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FORORD
Siden 2017 har Silkeborg Kommune været
Danmarks
Outdoor
Hovedstad.
Udgangspunktet var i første omgang at
bruge udnævnelsen til at tiltrække endnu
flere outdoor-entusiaster til kommunen og
give outdoor-turismen et boost. Det vil vi
stadig, men i dag er Danmarks Outdoor
Hovedstad meget mere end en turisme- og
brandingstrategi. Byrådet og en lang stribe
udviklingsaktører
har
taget
outdoorhovedstaden til sig og den spiller nu en
central rolle i både kommunens vision,
udviklings- og friluftsstrategi (jf. Bilag 1).
Idéen om en Outdoormasterplan, der skal
sætte retning for Silkeborg Kommunes
arbejde med at udvikle Danmarks Outdoor
Hovedstad, er født i Kultur, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Med
nedsættelsen
af
Outdoorudvalget i januar 2020 skiftede
opgaven hænder, og færdiggørelsen af
planen er derfor sket i det nye udvalg.
Outdoormasterplanen beskriver, hvordan vi
i Silkeborg Kommune vil arbejde med at
styrke positionen som Danmarks Outdoor
Hovedstad via mærkbare indsatser inden for
områderne:

•
•
•

Velfærd
Viden & Vækst
Fritid & Natur

Outdoormasterplanen ledsages af en kort
animationsfilm, der i en let og fortællende
tone formidler masterplanens vigtigste
elementer. Filmen deles på silkeborg.dk og
på kommunens facebookside, ligesom den er
tænkt som et værdifuldt værktøj, når
Outdoorudvalget skal mødes med aktører for
at drøfte, hvordan vi i fællesskab gør
masterplanen til virkelighed.
Tilblivelsen af Outdoormasterplanen har
været kendetegnet ved en høj grad af
involvering af både borgere, erhvervsliv,
kommunale afdelinger og foreninger.
Vi håber på samme store engagement, når
masterplanens forslag til handlinger – og
dem der må komme til sidenhen - skal føres
ud i livet.

Mads Frandsen

Formand for Outdoorudvalget
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EN HOVEDSTAD MED AMBITIONER

VÆRKTØJSKASSENS VIRKEMIDLER

Det kan virke ret friskt at udnævne sig selv
til Danmarks Outdoor Hovedstad. En
hovedstad er som regel landets største by og
økonomiske
og
kulturelle
midtpunkt.
Silkeborg er godt nok Danmarks 10. største
kommune målt på indbyggertal, men med
vores helt unikke friluftsmuligheder, giver
det næsten sig selv, at vi vil være nationalt
midt- og samlingspunkt for outdoor.

Vores arbejde med at udbygge og udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad gennem fokus
på velfærd, viden & vækst og fritid & natur
tager udgangspunkt i fire overordnede
virkemidler. De fire virkemidler går på tværs
af de tre områder, men det varierer fra
område til område, hvordan virkemidlerne
anvendes og vægtes i forhold til hinanden.

Der er ikke andre steder i Danmark, hvor by
og natur på samme måde smelter sammen.
Og kun ganske få andre steder finder man
samme enestående kombination af søer,
åer, skove, hede og bakkede landskaber
som hos os.
Tænk bare på bakkelandskabet i Gjern
Bakker og hedelandskabet ved Vrads. De
store skovområder i Kompedal Plantage og
labyrinten af søer omkring Avnsø og Brassø.
Og på søerne Tange og Hinge og de
kulturhistoriske fortællinger knyttet til
Hærvejen og Gudenåen.
Som hovedstad skal man have ambitioner,
og det har vi i den grad også i Danmarks
Outdoor Hovedstad. Hovedstaden skal være
til glæde og gavn for alle: borgere,
virksomheder, medarbejdere, turister mv.
For at nå dertil vil vi arbejde med outdoor på
tre områder:
•
•
•

Velfærd
Viden & Vækst
Fritid & Natur

De tre områder udfoldes
senere i
masterplanen. Det beskrives hvordan vi vil
gribe arbejdet med hvert enkelt område an,
ligesom de første konkrete indsatser på
hvert område præsenteres.

De fire virkemidler vi vil bruge til at udbygge
og udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad er:
LOKALE FÆLLESSKABER
Der er allerede et stort engagement omkring
outdoorområdet
i
lokalområder
og
foreninger i vores kommune, og det vil vi
gennem samskabelse styrke endnu mere i
Outdoormasterplanens realisering.
FACILITETER
Silkeborg Kommune har de seneste år
investeret massivt i nye anlæg og faciliteter.
I Outdoormasterplanens realisering er det
dog vigtigt at sikre, at kvalitet, udbud og
placering af faciliteter stemmer overens med
hovedstadsambitionen.
EKSTERNE SAMARBEJDER
Det er ikke nyt for os at arbejde med
outdoor, og vi har mange gode erfaringer at
trække på. Men med ambitionen om at være
firstmover følger også behovet for at trække
på andres erfaringer og samarbejde med de
bedste – både lokalt, nationalt og
internationalt.
BRANDING OG FORMIDLING
Vi skal fortælle vidt og bredt om alle de
spændende
initiativer
vi
tager
på
outdoorområdet, så ingen er i tvivl om, at
Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoor
Hovedstad. Gode historier har det med at
avle gode historier, så det er bare om at få
snebolden til at rulle. Og så vil vi arbejde
med diskret place branding i naturen, i
byrummet, ved aktiviteter og institutioner
mv. så borgere og turister igen og igen bliver
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mindet om, at de befinder sig i Danmarks
Outdoor Hovedstad.
I
det
følgende
udfoldes
de
tre
indsatsområder: velfærd, viden & vækst og
fritid & natur ligesom de fire virkemidler
gennemgås område for område.

