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Fremtidens pædagogiske og terapeutiske indsats skal finde ud i 

natur og landbrug. Der findes evidens, klinisk praksis og solide 

professionelle aktører i både Danmark og resten af verden. I 

Danmark savner vi opbakning til arbejdet fra myndigheder og 

politikere og vi savner opbakning til den løbende forskning og 

metodeudvikling. Derfor ønsker vi at samle alle aktører inden for 

GREENCARE området, som det blev defineret i EU COST projektet 

Green Care in Agriculture.                                

2017 er året, hvor Green Care forhåbentligt for alvor slår 

igennem i Danmark. 

I 2016 begyndte det første hold en masteruddannelse i 

”Naturbaseret terapi og sundhedsfremme ” 

http://landmaster.science.ku.dk/om-master-

landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning_ny/naturbaseret-

terapi-sundhedsfremme/  

Der har været afholdt et par spændende konferencer, blandt 

andet d. 16. november på Sandbjerg Gods, hvor forsker Karen 

Thodberg havde inviteret til Nordisk Konference om Greencare 

for forskere og praktikere og d. 23. november med ”Det 

samfundsnyttige landbrug” http://samfundsnyttigtlandbrug.dk 

Der har desuden været afholdt et par inspirerende havesaloner 

med haveterapeuter og andre interesserede. 

Alle disse arrangementer har ført til en begyndende 

netværksdannelse og nu er det alvor. 

Fredag d. 24 marts 2017 grundlægger vi et officielt netværk  her 

til lands. 

Vi har talt om følgende formål: 

Netværksdannelse for videndeling og erfaringsopbygning. 

Sparringspartner for forskere og myndigheder. 

Deltagelse på et overordnet niveau, når der etableres nationale 

ordninger og evt. certificering. 

Servicering af Green Care iværksættere, så de kommer godt i 

gang og får en bæredygtig virksomhed, der bygger på viden og 

virksomme metoder. 

I mellemtiden kan du blandt andet finde inspiration her: 

http://www.greencare.at/news/   

https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-

health/greencarenetwork/green-care-nordic-network—what-is-

happening/ 

www.groenomsorg.dk  

 

Greencare og konceptets ramme blev 

beskrevet af et internationalt 

forskernetværk under en EU COST aktion, 

kaldet 866 Green Care in Agriculture, der 

blev afsluttet i 2009. 

Baggrunden var, at der i en lang række 

lande var initiativer i gang i forhold til at 

bruge de ressourcer, som ligger lige for i 

landdistrikterne, når det gælder 

sundhedsfremme, behandling, terapi og 

undervisning med udgangspunkt i praksis. 

Forskerne tog udgangspunkt i den 

forskning, der allerede dengang, både i 

praksis og teori, kunne fortælle noget om 

fordelene ved at bruge naturen og de 

processer som mennesket derigennem 

indgår i, som grundlag for en udvikling af 

pædagogisk og terapeutisk praksis.  

Naturen skal i denne forbindelse forstås 

bredt, som både vild natur, parker, 

landbrug, gartneri, skovbrug, haver og 

terapi med heste, hunde og landbrugsdyr. 

Siden da, er den bagvedliggende 

forskning styrket og der er mange 

forskellige områder, hvor vi ved langt 

mere. Det er alt fra stressbehandling, 

virkningen for særlige målgrupper, som 

mennesker med psykiatriske diagnoser, 

autisme, ADHD, demens og andet. 

De nationale ordninger i vores nabolande 

er i vækst. Vi arbejder for, at det nu sker. 
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