


Nordic Nature Health Hub

- uppbyggnaden av en mötesplats på nätet för alla som 

är intresserade av naturens effekt på människors hälsa

Elisabet Bohlin, SLU



Bakgrund

• Intresset ökar för utevistelse: 

friluftsliv, förebyggande hälsovård, intervension ..

• Efterfrågan på validerad, lättillgänglig 

kunskap ökar.

• Mycket kunskap finns men når inte ut.

• Behov av kommunikation mellan 

universitet och praktik.



Botnia Atlantica-projekt

September 2018 – December 2021 



Samarbetspartners

Sverige Finland

Länstyrelsen i Västerbotten Naturresursinstitutet LUKE

Sveriges Lantbruksuniversitet Yrkeshögskolan Centria

Umeå universitet Vasa universitet

Region Västerbotten Kristinestad arbetslivcentral

Hushållningssällskapet

Tvärvetenskapligt projekt med:

Läkare, fysioterapeut, biolog, agronom, naturpedagog, 

entreprenör-rådgivare, kommunikatör, forskare (inom 

stressmedicin, skogsvetenskap, pedagogik, hållbarhet mm)



Syfte

• Främja naturföretagsverksamhet:

Turism, Friluftsliv, Omsorg.

• Förmedla ny kunskap om natur och hälsa till alla på 

ett lättillgängligt sätt.

• Bidra till ökad kommunikation mellan forskare och 

naturföretagare.

• Bidra till nyetablering och expansion för befintlig 

verksamhet.



Mål

• Hubben – en nordisk virtuell mötesplats för 

naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter 

och alla som är intresserade av djurens och naturens 

effekt på människors hälsa.

• Fungerande verktyg och verifierad kunskap om 

naturens hälsoeffekter, respekt för natur- och 

kulturarv och nya möjligheter för naturföretagande.
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Wp1 Kommunikation

• REFERENSFÖRETAGARE

• Workshops 6-7st

• Digitala möten och seminarier

• Erfarenhetsutbyte mellan företagare

• Feedback till Hubben

• Aktivt deltagande i forskningsprojekt 

(Hälsomätningar)



….Kommunikation
• Facebook-grupp: Nordic Nature Health Hub

• Facebook-sida: @NordicNatureHealthHub

• Instagram: #nordicnaturehealthhub

• Canvas-diskussionsgrupper 

– kommer i Hubben

http://instagram.com/?fbclid=IwAR1_vlcdteAtr9SMZ_fFDPPUDReKLCAqMPt-WNiWJaqAxdqWPIa6RLHsb0w#nordicnaturehealthhub


Wp3 Hubben-den virtuella 
mötesplatsen

Uppbyggnaden av Hubben (SLU´s webb):

• Forskning

• Utbildning

• Verktyg

– Naturhälsokartan

– Hälsomätningar

– Guidebok

• Mötesplatser

– Facebook – sida och grupp

– Canvas - diskussionsgrupper



Wp3 Forskningsresultat

• Forskargrupper i världen med länkar 

och aktuella forskningsresultat

• Populärvetenskapliga 

sammanfattningar inom olika 

forskningsområden

• Hjälp att söka kunskap





Wp 4 Naturhälsokarta i app

• Karta över områden med högt 

”Naturhälsovärde”.

• Interaktiv webb-app för att 

rapportera in egna erfarenheter.



Hälsofrämjande områden 
Kartan är uppbyggd med sk. rasterteknik och är en 
sammanvägning av forskningsunderbyggda tröskelvärden för 
ett antal parametrar, tex buller, ålder på skog, volym skog, 
utsiktsplatser, avstånd till vatten mm.



Wp5 Kursutbud

• Inventering och presentation av kursutbudet inom 

området djur, natur och hälsa i Norden.

• Egen kurs:

Naturbaserad verksamhet och hälsa

VT -21.



Wp6 Hälsomätningar

• Mätmetoder för registrering av 

fysiologiska och mentala 

hälsoeffekter vid vistelse i naturen.

• Forskning: mätningar vid aktiviteter 

hos olika referensföretagare.



Sinnesstämningsenkät

Mätning av hjärtfrekvensvariabilitet med Linkuras mätare



Wp 7 Guidebok

• Intervjuer med våra referensföretagare

• Kopplingar mellan referensföretagarnas verksamhet, 

forskning och teorier.

• Exempel på rubriker: 

– Naturföretagande och hållbarhet

– Naturföretagaren som ambassadör för natur och kulturarv

– Naturens hälsoeffekter

– Att uppleva naturen

– Att interagera med naturen

– Upplevelser som förändrar och utvecklar



Tack för mig!

Elisabet Bohlin

Skogens ekologi och skötsel

SLU

901 83 Umeå

elisabet.bohlin@slu.se

KONTAKTUPPGIFTER

1. Skulle du ha användning för Hubben?

2. Vad skulle du vilja att Hubben innehåller?

Svara gärna här: (länk i chatten)

https://forms.gle/bbytHeb32MJmk7997

(Du kan vara anonym)

https://forms.gle/bbytHeb32MJmk7997

