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”Naturen giver mig noget, som jeg ikke kan få andre steder.” 
- citat af kvinde, som har deltaget i naturtilbuddet.
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Vi er natur - en del af et forbundet, mangfoldigt net af liv. Når vi opholder os i naturen, husker vi, hvor 
vi kommer fra. Vi har udviklet os i samspil med naturen igennem årtusinder – og er lavet af det samme 
stjernestøv. Når vi forbinder os med naturen, kan det føles som at komme hjem – også til sig selv. 

I størstedelen af vores eksistens har vi levet i tæt kontakt med naturen, men moderne liv har på mange 
måder afkoblet os, hvilket ikke er sundt for hverken vores eller naturens trivsel. Når vi genetablerer 
forbindelsen, kommer vi tilbage i harmoni med os selv og naturen.
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Hvad er det, naturen giver? Hvorfor er det godt? 

Vi ved alle, hvor afslappende det kan være at gå en tur i skoven, hvor betaget vi kan blive af en smuk sol-
nedgang, eller hvor godt det kan føles at tilbringe en sommerdag på stranden, badet i solens stråler med 
bare fødder i sandet. Mange af os søger ud i naturen for at få en pause og for at lade op. Naturens gaver 
er mange, og ophold i naturen har en dokumenteret positiv effekt på vores sundhed, velbefindende 
og livskvalitet: Det giver ro, styrker immunforsvaret, reducerer stress og forbedrer søvn, øger kreativitet 
samt giver energi, velvære og glæde. Naturen kan også give en følelse af at komme hjem, at høre til og 
hjælpe os til at huske, hvem vi er - og hvad vi skal med vores liv. 

Kvinderne, som har deltaget i vores naturtilbud, har blandt andet meldt følgende tilbage:

• De oplever ro og bedre søvn.

• En følelse af lethed og glæde.

• At naturen rummer alle slags følelser.

• At naturen lytter og giver svar.

• Mere energi og inspiration.

”Vi er født nøgne uden sko på fødderne.” 
- citat af kvinde. 

Når vi forbinder os med naturen, kan det bl.a. virke som et ”reset”. F.eks. sænkes stresshormonet Cortisol, 
og vores blodtryk bliver reguleret.
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Ifølge statistikken er mænds vold mod kvinder den mest 
udbredte form for vold i Danmark og resten af verden.

 Partnervold kan ramme os alle. Der er forskellige former for vold: 
psykisk, fysisk, seksualiseret, materiel og økonomisk. 

Hvorfor har vi et naturtilbud?

Følgevirkningerne af vold kan være mange, og vold kan påvirke alle livsområder; helbred, arbejde, ud-
dannelse, økonomi, bolig, netværk osv. Voldsramte kan f.eks. opleve angst, stress, depression, søvnpro-
blemer, udmattelse  - alt sammen normale følgevirkninger af vold.

”Min naturglæde forsvandt.” 
- citat af kvinde fra naturcirkel om at leve med voldsudøver. 

Både i Danmark og mange andre steder i verden tilbyder man naturbaseret terapi til mennesker, som 
f.eks. er ramt af stress. I Japan, Sverige og USA har man mange års erfaring med naturbaseret terapi – og i 
både Skotland, Canada og Japan kan man få naturen på recept. 

Der forskes samtidig meget i naturens positive effekt, og der er efterhånden solid evidens for naturens 
helende, helbredende og forebyggende kræfter. Alle erfaringer vidner om det samme, at kontakt til 
naturen er central for vores sundhed og velbefindende, og at naturbaseret terapi ”virker”. Det er derfor 
oplagt at inkludere naturen i vores tilbud. Forskning viser, at daglig kontakt til naturen og længere 
ophold i naturen styrker vores helbred, velvære og livskvalitet. 

Deltagelse i naturtilbuddet kan derfor være en hjælp, når man har været udsat for partnervold og står 
i en utryg og presset livssituation. Det kan give en ro og energi, som mange midlertidigt mangler, til at 
kunne gå til vigtige møder hos f.eks. politi eller kommunen.

