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kAJAk. erik B. Jørgensen er ved at lægge sidste hånd 
på sin kajakekspedition med titlen ’skandinavien 
rundt i kajak’, hvor han skal tilbagelægge 7.200-7.400 
kilometer. Pagajen føres første gang i Lakselevens 
vand ved grænsen mellem rusland og norge. Herfra 
vil erik ro langs norges kyst, videre til sveriges kyst, 
tilbage til ruslands kyst for til sidst at lægge til kaj i 
virojoki Kyrkby. startskuddet lyder i april, og turen er 
planlagt til at vare seks måneder. undervejs vil erik 
nedfælde sine bekendelser i en dagbog og opdatere 
sin blog komud.dk, så der er mulighed for at følge 
med på sidelinjen, og mon ikke oplevelserne samles i 
bogform. du kan læse Jakob vemmelunds anmeldelse 
af erik B. Jørgensens seneste bedrifter ’oplevelser i 
ukendt land - i Knud rasmussens fodspor’ her i bladet.
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den grønne 
kamp forsætter

i april runder danmarks naturfred-
ningsforening 100 år, men arbejdet for 
en sund jord stopper ikke her, der er 
nemlig stadig meget at slås for. 

JubiLæum. Der er sket meget med Dan-
mark gennem det 20. århundrede. For 100 år 

siden var 1/3 del af landet dækket af naturområder, i dag er det 
1/10. Det skyldes bl.a. en udvikling af samfundet, der har med-
ført en øget urbanisering, industrialisering og befolkningstil-
vækst - faktorer der har haft afgørende betydning for naturen. 

I 1911, nærmere bestemt d. 21. april, blev Danmarks Natur-
fredningsforening grundlagt med en vision om, at det er alle 
menneskers ret at have adgang til natur. Og værdikampen 
raser stadig. Siden organisationen blev stiftet, er politikerne 
konstant blevet prikket på skulderen i forsøget på at gøre bl.a. 
landbrugsproduktionen mere miljøvenlig, for med globaliserin-
gen og øget konkurrence er det ikke kun i Danmark, at naturen 
er under pres. I lande hvor landbruget stadig dyrkes med en 
okse og en plov, har naturen også hårde odds. Derfor opererer 
Danmarks Naturfredningsforening også på tværs af lande-
grænser og er utrætteligt på barrikaderne for at markere, at 
investeringer i økosystemer og miljøvenlig teknologi ikke er en 
udgift for samfundet men en investering i vores fælles fremtid. 

”Landbrugspolitikken bærer en del af skylden, for det ko-
steroceaner af skattekroner at rydde op efter spild og ødelagte 
naturområder - hvis ikke skaderne decideret har været uoprette-
lige,” skriver præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på forenin-
gens hjemmeside dn.dk. Samtidig lover hun forsat grøn kamp for 
bedre forhold for naturen og de kommende generationer.
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Bjergkæden 
er vokset

vokseværk. Friluft-
butikken Bjergkæden er 
gennem de sidste mange år 
blevet større og større og 
fået behov for nye omgivel-
ser. 19. januar gik dørene op 
til de nye lokaler på  
400 kvm i Vestergade 34 
A i Køge. Her kan du få tips 
og vejledning til både gear, 
ture og så kan du finde 
alt, hvad friluftshjertet 
begærer - lige fra skiudstyr, 
kajakker, klatreudstyr  
osv. Har du ikke mulighed 
for at komme til Køge,  
så kan du besøge  
Bjergkædens webshop på  
www.bjergkaeden.dk.
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