
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mennesker med store udviklingsmæssige 
handicaps har også brug for naturen 
 

Af Carsten Ørting Andersen, leder af botilbuddet Hørhaven 

 

På specialinstitutionen Damsgaarden for mennesker med udviklingshæmning arbejder de med Grøn Om-
sorg som en terapeutisk metode til at nedbringe borgernes stressniveau og skabe mere ro for den en-
kelte. Arbejdet omkring natur, dyr og landbrug giver bl.a. fællesskab og meningsfulde opgaver, som alle 
kan lære at mestre. Erfaringerne viser bl.a., at magtanvendelse og medicinforbrug reduceres ganske mar-
kant.  
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Jeg har over de sidste 3,5 år arbejdet med at implementere Grøn Omsorg som metode på Dams-
gaarden ved Gilleleje. Metoden er min sammenfatning af praksisrelateret forskning inden for hele 
Green Care området fra skolehaver, over ”Social Farming” til have- og skovterapi, kombineret med 
det bedste fra autismepædagogik og metoder som KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Aner-
kendende pædagogik).  
 
Damsgaarden er en specialinstitution for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicaps så-
som Autismespektrum Forstyrrelser, Downs Syndrom og Fragilt x-syndrom – for enkelte kombine-
ret med ADHD. De fleste af Damsgaardens borgere har meget begrænset talesprog og kan have 
problemskabende adfærd i forskellige sammenhænge. De har desuden ofte udfordringer med at 
regulere deres sansninger. Deres sanseindtryk opleves forstærkede og deres opmærksom bliver 
let afledt. Støj fra passerende biltrafik, maskiner eller personer med et højt energiniveau er eksem-
pelvis en voldsom stressfaktor for disse borgere. Omvendt har behagelige, naturlige sanseindtryk 
en direkte terapeutisk effekt.  
 

 
 
Da jeg begyndte på Damsgaarden i november 2013, var det afgørende for mig, at jeg havde en 
grundlæggende tro på, at ”grønt er godt ”, og at der i forvejen var implementeret rutiner med 
lange gåture i naturen med borgere med meget store udfordringer, grundet hyper arousal (En til-
stand hvor borgeren ikke kan finde ro og meget let tænder af på grund af frustration). At der i for-
vejen var en platform, som vi kunne arbejde ud fra, gav mig en tro på, at de forholdsvis store for-
andringer vi skulle igennem – ville lykkes. 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Naturens beroligende effekt  
 
Matt Stevenson, ph.d.-studerende på Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Køben-
havns Universitet, har i forbindelse med sin forskning i naturens positive indvirkning på ADHD ud-
talt:  ”Noget tyder på, at natur bliver oplevet på en anden måde i hjernen end menneskeskabte 
ting. Naturen lader hjernen slappe af på en anden måde, som gør, at ens koncentration og op-
mærksomhed bliver genoprettet i naturen”. 
 
Matt Stevensons forskning bekræfter på mange måder, de erfaringer som vi har gjort igennem 
årene. Vi ser meget frem til, at han fremlægger de endelige resultater. 
 

Forskerparret Kaplan & Kaplan, der i 1980’erne forskede i forskellige former for opmærksomhed i 
miljøer, som vi færdes i, har dannet grundlag for forskning i og omkring terapihaverne i Alnarp 
(Sverige) og Nacadia (Danmark). De to steder og miljøer anvendes bl.a. til behandling af stress, og 
er baggrunden for meget videre forskning på området. 
 
Det er en meget konkret erfaring for os, at skovturene er med til at mindske niveauet af stress. Det 
er rimeligt kravløst og der er ikke uroskabende sanseindtryk. Der skal være tid og ro. Turene kan 
med stort udbytte kombineres med bålaktivitet med madlavning på en shelterplads. Vejr og vind 
er ingen hindring. Helt objektivt kan vi konstatere at antallet af magtanvendelser og medicinfor-
bruget har kunnet reduceres ganske markant i perioden, hvor vi har arbejdet med metoderne. 
 