I vores tilbud har vi fokus på både grønne og blå naturområder. Grøn natur henviser til skoven, haver, 
parker, eng, mark osv. Blå natur henviser til havet, søer, vandløb og kanaler. Der er de seneste år forsket 
meget i blå naturs positive effekt på os – særligt havet og stranden. Der er evidens for, at ophold ved 
havet kan reducere stress, øge kreativitet samt give en forhøjet og vedvarende følelse af lykke.

”Naturen giver både ro og energi.” 
- citat af kvinde.
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Hvad er Shinrin-yoku og skovterapi? 

Naturbaseret terapi eller naturterapi er en terapiform, som omfatter en række forskellige aktiviteter og 
tilgange, hvor naturforbindelse er central. 

På Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er vores naturtilbud bl.a. funderet i Shinrin-yoku og skovterapi, og 
vi tager udgangspunkt i Forest Therapy Institutes tilgang og struktur.

Shinrin-yoku er en evidensbaseret japansk praksis, som heler, styrker og giver ro. Shinrin-yoku betyder 
direkte oversat til dansk ”at bade sanserne i skovens atmosfære”, eller blot ”skovbadning”. I japansk kul-
tur er mennesker og natur forbundet - og skoven har en særlig plads. I mange årtusinder har japanerne 
vidst, at skoven har en positiv effekt på os – og har dyrket den. Siden 1980erne har man udviklet og do-
kumenteret effekten af denne praksis, som efterhånden er udbredt i hele verden. I Japan har Shinrin-yo-
ku været en fast del af det nationale sundhedsprogram siden 1982, og der findes over 60 skovterapi-ba-
ser rundt omkring i landet. 

Du praktiserer Shinrin-yoku ved at opholde dig i naturen på en nærværende og langsom måde, hvor du 
bruger alle dine sanser og har direkte kontakt med naturen – i stilhed. Det kan være i skoven, i den lokale 
park, på stranden eller altanen. Fokus er på, hvad du sanser og bemærker omkring dig her og nu. Ideen 
er at fordybe sig i naturen og tage den helt ind. Igennem Shinrin-yoku bringer vi os selv i harmoni med 
naturen, og herfra kan vi begynde at hele. 

Skovterapi er en tilgang, som bygger videre på principperne for Shinrin-yoku og skovmedicin (et nyt 
område indenfor supplerende medicin), og den understøttes af evidensen for, at følgende elementer i 
skovmiljøet kan forbedre sundhed, velvære og ro:
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•  Høj biodiversitet.

• Fytoncider (stof som træer og planter udskiller, som styrker vores immunforsvar).

• Mikrober (bakterier som findes i jorden, kan f.eks. styrke vores immunforsvar og virke antidepressivt).

• Negative ioner (iltatomer, som bl.a. findes i frisk luft og vand, er gavnlige for vores organisme).

• Fraktalmønstre (fraktal er et mønster, som gentager sig igen og igen, og som findes f.eks. i træer i 
stammen og blade. Når vi betragter fraktalmønstre, kan det virke beroligende på os). 

•  Et naturligt lydlandskab (f.eks. fuglesang).

• Ren luft.

Skovterapi er naturbaseret intervention (en række aktiviteter), rettet imod specifikke udfordringer. 
Skovterapi fokuserer på at reducere stress og forbedre velvære. Der tages udgangspunkt i det enkelte 
menneskes ønsker og situation. Aktiviteterne er bl.a. baseret på nærvær, naturforbindelse og sanser. Du 
støttes i at fordybe dine sanser i naturen, sætte tempoet ned, være stille og oprette forbindelse til dig 
selv, de andre kvinder og naturen. 

Komponenterne i naturbaserede terapi-interventioner er bl.a.:

• Naturforbindelses-invitationer (du inviteres til forskellige øvelser).

• Cirkel (en aktivitet hvor vi sidder i en cirkel).

• Solotid i naturen (du går eller sidder alene i naturen/sit spot).

• Journal om naturforbindelse og naturoplevelser.

Forest Therapy Institutes skovterapi-sessions følger en bestemt struktur, hvor en række elementer sam-
men skaber rammen for en proces. En proces, der inviterer til at komme i en tilstand af dyb afslapning, 
forbundethed og flow.

