HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG
JORDHÅNDTERING
Værktøj: Sundhedslandskaber på overskudsjord
Spar penge ved jordhåndtering

1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING
SUNDHED PÅ OVERSKUDSJORD

Når man arbejder med sundhedsfremmende aktiviteter på overskudjord, er det i det forbyggende og genoptrænende
arbejde i form af motion, at det største potentiale er tilstede. Der er således bl.a. fysioterapeuter og diætister, der kan
1.1.2 anvende
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alt, vil det kunne bruges af borgerne i lokalområdet i stedet for at ligge ubenyttet hen som en del af en byggeplads bag et hegn.
Man får to forhold forærende. Der er et kuperet landskab til rådighed og mulighed for selv at forme dette landskab.
Afhængig af, hvor stort et landskab man har til rådighed, kan man derfor arbejde både med aptering og formgivning af
landskabet til forskellige aktiviteter.

AKTIVITETER
På næste side er udformet en matrice, der giver et overblik over et udvalg af aktiviteter, som forskellige jordmængder
kan skabe rammer for. Nogle aktiviteter kan også etableres i et ikke-kuperet landskab, mens andre kan få en helt anden karakter ved at blive placeret i et kuperet terræn.
Aktiviteterne for barnlige sjæle er i høj grad fokuseret på lege. Her er det udfordringen i det kuperede landskab, muligheden for social sportsudøvelse eller direkte lege, der er hjørnestenen i aktiviteterne.
Rutsjebaner, svævebaner og klatrevægge er alle aktiviteter, der udnytter højdeforskellene i det kuperede landskab.
Det er individuelle aktiviteter, som motiverer brugerne til bevægelse igennem lege og sport. Boldspil kræver flade baner, men her kan mindre jordmængder bruges til at skabe uformelle tilskuertribuner, som igen kan være afsæt for at
komme i gang med at dyrke det boldspil, der udøves.
Bevægelsesruter er den aktivitet, der kan få den største gavn af et kuperet og formet landskab. Stier, trapper og ramper kan øge træningsintensiteten.
Princippet er, at hvis man går 100 meter i et kuperet terræn, så vil du opnå en større træningsværdi end hvis du går
100 meter på flad vej. Det er i denne aktivitet, at det er lettest at indarbejde træningstiltag direkte.

FORMGIVNING AF SUNDHEDSLANDSKABER
Inden for konditionstræning, som er en meget vigtig del af at sikre et sundere kredsløb i kroppen, arbejdes med et
træningsprincip, der hedder 10-20-30. Det går ud på, at udøveren forbedrer sin kondition gennem intervaltræning,
hvor der på en afstand på f.eks. 600 meter, først løbes med 100 % af løberens kapacitet over 100 m, herefter forsætter løberen med mellem 80-90% af løberens kapacitet over 200 meter, og til slut løbes de sidste 300 meter stille og
roligt, inden man gentager forløbet 3-5 gange. Denne træningsform kan landskabet understøtte, ved f.eks. igennem et
kuperet terræn at lade en sti stige kraftigt (10), så flade ud men forsat stige (20), og til slut returnere til udgangspunktet i et svagt fald (30).
Endelig kan landskabet udformes til at understøtte, at borgerne blot kan komme ud at bevæge sig. Det kan gøres ved
at anvende landskabet til at skabe interessante oplevelser, som kan tiltrække nye brugere. Det kan være at skabe et
sted, hvor der er udsigt eller mulighed for kulturelle aktiviteter.

Hasle Bakker – et etableret sundhedslandskab.
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