 

Naturen er omdrejningspunktet for livet på Damsgaarden  
 

På Damsgaarden har vi struktureret dagligdagen med forskellige aktiviteter tæt på naturen, herun-
der gåture i området, shelter-hygge med bål, pasning af dyr, rideterapi, havearbejde og brænde-
produktion. Alle aktiviteter, der følger årsrytmen, giver plads til den enkelte og alligevel følger en 
stram struktur, som både borgerne på Damsgaarden, dyrene og jorden trives godt med. 
 
Landbruget og naturen har en forunderlig evne til visuelt og logisk at rumme alle slags mennesker 
og give rum for deres virke. Løget fortæller med sin form, hvad det er for en størrelse. Man kan 
smage på det og forsikre sig om, at den er god nok, og når man gentager det at sætte løg flere år i 
træk, så bliver den pædagogiske aktivitet til en aktivitet, som borgerne mestrer og genkender.  
 
Om arbejdet med heste i naturen, kan man iagttage, at for mennesker, der er vandt til at pædago-
ger og pårørende sætter en ramme og en retning, er det et stort skridt at skulle lære at pleje og 
passe et dyr som en hest, samt at føre dyret med line, sætte en retning og med venlig guidning få 
dyret til at følge sig. Der er en vis alvor forbundet med kontakten med de store dyr. Samtidig kan 
dets duft, varme krop, pelsen og tydelige prusten, sukken og smasken, være en meget stor sanse-
oplevelse. Endvidere reagerer dyret tydeligt på andre dyr, nye tegn i naturen. Hesten sanser in-
tenst sin omverden og vi kan få en særlig naturoplevelse sammen med hesten. Der er ingen tvivl 
om, at vi som håndtere dyrene også udstråler en vis autoritet som borgene fornemmer og gerne 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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 vil være en del af. Men der sker også noget i selve kontakten imellem borger og hest, som man 
som terapeut ikke helt styrer. Hesten sanser personen som den skal arbejde med og forsøger at 
tolke dennes kropssprog og kommunikation og det sammen gør personen, som vi vil arbejde med i 
ride terapien. Heste og andre dyr har ingen fordomme og tager tillidsfuldt imod enhver omsorg, 
som mennesker vil give, men hestene ved efter min erfaring godt, hvornår de er på arbejde med 
en person, der har særligt brug for omsorg. Der er tale om trænede terapiheste, som er vant til ar-
bejde i en terapeutisk sammenhæng, vi kalder ”det fælles tredje”. Heste og mennesker har en 
evne til at spejle hinanden gensidigt, fordi mennesker og hestes hjerner har det til fælles, at de er 
udstyret med spejlneuroner. Det kan blive meget konkret, hvis man f.eks. laver en øvelse, hvor 
man med støtte fra mindfullness får sit eget åndedræt i ro og får hesten til at spejle dette. Vi ska-
ber et fælles roligt og rytmisk åndedræt. I en sådan aktivitet kan vi, når den er succesfuld, tale om 
samproduktion af omsorg.1  
 

                                                             
1 Hvis du er interesseret i at læse mere om dette emne, kan jeg anbefale Gry Lucette Metz Lundbergs speciale: ”Green 

Care – Et eksplorativt casestudie af et terapilandbrug i Danmark” fra Folkesundhedsvidenskab på KU, 2016. 

http://carstenoerting.dk/wp-content/uploads/2017/06/Kandidatspeciale-folkesundhedsvidenskab-Gry-Lu-
cette-Metz-Lundberg-gbj405.pdf 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://carstenoerting.dk/wp-content/uploads/2017/06/Kandidatspeciale-folkesundhedsvidenskab-Gry-Lucette-Metz-Lundberg-gbj405.pdf
http://carstenoerting.dk/wp-content/uploads/2017/06/Kandidatspeciale-folkesundhedsvidenskab-Gry-Lucette-Metz-Lundberg-gbj405.pdf
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Erfaringer med Grøn Omsorg   
 