DE FØRSTE INDSATSER OG
PROJEKTER
Outdoormasterplanen sætter rammen om
den fortsatte udvikling af Danmarks Outdoor
Hovedstad. Den fremhæver tre særlige
indsatsområder og udstikker gennem fire
virkemidler en systematik for, hvordan
Silkeborg
Kommune
realiserer
outdoorhovedstadens potentiale.
Der eksisterer allerede en bred vifte af
outdoorprojekter indenfor både Velfærd,
Viden & Vækst og Fritid & Natur, der trækker
Danmarks Outdoor Hovedstad i den ønskede
retning, og det er både den kommunale
administration, foreninger og lokale ildsjæle,
der løfter de mange projekter. Denne
masterplan skal understøtte den brede
pallette af eksisterende projekter, samt give
anledning til at sætte nye skibe i søen.
Outdoormasterplanens er ikke en endelig
liste af projekter, men er derimod en
dynamisk plan, der hele tiden udvikles og
udvides med nye projekter og indsatser.
Masterplanen
indeholder
visioner,
ambitioner og inspiration, der nu skal
konkretiseres og realiseres gennem bl.a.
samskabelse og fysisk planlægning.
Masterplanen
er,
som
nævnt
indledningsvist, bygget op omkring tre
områder, der i planen beskrives enkeltvis. I
forbindelse med hvert enkelt område
beskrives de fire virkemidler og der
præsenteres 2-3 konkrete indsatser eller
projekter, der kan skubbe til udviklingen på
det beskrevne område.

Det giver næsten sig selv at indsatser, der
formår at skubbe til udviklingen af to eller
tre områder på én gang er bedre end
indsatser, der kun skubber til et enkelt. Vi
går selvfølgelig efter projekter, der giver fuld
plade. Det er her, ressourcerne for alvor skal
lægges, når masterplanen skal konkretiseres
og realiseres!
I det følgende gennemgås masterplanens tre
indsatsområder,
og
i
halen
herpå
præsenteres 2-3 indsatser eller projekter
som inspiration til, hvordan vi sammen kan
tage hul på at udbygge og udvikle Danmarks
Outdoor Hovedstad på ét eller flere områder.

VELFÆRD
Vi tror på det! Det er godt for os at være
uden for! Forsker på forsker slår fast, at
naturen har en positiv indvirkning på vores
trivsel, fysiske og mentale sundhed og sågar
også vores sociale relationer.
Rigtig mange borgere i Silkeborg Kommune
gør allerede brug af naturen i stor stil. Men
som kommune har vi en særlig mulighed for
at gøre naturen til en del af hverdagen for
endnu flere. Mange flere aktiviteter i bl.a.
institutioner, skoler og på plejehjem skal
flyttes outdoor, og velfærdsopgaver skal
gentænkes med tanke på at bruge naturen
endnu mere aktivt.
Innovation og nytænkning er ofte lettere
sagt en gjort. Men med afsæt i hvordan det
med corona-krisen er lykkedes os at
gentænke hverdagen, så både vuggestueog dagplejebørn, børnehavebørn og de
mindste skoleklasser er meget mere ude,
tror vi på, at vi i fællesskab kan løse endnu
flere velfærdsopgaver outdoor, hvis vi vil.
Vi vil arbejde med outdoor i velfærd, fordi
vi ved, det virker! Vi er sikre på, at mere
outdoor i hverdagen vil øge livskvaliteten
blandt borgerne - fra børnehavebørn til
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plejehjemsbeboere og vi tror på, at vi kan
bruge outdoor til at skabe nye innovative
løsninger og bedre velfærd for borgerne i
Danmarks Outdoor Hovedstad.

VIRKEMIDLER: VELFÆRD
Der er allerede taget mange gode initiativer
på velfærdsområdet, der med succes kobler
natur, outdooraktiviteter og kommunale
kerneopgaver.
Det
mærkes
bl.a.
i
daginstitutionerne, hvor en tredjedel af
kommunens
børnehaver
allerede
har
udeværksted
eller
naturlegeplads.
På
skoleområdet, hvor der bl.a. er igangsat
projekter og aktiviteter, der søger at
integrere natur, pædagogik og undervisning.
Også på social- og handicapområdet er der
meget i gang: socialpsykiatriens ”Biværket”
producerer fx honning 12 forskellige steder i
kommunen og ”Grønt Udehold” assisterer
ved sporbygning i Vesterskoven. På
ældreområdet arbejdes der bl.a. på at give
udearealerne
omkring
de kommunale
plejecentre en ansigtsløftning, mens der på
sundhedsområdet bl.a. er fokus på at
henlægge
så
mange
kommunale
sundhedstilbud som muligt i naturen.
Det er projekter og aktiviteter som disse,
som Outdoormasterplanen gerne vil sætte
fokus på, understøtte og udvikle, så vi i
fremtiden ser endnu flere af dem. Som
Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi derhen,
hvor det er en selvfølge, at outdoor er en del
af svaret på, hvordan vi løser de kommunale
kerneopgaver og derigennem sætte nye
standarder på velfærdsområdet. Silkeborg
Kommune skal være det sted andre kigger
hen for at få viden omkring og inspiration til,
hvordan man i praksis får mere natur ind i
hverdagen i både vuggestuer, folkeskoler,
på bosteder og plejecentre mv.
Masterplanens fire overordnede virkemidler
er en systematik for, hvordan vi vil arbejde
med at indfri ambitionerne og realisere

