Pressmeddelande:

Naturturism - ny digital möjlighet för skogsägare
Eremit är en ny digital tjänst som ger skogsägare möjlighet att lägga upp unika,
natursköna och ensliga platser för naturturism. Antalet campande husbilar och
husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och det finns en möjlighet för landets
skogsägare att öka sin inkomst från skogen.
- Vi lanserade tjänsten www.eremit.app våren 2020 med ett fåtal platser som snabbt blev
fullbokade, säger Axel Hjelmer som är en av initiativtagarna bakom Eremit.
Det finns ett stort intresse hos husbil- och husvagnsägare för att stå själv en natt eller två på en
naturskön plats. Moderna campingfordon är helt fullutrustade så några bekvämligheter behövs
inte på platsen, så länge det är någorlunda plant, har en framkomlig väg, går att vända och
såklart att det är en mycket trivsam plats. Att få uppleva unik natur i avskildhet ses som en
mycket exklusiv typ av camping och för en enskild skogsägare kan det bli betydande tillskott till
skogsgårdens ekonomi.

En naturupplevelse för livet
- En av våra första gäster i Eremit var ett par från Hannover. De övernattade på vår vändplan
vid sjön och metade abborrar som de åt till kvällsmat. De beskrev det som sin största
naturupplevelse någonsin och att det var första gången de hörde riktig tystnad - min vändplan!
säger Axel Hjelmer.
Eremit uppmanar skogsägare att tänka mer på fastighetens helhet och tillvarata alla de värden
och möjligheter som just deras fastighet har. Sveriges skogsägare lägger ner mycket omsorg
och känner stor stolthet för sina skogar. Eremit visar att det går att kombinera en hållbar
virkesproduktion, med naturhänsyn och upplevelser genom att tänka nytt, hållbart och
innovativt. Även enligt den nya FSC standarden skall skogsägaren avsätta ytterligare mark till
alternativt nyttjande, och där nämns turism och upplevelsevärden som ett lämpligt ändamål.
- Att anlägga en Eremitplats i dessa områden kan vara ett bra sätt att göra avsättningen lönsam
säger Axel Hjelmer

En tydligt trend
Naturturism är trendigt och allt för många skogsägare vet att det kan finnas en tråkig baksida av
att ha allt för mycket fricamping på sin fastighet, vilket leder till att fler och fler skogsägare väljer
att sätta bommar över sina skogsvägar. Med detta initiativ uppmuntrar vi till naturturism under
ordnade former vilket förbättrar upplevelsen för såväl markägaren som camparen. Relationen
mellan camparen och markägaren gör att risken för misskötsel elimineras.
- Vi skapar en enkel och uppskattad kontakt mellan den lokala markägaren och gästen. De
flesta campare vill göra rätt för sig och känner trygghet i att vistelsen sker i samförstånd med
markägaren. Det har saknats ett enkelt sätt göra rätt för sig - fram tills nu säger Axel Hjelmer.

För mer information, vänligen kontakta
Axel Hjelmer, skogsägare och medgrundare till Eremit
070-213 23 55, axel@hjelmer.nu
Tjänsten www.eremit.app
Mer information till skogsägare www.eremitplats.se

