Potentialer for at sammentænke natur og sundhed i
miljøvurdering?
Jesper Holm, IMT RUC
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potentialer
• SMV af byplaner, klimaplaner - VVM af infrastrukturprojekter
naturarbejde bl.a. i form af erstatningsnatur, naturpleje og generel
landskabsbearbejdning
• Klimatilpasningsplaner - & projekter: I Fredensborg, Randers, Hareskov,
Hjørring udvikles naturområder også af rekreativ værdi, samtidig med,
at det er klimasikring af byen.
• I nye tiltag i f.eks. Vinge ved Frederikssund, eller Irmabyen i Rødovre
arbejdes med åbne pladser og grønne ubebyggede områder som en
integreret del af regnvands- og skybrudshåndteringen.
Natur & Sundhedsfremme Valgkursus

Befolkningen og menneskers
sundhed, • Naturområder,
arter og den biologiske
mangfoldighed, •
Arealanvendelse, jordbund,
vand, luft og klima, •
Materielle goder, kulturarv og
landskab og • Samspillet
mellem disse faktorer

Generelt forøget interesse I greening, wildening, blå-grøn byfornyelse og
naturens sundhedsfremmende effekter– litteratur fra forskellige genrer
“ The impact of urban green infrastructure as a sustainable approach towards
tropical micro-climatic changes and human thermal comfort”

Målte effekter på natur og sundhed
• Dæmpe angst og depression – PTSD patienter på NACADIA (med terapi)
• halv til en hel times gåtur eller siddende afslapning i natur og grønne områder
medfører en større akut reduktion i stressniveauer og fremme af forskellige
kognitive funktioner (Steno, 20189
• intense og krævende ekspeditioner i vild eller urban natur samt kortere-og/eller
længerevarende primitive lejrbaserede ophold, på kort sigt fremmer
selvforståelse, evne til at indgå i sociale sammenhænge, familieudvikling, adfærd
samt kropslig funktion og fysisk sundhed fx målt via ændringer i vægt.
• Genfremkalde sansede erindringsspor hos demente
• byparker og bynære grønne områder fremmer koncentration, mindsker r og
lindrer irritationsfølelser

Målte effekter naturområder og sundhed
Naturområders indirekte eﬀekter for sundheden gennem socialt samvær,
bevægelse og børns kogni;ve udvikling –
• større sammenhængende naturområder s5mulerer 5l øget mo5on, længere
vandreture m.m. - især tæt på beboelse
• Virker befordrende for social kontakt i byområder mellem forskellige grupper i
bydelene, og social meningsfuld kontakt s5mulerer helbredet.
• S5mulerer børns kogni5ve og sensomotoriske udvikling gn. Leg og sansning I
natur
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Eksempler på eﬀekt frems.llinger

udfordringerne
• Ikke operationaliserede sundhedseffekter – ingen kodeks
• Forskellige teoremer om naturens sundhedsfremmende effekter
• Salutogenese – positive sundhedseffekter – hvordan vurdere det?
• Meget tænkes som evident – der savnes evidens
• Åbning i VVM/miljøvurdering: Høring og partsindlæg samt afbøjende
tiltag for ” at undgå eller forebygge, hvad der kunne have været
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.” (§19 stk.2)

Biologisk indlejret kognitivt tilhørsforhold rundet af 2 mio. års
selektion af ”naturegnede” – E.O. Wilson: Biophillia
• Haveterapi som forskning tværfaglig: landskabsarkitekter, sundhedssektoren,
psykologer fra perceptionspsykologien.
• I forsøget på at teoretisere, videnskabeliggøre og forstå terapihavens helende effekt,
er der opstået tre retninger: The Horticultural Theory: arbejdet og aktiviteterne i
haven The Cogntive School og:
• The Healing Garden School:gæstens oplevelse af rummet, dets design og indhold –1
) indflydelse på de følelsesmæssige centre i hjernens limbiske system i natur
• 2) haven balancerer krav med dets behov for kontrol. Det omhandler balancen
mellem perception, kognitiv kapacitet og miljøet.
• 3) den grønne vegetations kognitive påvirkning. Den kognitive funktion kræver
meget energi, og hjernen kan overstimuleres. to forskellige typer opmærksomhed spontan opmærksomhed og direkte koncentration
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Natur og Sundhed – I NAVADIA regi: grønne områders udformning,
udtryk, borgernes brug, præferencer, ”faktiske oplevelser” v. 10 steder
og selvoplevede sundhed
• Brugere, borgerne og ins-tu-oner e/erspørger primært s-lle, rolige og trygge
oplevelser ved besøg i grønne områder. De;e svarer -l park-karakter Fredfyldt,
Trygt, Artsrigt og Rumligt . F & T = afstressende
• Sammenhæng mellem brugen af grønne områder og graden af, hvor stressede
beboere er omkring et område
• Folk der kommer i grønne områder for at dyrke fysisk mo-on, foretrækker de
grundliggende samme værdier som karakteriserer den mentale afslapning.

Resultater brugt i NACADIA
• Nyt oplevelesesindex for natur
• selvvurderet stress aftager med øget brug af grønne områder:
• Afstessning er den højeste motivationsfaktor – planlæg bevidst derefter
• Forvaltningernes værktøjer til at udforme naturområder sundhedsfremmende bør
benytte både oplevelsesindex for naturtype og borgerpræferencer
• Kræver kyndig governance for sektorkoordinering ml. miljø og
sundhedsforvaltninger, til udviklingen af de grønne områder for befolkningens
sundhed.
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Natur og sundhed – formidlet kausalitet
Naturens Sundhedsbetydning kan samlet anskues som simple
kausal-relationer mellem
•Vores specifikke naturomgivelser (landskab, arter, skala)
•Vores personlige ressourcer til at købe, gå, løbe, være i natur
•vores adgang til natur i mad, medicin, terapi, sport, meditation
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En praxis-social side: Hvad foretager man sig –
sommer – DMU rapport

Potentialer oi lovgivningen?
• Subs%tueringskrav med hvilke natureﬀekter?
• § 12. Når myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering i henhold
%l § 8, stk. 1, skal myndigheden udarbejde en miljørapport, der på
grundlag af de oplysninger, der er nævnt i bilag 4, vurderer den
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller
programmets gennemførelse og rimelige alterna+ver under hensyn %l
planens eller programmets mål og geograﬁske anvendelsesområde.

Roskilde kommune planvision
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Vegetationstekniske løsninger til
bæredygtigt bymiljø
Erosionsforebyggelse Vandrensning Regnvand

Salt- og tørketålende vejvegetation Tagvegetation med min. pleje

Støjdæmpning
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