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Da jeg for adskillige år siden begyndte at opsøge danske naturlandskaber, åbnede en ny side af Danmark sig
for mig. En vildere, større og mere fascinerende side, end jeg på forhånd havde troet mulig.

Jungleagtige skovområder, træstammer, der snor sig hen af jorden som slanger,  krystalklart og samtidig
intenst blåt vand, åbne landskaber med spredte træer, så man næsten føler sig hensat til en savanne, og

ørkenlignende steder inde i landet, er blot nogle af de ting, man kan opleve. Nogle steder er så fremmedartede
fra det Danmark, man normalt kender, at det næsten kan virke som at være i et andet land.

Denne bog viser i billeder variationsrigdommen i nogle af de smukkeste og mest særegne danske
naturlandskaber, jeg har oplevet og giver konkrete anvisninger på, hvordan du kan komme ud og sanse denne

rigdom.  

 

Uddrag af bogen
Ja, landbrugslandskabet har sin egen skønhed, men det danske landskab rummer mange, mere eller mindre
skjulte, store og små naturlandskaber, som adskiller sig fra det typiske landbrugslandskab og samtidig har en
særegen skønhed, der som minimum står mål med landbrugslandets. Jeg har ikke barndommens tilknytning
til disse naturlandskaber, fordi jeg først som voksen for alvor begyndte at interessere mig for dem. Men det

giver mig en dyb ro og stor glæde at være i dem.     

 

Om forfatteren
Jens Plesner er født i 1972 og bor i Aarhus. Han går eller løber ugentligt i skoven og ved havet i sit

nærområde. I weekender og på ferier, sammen med venner og familie eller alene, fylder naturoplevelser i
Danmark eller udlandet meget. Til daglig arbejder han med juridiske og politiske forhold inden for

vandforsyning, spildevandsbehandling og klimatilpasning.  
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