Vi sidder i cirkel – noget som mennesker i mange forskellige 
kulturer har gjort i årtusinder. Når vi sidder i cirkel, forbinder vi 

os til hinanden. I cirklen deler vi og lytter dybt til hinanden på lige 
fod. Den, som har ordet, leder cirklen, indtil ordet gives videre til 
kvinden ved siden af osv. Ingen er eksperter i andres liv, alle er 

eksperter i deres eget.
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“Jeg elsker at komme på de dejlige ture i skoven, hvor jeg får mediteret og 
reflekteret over alt det, jeg til tider ikke har fået sat ord på endnu. Man kommer på en blid måde i 

kontakt med sin sjæl.” – citat af kvinde.

Kvinden praktiserer det, vi kalder ”sit spot”. Her arbejder vi også med ”sit spot”-spørgsmål. Hvis naturen 
kunne tale til dig, hvad ville den sige?  En af kvinderne fik taget en beslutning om, hvad hendes næste 
skridt skulle være. Hun delte ikke, hvad det var, men hun var afklaret. 

“Sit spot” eller solotid er alenetid i naturen. Du kan enten finde dig 
et “sit spot” (et sted at sidde) eller vandre rundt og lade din krop 

lede dig.
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Hvordan kan en naturterapisession se ud?

Du vil blive guidet af vores Shinrin-yoku og naturterapi-praktiker. Vi starter i cirkel, hvor vi hilser på 
hinanden. Vi går nogle timer i langsomt tempo, og en stor del af turen foregår i stilhed. Vi går ikke langt, 
som oftest 2-4 kilometer, så alle kan være med. Når man er stille og langsom og ikke ”skal noget”, bliver 
der plads til bare at være. 

På turen får du invitationer til forskellige teknikker og øvelser (bl.a. naturforbindelses-invitationer), som 
du kan følge, hvis du har lyst. Her er frihed og plads til at være sig selv, følge sin egen natur, følge hvad 
man er tiltrukket af eller nysgerrig på. Det skal føles godt – nydelse er en del af Shinrin-yoku. Vi fordyber 
os i naturen, vækker alle vores sanser og er nærværende. Vi trækker vejret dybt og langsomt med natu-
ren. 

Du vil få alenetid, hvor du enten kan vandre rundt eller finde et ”sit spot” at tilbringe tid på. Efter hver 
invitation er der mulighed for at dele, hvad du har bemærket, med de andre i cirklen, hvis du har lyst. Vi 
er vidner til hinandens oplevelser, men kommenterer ikke. 

Vi afslutter med teceremoni, hvor vi siger tak til hinanden og til naturen. I cirklen kan vi dele, udfolde og 
integrere, hvad vi har oplevet på turen. Man kan udtrykke sig frit igennem ord, sang, kreativitet eller med 
tavshed. 
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Elementerne i vores tilbud. Sådan ser vores naturtilbud ud.

På Dansk Kvindesamfunds Krisecentre har vi udviklet et samlet naturtilbud. Det har været afgørende for 
valg af naturterapitilgang, at der er harmoni med krisecentrets værdigrundlag og tilgang til partnervold. 

Siden 2016 har vi arbejdet med tilgangen Response-Based Practice, som bl.a. har sine rødder i systemisk 
tænkning, menneskerettigheder og social retfærdighed. RBP handler om værdighed, respekt, anerken-
delse af modstand, sociale responser, kontekst, forbindelse og agens. 

I RBP undersøger vi sociale responser. Hvordan vi bliver mødt af andre mennesker eller myndigheder, er 
afgørende for vores heling. Mennesker, som bliver mødt med positive sociale responser, kommer sig 
bedre. 

Agens vil sige at være handlekraftig i eget liv. Her er du ekspert og handlekraftig i dit eget liv, og vi arbej-
der ud fra dine perspektiver, og hvad der virker for dig.

I RBP har vi fokus på modstand. Når mennesker bliver behandlet dårligt, gør de altid modstand, og vi 
hjælper dig med at få øje på den modstand, du har gjort. Modstand kan ofte være forsigtig eller skjult, 
da offeret ved, at direkte modstand kan blive mødt med mere vold. Når kvinder, som lever eller har levet 
med en voldelig partner, får f.eks. hovedpine, søvnbesvær eller angst som følgevirkning af vold, ser vi 
det også som modstand – kroppen reagerer på volden. 

