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Temadag: Natur-assisteret terapi – at bruge naturen som medbehandler 

Emnet er naturterapi med fokus på støttemiljøer i naturen, åndedræt og kropslige aktiviteter, som kan 

virke afstressende. Dagen bliver en blanding af teori og praksis og du kan bl.a. høre Simon Høegmark og 

Sigurd Hartvig fortælle om deres erfaringer med brugen af naturen, kroppen og psyken. Temadagen forgår 

d. 8. marts i Svendborg. Læs invitationen her og tilmeld dig senest d. 23. februar her.  

 

Konference: Styrk børn og unges trivsel og livsduelighed i naturen 

Så ligger der program for konferencen, som præsenterer de vigtigste og mest betydende danske indsatser 

og udviklingsarbejder indenfor det natursociale felt. Bemærk: spar 600 kr. ved tilmelding inden 15. februar. 

Det sker i Middelfart d. 18. og 19. april 2018. Læs mere og find programmet her eller tilmeld dig her. 

 

Konference – Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 

I anledningen af nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 inviterer Sundhedsstyrelsen i samarbejde 

med Danske Regioner til konference. Det er den største undersøgelse af folkesundheden i Danmark og der 

vil bl.a. blive set på udviklingen i danskernes sundhed fra 2010 til 2017. Konferencen foregår tirsdag d. 6. 

marts 2018 i DGI-byen, København. Læs om konferencen og tilmeld dig her. 

 

Ny rapport om natur og sundhed 

Syv kommuner har i 2016 og 2017 været en del af projektet Naturens Rige, et aktionslæringsforløb der 

skulle undersøge og skabe erfaring med, hvordan naturen bedst kan bruges i det mentale 

sundhedsfremmearbejde. Det overordnede mål med projektet var at fremme borgernes mentale sundhed. 

Erfaringer og evaluering af projektet er samlet i rapporten Naturens Rige. Naturen som arena for mental 

sundhedsfremme på tværs i kommunerne. Find rapporten her. 

 

Artikler 

Grønne omgivelser gør indtryk på selv helt små børn 

Naturen booster vores mentale helbred (artikel på engelsk) 

Ny nationalpark er en realitet 

Kommuner bruger naturen som mentalt åndehul 

Teknologi skal få flere børn ud i naturen 
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