konkrete indsatser. I det følgende er det
skitseret, hvordan de fire virkemidler med
fordel kan ses og bruges i koblingen mellem
outdoor og velfærd.
LOKALE FÆLLESSKABER
De stærke lokale fællesskaber omkring
daginstitutioner, skoler, socialt udsatte og
ældre er helt afgørende partnere, hvis vi skal
lykkes med at bringe mere outdoor ind i den
kommunale opgaveløsning. Vi vil identificere
lokale fællesskaber og involvere dem i
gentænkningen
af
de
kommunale
kerneopgaver, så endnu mere i fremtiden
kan foregå outdoor. Gentænkningen skal
tage afsæt i de ressourcer og den natur, der
allerede findes i lokalområdet. En del af
kommunens velfærdstilbud vil også i
fremtiden være midlertidige indsatser, så vi
har brug for, at lokale frivillige fællesskaber
vil gøre deres til at nye gode vaner bliver
varige.
FACILITETER
Vores ambitionen om at henlægge endnu
flere aktiviteter for børn, unge, socialt
udsatte, ældre m.fl. til naturen kræver i
første omgang et nyt mindset og innovation.
Men der kan meget vel også være behov for
at investere i nye faciliteter i fx
daginstitutioner og skoler. Det vil vi bl.a.
gøre
gennem
kommunens
fysiske
planlægning, lokalplaner og helhedsplaner.
EKSTERNE SAMARBEJDER
I
jagten
på
nye
løsninger
på
velfærdsområdet, der på bedste vis kobler
natur, outdooraktiviteter og kernevelfærd vil
vi indgå strategiske partnerskaber med
relevante videns- og forskningsinstitutioner,
fx Steno Diabetes Center. Samarbejdet skal
resultere i innovative og evidensbaserede
løsninger til glæde og gavn for borgerne.
For at sætte endnu mere fart på udviklingen
af nye løsninger bør der udvikles en generel
model
for,
hvordan
initiativer
på
velfærdsområdet
organiseres,
udvikles,
testes og implementeres smidigt og
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effektivt. Vi bakker derfor op om Outdoor
Institutes skitse af et såkaldt Outdoor Living
Lab – et levende og ambitiøst testmiljø.
BRANDING OG FORMIDLING
Vi vil være top of mind, når andre kommuner
og aktører søger inspiration til, hvordan man
bedst kombinerer natur, outdooraktiviteter
og kerneopgaver, så det er bare om at få de
gode historier fortalt. De mange gode
outdoortiltag, der allerede eksisterer, skal
frem i lyset og deles via kommunens
hjemmeside og facebook, så borgerne
erfarer, at Danmarks Outdoor Hovedstad
ikke er et fluffy brand, men noget der gør en
forskel i hverdagen. Derudover er det
relevant at bringe outdoor på bl.a.
børneområdet i spil i forhold til potentielle
tilflyttere.

Naturen har altid været driver for udvikling.
Også her i Silkeborg Kommune, hvor
Silkeborg bys grundlægger Michael Drewsen
udså sig netop dette sted til sin fabrik pga.
Gudenåen. Her 175 år senere er naturen
fortsat en vigtig faktor, når vi i Silkeborg skal
differentiere os fra andre kommuner og sikre
os, at det er her investeringerne lægges,
turisterne kommer og de unge aarhusianere
bosætter sig.
Vi vil bruge udnævnelsen som Danmarks
Outdoor Hovedstad til at skabe viden &
vækst fordi vi tror på, at vores unikke natur
og outdoorprofil gør os til et attraktivt sted
at slå sig ned – både for familier og
virksomheder. Vi vil bruge naturen som
arena
for
praksisnær
forskning
på
outdoorområdet,
fordi
vi
vil
være
samlingspunkt for ny viden og tiltrække
forskning og uddannelse i verdensklasse.

DE FØRSTE INDSATSER: VELFÆRD
Her følger en række eksempler på indsatser,
der vil betyde meget mere outdoor i
kerneopgaverne og derigennem bidrage til
udviklingen
af
Danmarks
Outdoor
Hovedstad.
Dette
er,
som
nævnt
indledningsvist, ikke en fuldstændig liste,
men et sted at starte.
(Eksempler
indsættes
efter
Outdoorudvalgets drøftelse 18.05.20).

VIDEN & VÆKST
Slår man op i ordbogen er en hovedstad den
vigtigste by i et geografisk afgrænset
område og som regel nationalt centrum for
uddannelse og finansiel udvikling. Derfor
giver det også næsten sig selv, at vi i
Silkeborg
vil
veksle
positionen
som
Danmarks Outdoor Hovedstad til mere viden
og vækst.

VIRKEMIDLER: VIDEN & VÆKST
Det går godt i Silkeborg Kommune. Der
bygges masser af boliger, nye virksomheder
etablerer sig og tilflyttere strømmer til. Vi
har de seneste år høstet frugterne af
Silkeborgmotorvejen, og hvis vi for alvor
formår at bringe Outdoor Hovedstaden i spil
som et aktiv for bl.a. virksomheder,
investorer, turister og potentielle tilflyttere,
er der ingen grund til at miste momentum.
Tværtimod.
Det er ikke tilfældigt, at man som gæst på
Vejlsøhus kan benytte en pause i et
tætpakket konferenceprogram til at klare
hovedet i sadlen på en af stedets
mountainbikes. Der er allerede mange
virksomheder der med nye initiativer, som fx
gratis udlån af cykler, har fokus på at skabe
udvikling og omsætning i relation til
outdoorområdet. Vi arbejder sammen med
virksomhederne
om
at
knytte
flere
kommercielle produkter til de ellers gratis
outdoortilbud og på den måde skabe
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værdikæder mellem outdooraktiviteter og
overnatningssteder,
restauranter
og
detailhandel.
Outdoorevents – fra store mesterskaber til
brede arrangementer med familieappeal – er
en
selvskreven
del
af
at
være
outdoorhovedstad. Events gør Silkeborg
Kommune til en sjovere kommune at bo i, de
styrker vores brand, tiltrækker turister og er
også en vigtig arena for kommercielle
aktører, der veksler outdoorhovedstaden til
forretning. Outdoorevents fylder allerede
meget i vores eventkalender, men det må
gerne fylde endnu mere. Vi vil understøtte
eksisterende events og lokale foreninger og
samtidig løfte ambitionsniveauet, så vi som
hovedstad også bliver ”nationalstadion” for
outdoorsport.
Med Outdoormasterplanen vil vi nå derhen,
hvor kommunens outdoorprofil er en tydelig
gevinst for alle typer af virksomheder. Vi vil
være stedet, hvor virksomhederne finder de
bedste
(og
gladeste/sundeste)
medarbejdere og har mulighed for at blive
en del af et spændende forsknings- og
udviklingsmiljø, der skaber dynamik og
tiltrækker investeringer.
Masterplanens fire overordnede virkemidler
er en slags systematik for, hvordan vi vil
arbejde med at indfri ambitioner og realisere
konkrete indsatser. I det følgende er det
beskrevet, hvordan de fire virkemidler med
fordel kan ses og bruges i forbindelse med
outdoor som katalysator for vækst & viden.
LOKALE FÆLLESSKABER
Overskriften skaber nok i første omgang
mentale billeder af
nabofællesskaber,
borgerforeninger
osv.,
men
fællesskabstanken er også vigtig på
erhvervsområdet, hvis vi skal lykkes med at
tiltrække virksomheder, investeringer og
forskning. Vi vil etablere nye partner- og
fællesskaber i og på tværs af brancher for at
samle de gode kræfter, lære af hinanden og
udvikle nye produkter og services.

