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Heden Hans Jørgen Degn Hent PDF Forlaget skriver: De danske heder er skabt af menneskets brug og
misbrug. Og de fleste former for påvirkninger kan følges tusinder af år tilbage. Men konsekvenserne af

menneskers påvirkning af hederne er langt sværere at forudsige.

Gennem et langt arbejdsliv har biologen Hans Jørgen Degn betragtet og undersøgt de danske heder. Det har
ført til en omfattende viden om hedernes udvikling og tilstand, som her præsenteres i en samlet fortælling om

deres fremtid. Bogen fortæller en nøgtern og alligevel passioneret historie om et stykke dansk natur- og
kulturarv, der er i fare for at forsvinde. For blot 100 år siden var hederne vidtstrakte og mangfoldige, og
forfatteren følger hedernes forandring op til i dag og ser på de danske heders nuværende tilstand, deres
beskyttelse, naturpleje og fremtid. Naturligvis dokumenteret med et væld af inspirerende fotografier af

naturen og landskabet.
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