Heden
Når vi taler om klimaforandringer, tænker vi på indlandsisen, der smelter, øgrupper, der forsvinder, og ekstreme
vejrforhold. Men de færreste tænker sikkert over, at de
globale klimaforandringer også påvirker meget mere
lokalt. Fx er Nørholm og Randbøl heder i Midt- og Vestjylland i fare for at forsvinde. Det sker blandt andet på
grund af stigende mængder kvælstof i luften.
I Heden går Hans Jørgen Degn, tidligere biolog i
Ringkøbing Amt, Steen Steensen Blicher i bedene og
fortæller historien om Danmarks heder. Han dokumenterer, hvilken betydning de større mængder regn og
kvælstof har for hedens planter og dyr, og diskuterer
de bedste metoder til at pleje – og i sidste ende bevare – hederne. Logisk nok, men måske alligevel overraskende, argumenterer han i høj grad for at gøre, som
hedebonden i sin tid gjorde. Det giver den bedste natur.
Bogen rejser debatten om, hvad vi vil med hederne, og
hvordan deres tilstand er. Vores nuværende metoder
til at fastlægge naturkvaliteten er værre end mangelfulde. De tegner et langt mere idyllisk billede, end virkeligheden berettiger til. Det handler selvfølgelig alt
sammen om kroner og øre, om fornuftig lovgivning på
området og om en vilje til i praksis at gøre arbejdet ude
på hederne. Det handler også om vores grundlæggende syn på naturen. For nok er hederne natur, men de
er altså skabt af menneskets brug og misbrug og kan
ikke eksistere uden menneskelig indgriben. Rewilding
er populært i dag, men er det nu også det bedste at lade
hederne vokse tilbage til urskov?
Heden dokumenterer de sidste 150 års udvikling med
et væld af inspirerende fotografier af naturen, landskabet og den menneskelige påvirkning. Den er skrevet til
dem, som forvalter og arbejder med hederne i praksis,
til politikerne og til alle dem, som bare interesserer sig
for den danske natur.
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