Vi vil også fortsat spille sammen med
fællesskabet ErhvervSilkeborg, der med
+1000 medlemsvirksomheder er Danmarks
største og bredeste erhvervsnetværk, og
som til daglig arbejder hands-on med
udvikling af erhvervslivet. Og som bonusinfo
kan det nævnes, at de hos erhvervSilkeborg
allerede arbejder med, hvordan Danmarks
Outdoor Hovedstads-brandet kan gøre det
nemmere for vores virksomheder at
rekruttere medarbejdere.
FACILITETER
Ingen borgere eller virksomheder flytter
alene på grund af skøn natur og unikke
outdoorfaciliteter. Vi vil derfor tilbyde gode
faciliteter hele vejen rundt. Og vi vil gøre os
umage for at sikre sammenhæng mellem
kommunale faciliteter og vores brand som
Danmarks Outdoor Hovedstad – fx gennem
naturbørnehaver, udeskolerum mv. Det er
noget vi allerede arbejder med – se bare den
aktuelle gågaderenovering, hvor ambitionen
er at skabe Danmarks grønneste gågade.
Når vi skal tiltrække og udvikle deciderede
outdoorvirksomheder, er kvaliteten af de
traditionelle outdoorfaciliteter meget vigtig.
Vi vil give dem mulighed for at teste nye
produkter i en outdoor-setting af højeste
kvalitet. Den høje kvalitet hvad faciliteter
angår er ligeledes en forudsætning for at
tiltrække store, professionelle events. Det vil
vi også fremadrettet have for øje, når
anlægskronerne skal prioriteres.
EKSTERNE SAMARBEJDER
En del af opgaverne med at skabe vækst &
viden
ligger
uden
for
kommunens
traditionelle virke. Vi vil derfor fortsat
samarbejde med erhvervsorganisationerne
om at realisere det store erhvervspotentiale
som Danmarks Outdoor Hovedstad rummer.
Vi ser positivt på, at Outdoor Institute har
budt sig til som det operationelle led, der
skubber at realisere ambitionen om mere
outdoorviden og -vækst.
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BRANDING OG FORMIDLING
Effektiv branding og formidling er helt
afgørende,
når
vi
skal
tiltrække
virksomheder,
borgere,
medarbejdere,
turister og ressourcer. Vi gør allerede en del
gennem bl.a SilkeborgVokser- og Silkeborg
Kalder-indsatserne. Men indsatserne kan
fokuseres yderligere og koordineres. Her er
både de store profil-events og de mindre
lokalt forankrede outdoorevents også et
vigtigt brandingværktøj – som også er
superrelevant i forhold til kommende
borgere, virksomheder og turister.
I
brandingen
af
Danmarks
Outdoor
Hovedstad som centrum for outdoorrelateret
forskning og udviklingen tilbyder Outdoor
Institute at skabe national og international
opmærksomhed omkring konkrete projekter
og resultater gennem brug af digitale
platforme og ved afholdelse af kurser og
konferencer. Det ser vi positivt på.

DE FØRSTE INDSATSER: VIDEN &
VÆKST
Her følger en række eksempler på indsatser,
der gennem outdoor vil skabe vækst & viden
og derigennem bidrage til udviklingen af
Danmarks Outdoor Hovedstad. Dette er som
nævnt indledningsvist ikke en fuldstændig
liste, men et sted at starte.
(Eksempler
indsættes
efter
Outdoorudvalgets drøftelse 18.05.20).

FRITID & NATUR
Silkeborgenserne dyrker allerede meget
andet
end
håndbold
og
gymnastik.
Sportsgrene som kajak, mountainbike og
vandreture fylder rigtig meget, når man
undersøger silkeborgensernes fritidsliv –
langt mere end det gør i andre kommuner –

og sådan skal det være i Danmarks Outdoor
Hovedstad.
Vores unikke natur giver plads til det hele;
en solotur på landevejscyklen i Gjern
Bakker, en søndagsudflugt med familien og
historisk vingesus på Grathe Hede, et skud
fred og ro i stilleområdet Salten Ådal eller
udendørs crossfit sammen med 15 svedende
holdkammerater ved Almindsø. Vores natur
er på den måde ramme for både fordybelse
og fællesskab – to ingredienser der er vigtige
for vores livskvalitet. Derfor er vi selvfølgelig
også optagede af at passe godt på naturen
og sikre en god balance mellem benyttelse
og beskyttelse – også når der skal sættes
endnu mere skub i udviklingen af Danmarks
Outdoor Hovedstad.
I Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi sætte
spot på vores fritid & natur, fordi vi tror på,
at meget af alt det, der giver mening og
lykke for os mennesker her i livet kan hentes
der. Vi vil bruge naturen aktivt, men
respektfuldt, fordi vi ønsker give vores børn
og børnebørn samme mulighed for at leve
det gode outdoorliv.