“Jeg har siden barndommen altid haft en tilknytning til vandet. Jeg ved ikke, hvor denne her kraftige 
forbindelse stammer fra, men det har altid været mit tilflugtssted, når jeg skulle stresse af eller have 

en pause fra andre. Der var en lille sø, udenfor hvor jeg boede, som jeg endda kunne se fra mit 
vindue. Der ville jeg sidde på en bænk og engang imellem fodre ænder. 

Jeg havde også et helt specifikt sted tæt ved stranden. Det var som om, at jeg forsvandt fra denne her 
verden, når jeg sad derude. Som om at det at kunne kigge udover vandet var en form for terapi uden 

lige. 

Når jeg bader på en strand, føler jeg mig mest hjemme. Jeg er ikke så god til at svømme, men alligevel 
føler jeg mig som en slags havfrue. Og det er lidt ironisk, for jeg har på samme tid også en frygt for 

det dybe hav, og hvad der lurer på bunden. Men så vælger jeg at vende denne frygt til en forundring i 
stedet, da havet er en verden for sig selv og så smukt.

Vandet er og vil altid være mit tilflugtssted.” – kvindes historie om naturforbindelse.

Værdighed er central for menneskers trivsel. Værdighed betyder 
værd og kan defineres som ethvert menneskes iboende værdi og 
værd. Det er med andre ord noget, som bor i os, og som ingen kan 

tage fra os. At opleve værdighed vil sige, at vi selv og andre ser vores 
værd – og at vi oplever, at vi fortjener vores egen og andres respekt.

8



      9

At følge naturens rytme og cyklus styrker naturforbindelsen og følelsen af at være del af noget større. 

På Dansk Kvindesamfunds Krisecentre er vores arbejde bl.a. funderet i socialt arbejde. I socialt arbejde er 
begrebet ”the-person-in-environment” centralt. Vi kan bedre forstå og ”hjælpe” mennesker, hvis vi også 
kender konteksten. I øko-socialt arbejde udvider vi dette begreb ved at inkludere naturen, som vi er en 
del af. Vi anvender allerede værktøjer som vurderinger og planer, så det er derfor oplagt at udvide med 
at spørge ind til naturforbindelsen og til at inkludere naturen i planen.  

Vores erfaring er, at mange kvinder allerede har eller har haft en eller anden praksis for naturforbindel-
se, hvilket kommer frem, når vi er nysgerrige på hendes relation til naturen. Målet er, at du styrker eller 
finder din egen praksis for naturforbindelse, og hvad der ”virker” for dig. 

”Naturen hjælper mig, hvis jeg har hovedpine eller er træt.” - citat af kvinde.

I vores tilbud inviterer vi dig ud i naturen, hvor vi besøger de grønne og blå naturområder i byen og 
udenfor byen. Vi tager derhen, hvor du har lyst til at være og føler dig tryg



Vi fokuserer på alle de positive 
virkninger, der er ved naturkontakt og 
naturforbindelse, og inviterer dig til at 
prøve forskellige teknikker og øvelser, 
som du kan bruge fremadrettet under 
opholdet og efter fraflytning. Alle har 
adgang til natur, og det er gratis at 
fortsætte på egen hånd. 

Vi arbejder i partnerskab med naturen 
året rundt. Vi arbejder også i partner-
skab med dig og de andre kvinder, 
som deltager - og bliver inspireret af 
jeres tilbagemeldinger.

”Jeg har brugt mange øjeblikke på at 
finde en måde, hvorpå jeg kan 

videregive noget, som for mig ikke 
helt kan beskrives med ord. Naturen 

for mig er en tilstand. I naturen er 
jeg. Her reduceres jeg ikke. Naturen 

rummer mit inderste. Min glæde, min 
længsel, mit savn, min sorg. Her har 
jeg mærket alt det bedste, det mest 

mørke og smertefulde i livet. Naturen 
for mig er lidt som musik, en måde 

hvorpå jeg kan blive mindet om mig 
selv og mit - komme tilbage til alt det, 

der er vigtigt. Den er der på de mest 
hverdagsagtige tidspunkter, en 

togtur, om det er månen eller den 
fineste sø - pludselig er den der igen 

og minder mig om alt det, der er 
vigtigt, og alt det som i sidste ende 

ingen betydning har - tak.” 
- kvindes historie om naturforbindelse.
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Sådan ser vores naturtilbud ud

