Den 26. juni 2007

Kystnære lejrpladser
Skov- og Naturstyrelsens indvier torsdag den 28. juni kl. 16.00 1. etape af netværket af
kystnære lejrpladser. Kom ad søvejen til pladsen ved at følge vedlagte rutebeskrivelse eller
ved at parkere på en af P-pladserne i Hornbæk Plantage. Arrangementet afholdes for enden af 2. tangvej i Hornbæk Plantage, hvor Ravn Hamberg som har roet Danmark Rundt
og Sveriges og Finlands sydkyst indvier netværket af lejrpladser sammen med Nanna Ilmer
og Jørn Mathisen fra Dansk Kano- og Kajakforbund.
”Vi har store forventninger til netværket af kystnære lejrpladser. Kajaksporten er blevet utrolig
populær de seneste år og med Danmarks 7000 km kyststrækning så er turmulighederne
mangfoldige. Mange af landets smukkeste steder ligger jo netop ud til kysten. I løbet af de
næste par vil vi om det er muligt at etablere lejrpladser så bliver muligt at ro hele Sjælland
rundt. Jeg tror at rigtig mange vil benytte muligheden for at se lidt af landet fra havet. Initiativet ligger også i naturlig forlængelse af de andre muligheder for unikke naturoplevelser som
Skov- og Naturstyrelsen har etableret herunder ordningen om fri teltning, der nu er blevet
permanent i en række af Skov- og Naturstyrelsens skove,” siger Direktør i Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen.
Netværket af lejrpladser fra København til Gilleleje er første etape i et netværk der i løbet af
et par år skal nå hele vejen rundt om Sjælland. Lejrpladserne etableres på statslige, kommunale og private arealer ligesom campingpladserne kan indgå. Nogle pladser er primitive lejrpladser uden faciliteter, hvor du kan telte for natten og tænde din trangia og lave lidt mad
inden du tager videre næste dag, mens andre lejrpladser har bålplads, shelter og toilet m.m.
”De kystnære lejrpladser er en fantastisk mulighed for kajakroere til at komme rundt og se
vores dejlige land fra vandet. Danmark har havkajak roning som kan måle sig med det bedste i resten af Skandinavien. Det har længe været et problem for havkajakroere at telte lovligt, men med de kystnære lejrpladser bliver det nemmere at være af sted. De kan også være
med til at give et bedre sammenhold blandt kajakroere, da man vil møde andre kajakroere på
tur som man så kan knytte venskaber og udveksle erfaringer med,” siger Ravn Hamberg der
har roet Danmark Rundt og Sveriges og Finlands sydkyst.
Lejrpladserne bliver lagt ind på friluftskortet.dk, men for de kystnære lejrpladser har vi udvidet servicen lidt og lavet en selvstændig beskrivelse for hver lejrplads. Tanken er så at man
kan printe den fra nettet og plastiklaminere den og have den liggende på dækket af kajakken
så man kan finde vej. I beskrivelsen indgår der selvfølgelig GPS-koordinater, en kort beskrivelse af lejrpladsens omgivelser, toiletforhold, attraktioner osv. Pladserne er også beskrevet i
en selvstændig folder.
Programmet for indvielsen er:
• Roerne ankommer til lejrpladsen bl.a. fra Gilleleje Ro og Kajakklub og fra Kajaklubben Krogen i Helsingør.
• Måske er der nogen der viser et par tricks i kajakken
• Netværket af lejrpladser erklæres for åbent
• Der vil være en lille forfriskning til de fremmødte
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