VIRKEMIDLER: FRITID & NATUR
Silkeborg Kommune har de seneste år
investeret i en masse fede outdoorfaciliteter.
Danmarks
største
skatepark
og
discgolfbane, en bikepark af international
kaliber, 45 km MTB-spor og en kæmpestor
naturpark er det bl.a. blevet til og
supernaturlegepladser, trailcenter og nye
søbade er på vej. Der er noget for enhver
smag – og ambitionsniveau!
Den største facilitet er dog stadig naturen i
sig selv. Søerne, skovene, hedelandskabet –
der hvor vi bare oplever naturen, som den er
og ikke har behov for at tilføje ekstra
oplevelses- eller aktivitetsmuligheder. Den
natur skal vi værne om med afsæt i
Outdoormasterplanen arbejde målrettet
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med bæredygtighed, naturbeskyttelse og
biodiversitet.
Silkeborgenserne
deler
gerne
deres
oplevelser i naturen med andre og det
betyder, at også foreningslivet blomstrer. Fx
er Silkeborg Kajakklub med sine næsten 600
medlemmer blandt landets absolut største
og Silkeborg Fiskeriforening, der blev stiftet
helt tilbage i 1869, er med sine 2200
medlemmer ikke kun kommunens største
outdoorforening, men også den største og
ældste fiskeriforening i Danmark. Det kan
noget, det der foreningsliv, og det vil vi med
Outdoormasterplanen gerne have endnu
flere til at få øjnene op for.
Masterplanens fire overordnede virkemidler
er en slags rettesnor for, hvordan vi vil
arbejde med at indfri vores ambitioner og
arbejde med konkrete indsatser. I det
følgende er det beskrevet, hvordan de fire
virkemidler med fordel kan ses og bruges i
relation til fritid & natur.
LOKALE FÆLLESSKABER
Det er ikke kun i Silkeborg By og i
forbindelse
med
kommunens
mest
kendte/besøgte
outdoor-hotspots,
at
borgerne skal mærke at de bor i Danmarks
Outdoor Hovedstad. Vi er optagede af, at alle
silkeborgensere – uanset adresse - skal have
mulighed for at dyrke outdooraktiviteter og
friluftsliv. De gode lokale projekter skal
udvikles i samskabelse med kommunens
stærke fællesskaber og foreninger, der også
spiller en vigtig rolle, når projekter skal
realiseres og siden hen driftes.
FACILITETER
Vi
er
stolte
af
de
mange
nye
outdoorfaciliteter, der cementerer vores
position som Danmarks Outdoor Hovedstad,
men vi er også optagede af, at der findes
outdoorfaciliteter
i
mindre
skala
i
lokalområder og omegnsbyer.
Naturen er en vigtig facilitet i sig selv og det
er afgørende, at der er nem adgang dertil

uanset hvor i kommunen, man har bosat sig.
Også nærhed til naturen vil vi prioritere højt.
Det viser sig bl.a. allerede i den nye bydel
Eriksborg, der planlægges så der aldrig er
mere end 500 meter fra et boligområde til et
stort rekreativt areal.
EKSTERNE SAMARBEJDER
I den fortsatte udvikling indenfor fritid &
natur spiller de mange outdoorforeninger i
Silkeborg Kommune en afgørende rolle. Vi
tror på, at det bl.a. er i foreningerne, at
ildsjælene findes og at det er her
engagementet og frivilligheden bor.
I forhold til større projekter, der involverer
foreninger og går på tværs af kommunale
fagområder, har vi allerede en stærk
samarbejdspartner i DGI. Det samarbejde
ser vi naturligvis gerne bragt endnu mere i
spil i realiseringen af Outdoormasterplanen.
En anden vigtig samarbejdspartner, når der
skal skabes bæredygtige rammer for det
bedste outdoorfritidsliv, er Naturstyrelsen,
der både er myndighed og en stor
videnskapacitet
på
outdoorområdet.
Derudover vil vi være åbne for nye,
spændende samarbejder omkring diverse
indsatser
og
projekter
relateret
til
Outdoormasterplanen.
BRANDING OG FORMIDLING
God
formidling
af
ruter,
faciliteter,
aktiviteter, kulturhistorie og fællesskaber er
en forudsætning for at vores borgere – og
gerne endnu flere af dem – i endnu højere
grad bruger naturen i deres fritid. Og på det
område, er der fortsat plads til forbedring.
Selvom mange unge mennesker er dybt
involverede i klimakampen og de fleste
børnehavebørn er superoptagede af at samle
skrald, er der stadig behov for generel
oplysning til borgerne om, hvorfor og
hvordan vi i fællesskab kan passe endnu
bedre på vores skønne natur. Vi tror ikke på
pisk og løftet pegefinger – vi er mere til
nudging og gulerod.

8

DE FØRSTE INDSATSER: FRITID &
NATUR
Her følger en række eksempler på indsatser,
hvordan vi vil arbejde med fritid & natur i
relation til outdoor og derigennem bidrage til
udviklingen
af
Danmarks
Outdoor
Hovedstad.
Dette
er
som
nævnt
indledningsvist ikke en fuldstændig liste,
men et sted at starte.
(Indsæt eksempler efter Outdoorudvalgets
drøftelse 18.05.20).

Outdoorudvalget skal det næste års tid
arbejde videre med, hvordan vi i Silkeborg
Kommune kobler outdoor og velfærd endnu
tættere. Også det arbejde vil i høj grad
komme til at bygge på involvering af
lokalområder,
foreninger,
borgere
og
fagfolk, og vi håber, at alle der har lyst vil
bidrage.
Vi håber, at Outdoormasterplanen vil bringe
alle en masse gode oplevelser i Danmarks
Outdoor Hovedstad.

AFRUNDING
Outdoormasterplanens mange ambitioner er
ikke hevet op af hatten som en kanin, men
bygger på input fra de mange møder og
arrangementer med lokale borgere og
foreninger, der har været afholdt fra
september 2018 til april 2019. Vi vil endnu
en gang gerne sige tusind tak for det store
engagement, vi har oplevet i processen.
Med vedtagelsen af Outdoormasterplanen i
byrådet har vi nået en vigtig milepæl, men
vi står fortsat overfor det største arbejde: at
omsætte ambitioner på papir til konkrete
projekter, der kan mærkes og gør en forskel
for borgere, virksomheder, turister m.fl. i
Danmarks Outdoor Hovedstad. Og det kan vi
ikke gøre alene.
Silkeborg Kommune er ét tandhjul i det
maskineri, der hedder Danmarks Outdoor
Hovedstad. Der er mange flere tandhjul
(foreninger, lodsejere, private ildsjæle
m.fl.), og de skal også i gang, for når først
alle er i bevægelse, kommer der for alvor
fart på udviklingen.
Så vi har I den grad brug for, at foreninger,
borgere,
virksomheder
og
andre
udviklingsaktører deltager i alle dele af det
forestående arbejde: fra idéudvikling til
gennemført projekt.
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Bilag 1

Proces frem mod en færdig Outdoormasterplan
Udnævnelse til Danmarks Outdoor Hovedstad
Visit Silkeborg udnævner Silkeborg Kommune til
Danmarks Outdoor Hovedstad. Udnævnelsen var
startskuddet på et branding- og turismeprojekt, som
Visit Silkeborg stod i spidsen for.

