vej og parkeringsforhold.

Stevnsfort

Boesdal Kalkbrud

Gå på opdagelse i det store krater fra kalkbrydning
Prøve akustikken i den imponerende ”Pyramiden”
Finde særlige dyr og planter – pas på dem og nyd dem i naturen
Komme helt ned til stranden og fiske eller dykke
Finde fossiler. Husk kun at hugge i de løse kridt- og kalkblokke
Følge med i det kommende besøgscenter for verdensarven

Rødvig

4673 Rødvig

HER KAN DU:

Rødvig

Læs mere på www.stevnsklint.com

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Nyde den særlige stemning på havnen og i byen
Finde vandsportsaktiviteter
Bade i ”Den blå lagune”
Besøge lokale museer og arbejdende kunstværksteder
Se hvordan Stevns Klint rejser sig fra landet

Stevns Klint Trampesti begynder eller slutter her, afhængigt af hvilken vej
du går.

