
Chatten Webbinarium 4 20/4 2021 

Nordic Nature Health Hub  

- uppbyggnaden av en mötesplats på nätet för alla som är intresserade av naturens effekt på 

människors hälsa/ Elisabet Bohlin, SLU 

 

Frågor till Elisabet 

11:45:22  From  Ulrika Hjertstrand : Vad menar du med verktyg som man skulle kunna ha glädje 

av som naturföretagare?  

Svar: Med ”verktyg” menar vi användbara saker, tex. Naturhälsokartan som kan användas för att 

hitta hälsofrämjande områden för aktiviteter, mätmetoder får att mäta om en aktivitet påverkat 

hälsan etc. 

11:46:49  From  Jennie Hollertz : Finns huben idag eller var kommer man att kunna hitta den?  

Svar: Hubben är inte publicerad än, den kommer att finnas under SLU´s webb och vi kommer att 

annonsera när den publiceras. 

11:47:24  From  Catharina von Koskull : var är Wp2? 

Svar: Wp2 är ”projektledning” 

11:48:40  From  Laurence : vad/vem är referensföretagare? specifikationer? 

Svar: Vi har valt ut 10 företag i Sverige och 10 i Finland (inom Botnia-Atlanica regionen som arbetar 

med natur och hälsa i olika former. Dessa Naturföretagare deltar i projektets workshops, 

forskningsprojekt och seminarier och kommer med synpunkter på Hubbens uppbyggnad mm. 

11:51:58  From  Annika Kruuse : Finns det en plan för hur hubben ska leva vidare efter att 

projektet är slut? 

Svar: Det är inte klart ännu men vi kommer att söka pengar för att kunna fortsätta driva den. 

11:53:14  From  karinbergvall : Vad heter appen?  

Svar: Det är en webb-app och den heter Naturhälsokartan.  

11:53:29  From  Victoria Bystedt : Vad har ni använt för plattform för appen? 

Svar: se ovan 

11:53:40  From  Marie Fors : Finns dessa hälsofrämjande kartor över hela Sverige? 

Svar: Nej, bara Västerbotten  i Sverige ännu, eftersom det är ett Botnia-Atlantica projekt men vi 

hoppas på efterförljare i fler län. Kontakta Julia Pettersson på länsstyrelsen i Västerbotten för mer 

info om kartan! 

11:54:23  From  Marinett Målberg : Kommer den att finnas för övriga Sverige? 

Svar: Se ovan 

11:54:57  From  Gunilla Arneström : Finns ett naturområde som Köpenhamns universitet 

ansvarar för o borde finnas även vid de flesta universitet i Sverige ! Har det diskuterats  

överhuvudtaget hur implementera inom hela landet ?! 

Svar: se ovan 

11:57:20  From  Christina Persson : områdena på naturhälskartan, är det både privatägd mark 

och statlig mark? 

Svar: Ja, den täcker all mark, oberoende av ägoförhållanden 

mailto:julia.pettersson@lansstyrelssen.se


12:00:50  From  Jean Esselström : Har ni samverkat med Folkhäslomyndigheten?  Särskilt kring 

underlag och forskning? 

Svar: Inte i direkt samarbete 

12:00:52  From  Maria Bergqvist : Ingår hubens kurser i SLUs ordinarie kursutbud och söks via 

ansökan.se eller ligger de utanför? 

Svar: Det kursutbud vi sammanställer och länkar till gäller alla organistörer. Vi har gjort en kurs inom 

projektet och den är helt fristående och är ett samarbete mellan de olika universitet som samverkar i 

projektet. 

12:01:04  From  Maria By : Exempel på en naturföretagare? Vad gör den och vart finns den? 

Svar: Olika små företag som tar ut människor i naturen för rekreation eller behandling. Se vidare 

beskrivning och intervjuer med våra referensföretagare här: 

https://www.luke.fi/hubben/foretagarberattelser 

Och se. Karinas svar nedan. 

12:04:29  From  Karina Dilucia : Jag är referensföretag och jobbar med natur och hälsa i 

Innansjön i norra västerbotten. Jag går för närvarande en kurs vid Linneuniversitetet - 

Wellbeingturism, och även kursen på Slutet 

12:05:33  From  Karina Dilucia : om du är nyfiken på min verksamhet finns mer info på 

villainsikt.se 

12:02:57  From  Marie Rosén : När är tid f publicering av hub? Dec2021 el senare? 

Svar. Se ovan, men senast dec. 2021 

12:03:42  From  Gunnar Hafmar : Som biodlare i fjällnära miljö, finns det intresse från SLU 

och/eller stressbehandlingprogram att ta del av min verksamhet? 

Svar: Kontakta någon forskare med ett förslag! 

12:04:19  From  Åsa Renman : Går det att få tillgång till det fina formuläret för att mäta 

stress/känsla före och efter skogsvistelse? 

Svar: Vi planerar att lägga ut någon form av den i Hubben. Om du vill ha ”pappers/fil-version”, 

kontakta mig (Elisabet) 

12:07:28  From  Elisabet Bohlin : Svara gärna på frågor om Hubben här: 

https://forms.gle/bbytHeb32MJmk7997 

Projektets hemsida hittar du här: https://www.luke.fi/hubben/ 
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