MAJ

2017

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - JUNI

2017

Ny friluftsstrategi vedtages
Byrådet i Silkeborg Kommune vedtager en ny
friluftsstrategi. Strategien er forankret i Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget og har til formål at sætte retningen
for kommunens arbejde med friluftsliv. Af strategien
fremgår det, at der skal udarbejdes en masterplan, som
skal sætte retningen for kommunens arbejde med
outdoor.

- - - --- - - - - - - -- - - --- - - - - - - Årets Friluftskommune

SEPTEMBER

2017

Silkeborg Kommune udnævnes til Årets
Friluftskommune af Friluftsrådet. Udnævnelsen
begrundes særligt med, at kommunen med den nye
friluftsstrategi viser, at man arbejder strategrisk med
outdoorområdet, og at outdoor er et højt prioriteret
område i kommunens opgaveløsning.

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - JUNI

Masterplansarbejdet påbegyndes

2018

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget igangsætter arbejdet
med "Masterplan for udvikling af outdoorområdet i
Silkeborg Kommune". Udgangspunktet for
Outdoormasterplanen er Silkeborgs Kommunes
Friluftsstrategi.

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - SEPTEMBER

2018

Involvering af borgere
Borgere og foreninger involveres i udviklingen af
Outdoormasterplanen. Der afvikles et debatarrangement
på Folkemødet i Silkeborg, tre borgermøder geografisk
spredt i kommunen og møder med lokalråd og
foreninger.

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - DECEMBER

2018

Godkendelse af ny udviklingsstrategi
Byrådet i Silkeborg Kommune godkender
Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd. Outdoor er ét af
tre ben i kommunens nye vision frem mod 2030.

JANUAR

2019

Partnerskabsprojekt

Partnerskabsprojekt mellem Visit Silkeborg, Outdoor
Institute og Silkeborg Kommune. Projektet har til formål
at undersøge muligheden for at gøre Silkeborg
Kommune til omdrejningspunkt for forskning på
outdoorområdet - herunder at tiltrække en større
konference.

- - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - FEBRUAR

2019

"Bevæg dig for livet" visionskommune

DGI, DIF og Silkeborg Kommune underskriver aftalen
om, at Silkeborg Kommune skal være "Bevæg dig for
livet" visonkommune med et klar outdoorperspektiv.

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - MARTS

Sølvmedalje i outdoorfaciliteter

2019

En ny undersøgelse udarbejdet af Danmarks
Idrætsforbund viser, at Silkeborg Kommune er den
kommune, der har det 2. bedste udbud af
outdoorfaciliteter og let tilgængelig natur i Danmark.
Silkeborg Kommune overgås kun af Bornholm, hvor der
også er adgang til hav.

- - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - APRIL

2019

Topmøde i Danmarks Outdoor Hovedstad
Der afholdes topmøde i den nystiftede forening
Danmarks Outdoor Hovedstad. Der sker en
videreudvikling af outdoormasterplanens perspektiver
på turisme, branding og erhvervsudvikling. Der
gennemføres en involverende proces målrettet
erhvervslivet i Silkeborg Kommune.

- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - JANUAR
Oprettelse af nyt Outdoorudvalg

2020

Byrådet i Silkeborg Kommune opretter et midlertidligt
Outdoorudvalg, der over en periode på to år skal
arbejde strategisk med at udbygge og udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad. Udvalget får også til
opgave at færdiggøre Outdoormasterplanen.

- - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - JUNI

2020

En godkendt masterplan
Den færdige Outdoormasterplan godkendes i byrådet.
Nu begynder arbejdet med at realisere de ambitioner
og projekter, som masterplanen rummer. Silkeborg
Kommune indbyder alle til at være med til at gøre
ordene i Outdoormasterplanen til virkelighed.

5 Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvordan'er"
5.1 - Bilag: Gennemgang af virkemidler
DokumentID: 8463217

Bilag

GENNEMGANG AF VIRKEMIDLER
Velfærd – de overordnede virkemidler foldes ud:
LOKALE FÆLLESSKABER
De stærke lokale fællesskaber omkring daginstitutioner, skoler, socialt udsatte og ældre er helt
afgørende partnere, hvis vi skal lykkes med at bringe mere outdoor ind i den kommunale
opgaveløsning. Vi vil identificere relevante lokale fællesskaber og involvere dem i
gentænkningen af de kommunale kerneopgaver, så endnu mere i fremtiden kan foregå outdoor.
Gentænkningen skal tage afsæt i de ressourcer og den natur, der allerede findes i lokalområdet.
En del af kommunens velfærdstilbud vil også i fremtiden være midlertidige indsatser, så vi har
brug for, at lokale frivillige fællesskaber vil gøre deres til at nye gode vaner bliver varige.
FACILITETER
Vores ambitionen om at henlægge endnu flere aktiviteter for børn, unge, socialt udsatte, ældre
m.fl. til naturen kræver i første omgang et nyt mindset og innovation. Men der kan meget vel
også være behov for at investere i nye faciliteter i fx daginstitutioner og skoler. Det vil vi bl.a.
gøre gennem kommunens fysiske planlægning, lokalplaner og helhedsplaner.
EKSTERNE SAMARBEJDER
I jagten på nye løsninger på velfærdsområdet, der på bedste vis kobler natur, outdooraktiviteter
og kernevelfærd vil vi indgå strategiske partnerskaber med relevante videns- og
forskningsinstitutioner, fx Steno Diabetes Center. Samarbejdet skal resultere i innovative og
evidensbaserede løsninger til glæde og gavn for borgerne.
For at sætte endnu mere fart på udviklingen af nye løsninger, bør der udvikles en generel model
for, hvordan initiativer på velfærdsområdet organiseres, udvikles, testes og implementeres
smidigt og effektivt. Vi bakker derfor op om Outdoor Institutes skitse af et såkaldt Outdoor Living
Lab – et levende og ambitiøst testmiljø.
BRANDING OG FORMIDLING
Vi vil være top of mind, når andre kommuner og aktører søger inspiration til, hvordan man bedst
kombinerer natur, outdooraktiviteter og kerneopgaver, så det er bare om at få de gode historier
fortalt. De mange gode outdoortiltag, der allerede eksisterer, skal frem i lyset og deles via
kommunens hjemmeside og facebook, så borgerne erfarer, at Danmarks Outdoor Hovedstad
ikke er et fluffy brand, men noget der gør en forskel i hverdagen. Derudover er det relevant at
bringe outdoor på bl.a. børneområdet i spil i forhold til potentielle tilflyttere.