Naturtilbud består af følgende dele:

• Individuelle Shinrin-yoku/naturterapisessioner og forløb

• Gruppe Shinrin-yoku/naturterapisessioner

• Naturefterværn 

• Naturretreat

• Naturcirkel 

• Interior rewilding

Når du flytter ind på vores krisecenter, vil du blive tilbudt en introduktion til naturtilbuddet. Introduk-
tionen foretages af krisecenterets Shinrin-yoku og naturterapi-praktiker, og den vil som oftest foregå 
udendørs. 

Naturtilbuddet retter sig først og fremmest mod kvinder, men vi tilbyder også familienaturture. 

Siger du ja til naturtilbuddet, tilbyder vi dig, at vi i fællesskab kan udarbejde en økoplan for naturforbin-
delse, som tager udgangspunkt i dit forhold til naturen, dine ønsker, og hvad der ”virker” for dig. Måske 
går du allerede eller har gået ud i naturen tidligere i dit liv. Vi støtter dig i at fastholde eller genetablere 
din praksis for naturforbindelse. 

• Vi tilbyder dig ugentlige, individuelle Shinrin-yoku/naturterapisessioner og forløb med 
udgangspunkt i din egen praksis og evt. økoplan og fælles ugentlige Shinrin-yoku/naturterapiture ved 
skov, strand eller i park.

• Naturefterværn (opfølgning når du flytter). Vi tilbyder dig et naturefterværn med opfølgnings-
   sessioner, som kan forlænges efter aftale. Fokus er lokalisering af grønne og blå naturområder omkring 
   din bopæl samt ”sit spot”-sted(er) i naturen, så du kan fastholde din praksis. Hvis du flytter langt væk,  
   kan det evt. gøres online. Der tilbydes også opfølgningssamtaler, hvis du ønsker det.  

•  Naturretreat. Vi inviterer dig på naturretreat. Retreatet er for nuværende og tidligere beboere 
og finder sted 2 gange årligt - forår og efterår ved skov og hav. Programmet består af en kombination 
af Shinrin-yoku, naturbaserede aktiviteter samt cirkel. 

• Naturcirkel. Du inviteres til naturcirkel for nuværende og tidligere beboere, som deltager/ 
har deltaget i naturtilbud. Naturcirklen er bl.a. optakt til naturretreat. Her har du mulighed 
for at møde de andre kvinder, som skal med på retreat. Vi taler om naturforbindelse og 
naturoplevelser, hvad der er dukket op af temaer på ture i naturen samt modstand. 

•  Interior rewilding. I vores tilbud har vi samtidig fokus på at bringe naturen indenfor på 
krisecentrene, da der er evidens for, at det også har en positiv effekt på os at omgive os med natur 
indendørs. Planter er f.eks. vigtige for vores sundhed, da de producerer ilt og renser luften, og 
billeder af natur kan skabe ro. 
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Naturen har hjulpet mig til at huske, hvor jeg kommer fra, hvor jeg er på vej hen - og hvem jeg er.” 
- citat af kvinde fra takkebrev til naturen. 
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Når du afslutter din deltagelse i naturtilbud/naturefterværn, afholder vi afskedsceremoni i naturen, hvis 
du ønsker det.

”Så tit det kan lade sig gøre, prioriterer jeg at gå en tur i ’min skov’. Ofte er det kun 20-30 minutter 
i frokostpausen, men det er en virkelig god og effektiv måde at give plads til de svære tanker, der 

fylder, og få ladet energi op. 

Når jeg går, sørger jeg for at gå stille og bruge sanserne. Jeg indsnuser luften og de forskellige dufte.
Om sommeren går jeg nogle gange i bare tæer, jeg kigger op på himlen og trætoppene, og indimellem 

holder jeg en lille pause, hvor jeg sætter mig ned og lytter til fuglene og skovens lyde.

Det gør en stor forskel i min hverdag, at jeg har dette åndehul, og det giver mig overskud til at være 
mere nærværende sammen med mine børn, når jeg har givet mig selv denne pause fra hverdagen.”  