Det vi kan iagttage, at arbejdet med natur og landbrug tilfører til den terapeutiske praksis med 
målgruppen, er: 
 

 Relevant kontakt, relation og opmærksomhed 

 Retning og fokus 

 Mod og mestring 

Det vi kan se, at det terapeutiske landbrug tilfører den pædagogiske praksis er: 
 

 Fællesskab om konkrete, meningsfulde opgaver 

 Opgaver, som enhver kan lære at mestre 

 Et værdifælleskab 

Forudsætningerne for en vellykket aktivitet er: 
 

 Visuel forberedelse af borgeren med værktøjer fra autismepædagogikken. Det kan være 

kommunikationskort med pictogrammer eller foto´s. Eller igennem de teknologiske løsnin-

ger som ofte følger enkelte borgere. 

 En Low Arousal-tilgang, som indbefatter, at personalet er mentalt indstillet på en konflikt-

fri, løsningsorienteret, anerkendende kontakt med borgeren. 

 Brug af et årshjul, hvor årstidsrelaterede aktiviteter gentages år efter år og på den måde 

betrygger borgeren i, at mestringsstrategier betaler sig. De aktiviteter, man lærer, kommer 

igen. 

 
 

Fremtidigt kursus om metoder og værktøjer i arbejdet med Grøn Omsorg  
 
Jeg vil med denne lille artikel opfordre til, at vi bliver mere rummelige og forsøger at inddrage nye 
målgrupper i arbejdet med natur og landbrug - også mennesker, som vi ellers har svært ved at se i 
arbejdet. Det er efter min mening altid muligt og meningsfuldt og blot et spørgsmål om, at vi sæt-
ter et tilpas niveau for aktiviteten. Jeg har her antydet en række metoder og værktøjer. Det er altid 
muligt at gå i gang. Det er imidlertid ofte en omfattende proces at omstille en familie, en virksom-
hed eller en organisation til at få sat nye metoder og tilgange i værk. Derfor har jeg på opfordring 
tænkt mig at give et par kursusdage om emnet på Søtofte Kur ved Gyrstinge sø i efteråret 2017 og 
foråret 2018. Kurserne vil blive annonceret på www.groenomsorg.dk. 
 
Jeg har nu skiftet job og arbejder som pædagogisk leder for det socialpsykiatriske opholdssted 
Hørhaven, som også ligger på Søtofte, og jeg vil derfor kunne tillægge erfaringer fra arbejdet med 
personer med psykiatridiagnoser. 
 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.groenomsorg.dk/
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Carsten Ørting Andersen er født i 1958. Han er pædagoguddannet fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, 
lederuddannet fra Syddansk Universitet, samt uddannet rideterapeut fra Skolen for Rideterapi. Bor og ar-
bejder nu på Søtofte v. Ringsted, som leder af Hørhaven miljøterapeutisk botilbud. Er endvidere formand 
for den nystiftede organisation Green Care Netværk DK. 
 

 
 
 
 

 
Green Care Netværket er en landsdækkende organisation for virksomheder, forskere og nøglepersoner, 
som vil arbejde for at implementere og udvikle pædagogiske og terapeutiske metoder som inddrager natur, 
dyr og landbrug. Vi tager udgangspunkt i begreber og den ramme som blev udarbejdet i forbindelse med 
EU COST 866 programmet Green Care: A Conceptual Framework, som kan downloades her: 
http://www.umb.no/statisk/greencare/green_carea_conceptual_framework.pdf 
 
Vores hjemmeside adresse er: http://greencarenetvaerk.dk/  og vi kan træffes på facebook her: 
https://www.facebook.com/greencarenetvaerket/  
 
Vi arbejder i øjeblikket på at arrangere en konference til efteråret 2017, hvor Matt Stevenson fremlægger 
sine resultater om naturens påvirkning på ADHD tilstande og almindelig børns kognition. 
 

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.umb.no/statisk/greencare/green_carea_conceptual_framework.pdf
http://greencarenetvaerk.dk/
https://www.facebook.com/greencarenetvaerket/