Viden & Vækst – de overordnede virkemidler foldes ud:
LOKALE FÆLLESSKABER
Overskriften skaber nok i første omgang mentale billeder af nabofællesskaber, borgerforeninger
osv., men fællesskabstanken er også vigtig på erhvervsområdet, hvis vi skal lykkes med at
tiltrække virksomheder, investeringer og forskning. Vi vil etablere nye partner- og fællesskaber
i og på tværs af brancher for at samle de gode kræfter, lære af hinanden og udvikle nye
produkter og services.
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Vi vil også fortsat spille sammen med fællesskabet ErhvervSilkeborg, der med 1032
medlemsvirksomheder er Danmarks største og bredeste erhvervsnetværk og som til daglig
arbejder hands-on med udvikling er vores erhvervsliv.
FACILITETER
Ingen borgere eller virksomheder flytter alene på grund af skøn natur og unikke
outdoorfacilieteter. Vi vil derfor tilbyde gode faciliteter hele vejen rundt. Og vi vil gøre os umage
for at sikre sammenhæng mellem kommunale faciliteter og vores brand som Danmarks Outdoor
Hovedstad – fx gennem naturbørnehaver, udeskolerum mv. Det er noget vi allerede arbejder
med – se bare den aktuelle gågaderenovering, hvor ambitionen er at skabe Danmarks grønneste
gågade.
Når vi skal tiltrække og udvikle deciderede outdoorvirksomheder er kvaliteten af de traditionelle
outdoorfaciliteter meget vigtig. Vi vil give dem mulighed for at teste nye produkter i en outdoorsetting af højeste kvalitet. Den høje kvalitet hvad faciliteter angår er ligeledes en forudsætning
for at tiltrække store, professionelle events. Det vil vi også fremadrettet have for øje, når
anlægskronerne skal prioriteres.
EKSTERNE SAMARBEJDER
En del af opgaverne med at skabe vækst & viden ligger uden for kommunens traditionelle virke.
Vi vil derfor fortsat samarbejde med ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og HandelSilkeborg
om at realisere det store erhvervspotentiale som Danmarks Outdoor Hovedstad rummer. Vi ser
yderst positivt på, at Outdoor Institute har budt sig til som det operationelle led, der i praksis
tager sig af at realisere ambitionen om mere outdoorviden og -vækst.
BRANDING OG FORMIDLING
Effektiv branding og formidling er helt afgørende, når vi skal tiltrække virksomheder, borgere,
medarbejdere, turister og ressourcer. Vi gør allerede en del gennem bl.a SilkeborgVokser- og
Silkeborg Kalder-indsatserne, men de skal fokuseres, tænkes sammen og måske suppleres. Her
er både de store profil-events og de mindre lokalt forankrede outdoorevents også et vigtigt
brandingværktøj – som også er superrelevant i forhold til turister.
I brandingen af Danmarks Outdoor Hovedstad som centrum for outdoorrelateret forskning og
udviklingen tilbyder Outdoor Institute at skabe national og international opmærksomhed
omkring konkrete projekter og resultater gennem brug af digitale platforme og ved afholdelse
af kurser og konferencer. Det ser vi positivt på.

Fritid & Natur – de overordnede virkemidler foldes ud:
LOKALE FÆLLESSKABER
Det er ikke kun i Silkeborg By og i forbindelse med kommunens mest kendte/besøgte outdoorhotspots, at borgerne skal mærke at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi er optagede af,
at alle silkeborgensere – uanset adresse - skal have mulighed for at dyrke outdooraktiviteter og
friluftsliv. De gode lokale projekter skal udvikles i samskabelse med kommunens stærke
fællesskaber og foreninger, der også spiller en vigtig rolle, når projekter skal realiseres og siden
hen driftes.
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FACILITETER
Vi er stolte af de mange nye outdoorfaciliteter, der cementerer vores position som Danmarks
Outdoor Hovedstad, men vi er også optagede af, at der findes outdoorfaciliteter i mindre skala i
lokalområder og omegnsbyer. Naturen er en vigtig facilitet i sig selv og det er afgørende, at der
er nem adgang dertil uanset hvor i kommunen, man har bosat sig. Også nærhed til naturen vil
vi prioritere højt. Det viser sig bl.a. allerede i den nye bydel Eriksborg, der planlægges så der
aldrig er mere end 500 meter fra et boligområde til et stort rekreativt areal.
EKSTERNE SAMARBEJDER
I den fortsatte udvikling indenfor fritid & natur spiller de mange outdoorforeninger i Silkeborg
Kommune en afgørende rolle. Vi tror på, at det bl.a. er i foreningerne at ildsjælene findes og at
det er her engagementet og frivilligheden bor. I forhold til større projekter, der involverer
foreninger og går på tværs af kommunale fagområder har vi allerede en stærk
samarbejdspartner i DGI. Det samarbejde ser vi naturligvis gerne bragt endnu mere i spil i
realiseringen af Outdoormasterplanen.
En anden vigtig samarbejdspartner, når der skal skabes bæredygtige rammer for det bedste
outdoorfritidsliv, er Naturstyrelsen, der både er myndighed og en stor videnskapacitet på
outdoorområdet. Derudover vil vi være åbne for nye, spændende samarbejder omkring diverse
indsatser og projekter relateret til Outdoormasterplanen.
BRANDING OG FORMIDLING
God formidling af ruter, faciliteter, aktiviteter, kulturhistorie og fællesskaber er en forudsætning
for at vores borgere – og gerne endnu flere af dem – i endnu højere grad bruger naturen i deres
fritid. Og på det område, er der fortsat plads til forbedring.
Selvom mange unge mennesker er dybt involverede i klimakampen og de fleste børnehavebørn
er superoptagede af at samle skrald, er der stadig behov for generel oplysning til borgerne om
hvorfor og hvordan vi i fællesskab kan passe endnu bedre på vores skønne natur. Vi tror ikke
på pisk og løftet pegefinger – vi er mere til nudging og gulerod.
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6 Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvad'er"
6.1 - Bilag: Indsatser og projekter – eksempler til Outdoormasterplanen
DokumentID: 8464098

