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Kære Borgmestre og Socialudvalgsformænd. 

I sommeren 2017 var der et nyhedsindslag i TV om det norske Grøn Omsorg 

program,'Inn på tunet', og mange danskere fik for alvor øjnene op for, hvilken positiv 

indvirkning natur og landbrug har på menneskers helse og velbefindende.   

Efter udsendelsen oplevede vi i organisationen Green Care Netværket en stor 

medlemsfremgang. I dag er vi mange praktikere, forskere og organisationer, der er 

forenet i netværket, og vi arbejder alle for at hjælpe og støtte mennesker til større 

velvære, ro og udvikling ved ophold i naturen og gennem omsorg for dyr og planter. 

Også i resten af Norden, ja i det meste af verdenen, breder bevidstheden sig om, at 

natur, landbrug, planter og dyr har en stor betydning for menneskers sundhed.  

I repræsenterer kommunerne og er dedikerede til at løse opgaven med at inkludere og 

støtte mennesker, så deres potentiale bliver foldet ud til glæde for samfundet og dem 

selv. I kan gribe chancen og skabe nye muligheder med lokale ressourcer, hvis I støtter 

op om udviklingen inden for Green Care.  

Der er et stort potentiale for Danmark på dette område, og Green Care Netværket 

ønsker at støtte den positive udvikling af landdistrikternes sociale profil og 

kommunernes sociale tilbud.  

Green Care Netværket vil arbejde for, at der sker en udvikling af Green Care i 

Danmark, som både sikrer og udvikler kvaliteten af de eksisterende tilbud, understøtter 

de kommuner der vil i gang, og skaber et grundlag for at efterspørge og bevilge midler 

til mere og bedre dansk forskning.  

Skal I være med og være nogle af de første, som sætter arbejdet i en ramme, hvor 

metoder kan udvikles og valideres til gensidig gavn for borgerne, kommunerne og 

praktikerne? Så kontakt os. Det vil glæde os, at hjælpe 

med at knytte forbindelse til eksperter og forskere i ind 

og udland. Måske vi også kan støtte hinanden i vores 

bestræbelser på, at der udvikles gode offentlige 

efteruddannelsestilbud og mere forskning der 

understøtter Green Care arbejdet. 

Kontakt til formanden: 

Carsten Ørting Andersen 

Søtofte vej 80 

4100 Ringsted 

Tlf: 52900584 

Mail: formand@greencarenetvaerk.dk 

www.greencarenetvaerk.dk

GREEN CARE ER: 

"Green Care er pædagogik, terapi og 

rekreative tilbud med 

natur, dyr, have og landbrug. 

Målgruppen er alle mennesker i alle 

aldre.  

Valideret viden om planter, dyr og vild 

naturs gunstige påvirkning på 

menneskers mentale og fysiske 

sundhed, er det grundlag der arbejdes 

på. 

Studier underbygger, at naturkontakt er 

særligt effektivt ved behandling af PTSD, 

ADHD, Hyper arousal og stress. 

Terapeutiske landbrug har vist sig 

særligt egnede i forhold til læring, 

aktivering af sårbare børn unge og 

voksne. Endvidere indgår landbrug og 

kontakt med dyr i demensbehandlingen 

med godt resultat i flere lande." 

Her links med eksempler: 

Green Care i Finland 

http://www.gcfinland.fi/pa-svenska/ 

Inn på Tunet / Grøn Omsorg i Norge 

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet  

Amerikansk familieterapi m. Green Care  

http://www.greenchimneys.org/  

Diverse viden på vores hjemmeside: 

http://www.greencarenetvaerk.dk/viden-om-

green-care/  

Socialt landbrug i Tyskland. 

 http://www.soziale-landwirtschaft.de/ 

Socialt landbrug i England 

 https://www.carefarminguk.org/  

Green Care i Østrig 

https://www.greencare-oe.at/    

EU-samarbejde om socialt landbrug 

http://www.maie-project.eu/ 

Østrigsk dyreassisteret terapi i landbrug 

https://oekl-tgi.at/  

God læselyst 

mailto:formand@greencarenetvaerk.dk
http://www.greencarenetvaerk.dk/
http://www.gcfinland.fi/pa-svenska/
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet
http://www.greenchimneys.org/
http://www.greencarenetvaerk.dk/viden-om-green-care/
http://www.greencarenetvaerk.dk/viden-om-green-care/
http://www.soziale-landwirtschaft.de/
https://www.carefarminguk.org/
https://www.greencare-oe.at/
http://www.maie-project.eu/
https://oekl-tgi.at/