- tilbagemelding fra kvinde (efterværn).
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”Når du passer på naturen, passer naturen på dig.” – citat af kvinde.

Du bliver inviteret til at gå derhen, hvor din krop har lyst til at være, og reflektere over dine egne 
spørgsmål eller turen. En af kvinderne flyttede tættere på skov og vand efter endt krisecenterophold. En 
beslutning hun tog under deltagelse i naturtilbuddet, hvor hun fik kontakt til naturen igen. 
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Formålet med naturtilbuddet er at introducere dig til alt det, som naturen kan give. Vi tror på, at vores 
naturtilbud kan støtte og styrke dig under og efter krisecenteropholdet – måske endda resten af livet.

”At deltage i Shinrin-yoku-ture har udvidet min horisont i forhold til at finde en ny måde at komme 
i kontakt med naturen og mig selv på. Nu hjælper naturen mig med komme af med tvivl og bekym-

ringer og komme tilbage til mig selv. Jeg havde aldrig tænkt over, hvordan naturen kunne hjælpe en 
med at heale. Det har været så livsbekræftende at opleve!”- tilbagemelding fra kvinde.

Når vi forbinder os til hinanden og naturen, oplever vi, at vi ikke er alene, men en del af et stort fælleskab. 
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”Da jeg indså, at jeg havde brugt 8 år på en voldelig mand, besluttede jeg mig for 
at planlægge min flugt i smug og tage på krisecenter. 

Jeg samlede mod og ro fra naturen, fordi jeg havde brug for al den styrke, som 
jeg overhovedet kunne få. 

I ugerne op til bruddet gik jeg hver dag ud til mit store egetræ i haven. Jeg tænkte 
på alt det, som træet havde oplevet i de 100 år, det havde stået der. 

Træet havde dybe rødder ned i jorden, og det strakte sig stolt op mod himlen og 
eksponerede sig mod sne, regn og solens stråler. 

Det levede livet med åbenhed, sårbarhed og tillid - det havde en enorm styrke. 
Det bøjede sig i vinden, hver gang det blæste, og levede i symbiose med andre 

levende væsener. 

Det var for mig et symbol på at være meget grounded i sig selv og samtidig række 
ud til livet og tilpasse sig livets forandringer. 

Nu hvor jeg er på den anden side af bruddet, bruger jeg stadig naturen aktivt 
som en helende kraft i mit liv. 

Naturen stiller ingen krav til mig. Her kan jeg være lige præcis den, jeg er, og blive 
rummet med alle mine følelser. Det har jeg brug for”. 

- kvindes historie om naturforbindelse.
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Kilder

Vores naturtilbud er bl.a. funderet i og inspireret af: Shinrin-yoku/Skovbadning, Skovterapi, Skovmedi-
cin/Forest Medicine, Biophilia, Holistic Health, Blue Mind Science and Practice, Circle work, Breath work, 
Øko-socialt Arbejde/Eco social work, Økopsykologi/Ecopsychology, Response-Based Practice, Earth 
Jurisprudence, Økofilosofi, Økofeminisme, Verdensmål, UN Harmony with Nature Programme, erfaringer 
fra praksis og kvindernes responser og tilbagemeldinger.

Derudover siger vi tak til: 
Shirley Gleeson, Nature & Wellbeing Consultant, Director of Ecowellness Consulting, Ireland and 
Co-Founder of Forest Therapy Institute (FTI).

The Center for Response-Based Practice, Canada.

Katarina Hovden, Ph.d.-studerende, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, og ekspert ved FNs Har-
mony With Nature Programme.

Lisa Holmfjord for sparring og opbakning. 

TAK TIL KVINDERNE OG NATUREN
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”In the surroundings of nature
I get detached from the past and from the illusion of a future

In the surroundings of nature
I become the observer of my thoughts and feelings instead of the absorber

In the surroundings of nature
I see that life is not about going anywhere

it’s about being here

In the surroundings of nature
I breathe love in and breathe fear out

In the surroundings of nature
I remember that I am part of nature not apart from it.” 

- Evie Evely / Instagram: @evie_evely
(tidligere beboer)