Bilag

INDSATSER OG PROJEKTER – EKSEMPLER TIL
OUTDOORMASTERPLANEN
Her følger listen med projekteksempler fra det oprindelige udkast til Outdoormasterplanen.
Outdoorudvalgets opgave er at udvælge 2-3 projekter indenfor hvert af de tre områder, som
skal indgå i Outdoormasterplanen som eksempler. De oplistede projekter kan naturligvis også
suppleres med helt nye, ligesom beskrivelsen af de enkelte projekter kan ændres, så indholdet
twistes i en ønsket retning.
Det giver næsten sig selv, at projekter/indsatser, der formår at skubbe til udviklingen af to
eller tre områder på én gang er bedre end indsatser, der kun skubber til et enkelt. Vi går
selvfølgelig efter projekter, der giver fuld plade.

Velfærd:


MERE UDESKOLE PÅ SKEMAET: Undervisning flyttes fra klasseværelset og ud i
relevante læringsmiljøer, bl.a. i naturen. For at kunne tilbyde vores børn
udeskoleundervisning af høj kvalitet opkvalificeres lærere og pædagoger og der
uddannes kommunale udeskole-vejledere



MULTIFUNKTIONELLE UDESKOLERUM: De fysiske rammer på skolerne skal være
gearede til mere udeskole. Der etableres multifunktionelle udeskolerum på eksisterende
skoler og udeskolerum skal være et bærende element i renoveringer og nybyggeri på
skoleområdet. Udeskolerummene designes, så de også kan benyttes af
skolefritidsordning, lokalområdets beboere og idræts- og fritidsforeninger.



MERE UDELEG OG -PÆDAGOGIK I DAGINSTITUTIONER: Børnene i vores
daginstitutioner kan få endnu mere ud af at lege udendørs, end de gør i dag. Udeleg er
en pædagogisk disciplin, og med den rette efteruddannelse kan vores i forvejen dygtige
pædagoger blive endnu bedre til at koble natur, leg og læring i børnenes hverdag.



OUTDOOR DAGINSTITUTIONER: De silkeborgensiske vuggestue- og børnehavebørn
tilbringer allerede mellem en tredjedel og halvdelen af tiden i institution udendørs. Men
vi kan indrette eksisterende og nye institutioner, så ungernes lyst til at være aktive og
lære naturen at kende stimuleres endnu bedre.



MERE OUTDOOR PÅ ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET: Fokus på at tilbyde de
ældre et bredt udvalg af udendørsaktiviteter på kommunens pleje- og aktivitetscentre
og på sigt udvikle plejecentre med fokus på natur og friluftsliv.



MERE NATUR OG OUTDOOR PÅ SOCIALOMRÅDET: Styrkelse af kommunens
eksisterende sociale indsatser i naturen og udvikling af helt nye – fx
gruppebehandlingsforløb for børn og unge i naturen og outdoor familiebehandling.
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STRESSHÅNDTERING I NATUREN: Fokus på at hjælpe allerede stresramte
medarbejdere i den kommunale organisation gennem mulighed for daglige gåture i
naturen i arbejdstiden.

Viden & Vækst:


STYRKET NATUR- OG KULTURFORMIDLING: Formidlingen af kulturhistorie skal i
højere grad kobles sammen med vandre- og cykelture, så der skabes nye spændende
oplevelser og formidlingen skal gentænkes og moderniseres.



EVENTS PÅ OUTDOOROMRÅDET: Strategisk fokus på at tiltrække outdoorevents for
både bredde og elite. Ambitionen er at tiltrække flere mellemstore outdoorevents hvert
år samt minimum ét stort event med national og international brandingværdi.



OUTDOOR I SILKEBORG KOMMUNES ERHVERVSLIV: Samarbejde med lokale
erhvervsorganisationer om tiltag målrettet små og mellemstore virksomheder på
outdoorområdet samt generel udbredelse af Danmarks Outdoor Hovedstad-brandet
blandt virksomhederne.



ET OUTDOOR-FORSKNINGSINSTITUT: Udvikling af evaluerings- og forskningsmiljø,
der skal sikre evaluering, forskning og videndeling i forbindelse med diverse
outdoorprojekter. Et lokalt outdoor-forskningsinstitut kan med forankres på et
eksisterende universitet.

Fritid & Natur:


FORENINGSUDVIKLING PÅ OUTDOOROMRÅDET: Frivillige foreninger med fokus på
outdoor til alle skal i højere grad understøttes og hjælpes. Dette kan bl.a. ske gennem
forpligtende partnerskabsaftaler og ad hoc-samarbejde om udvalgte outdoorprojekter.



BEDRE ADGANG TIL NATUREN OG FLERE STIER OG SPOR: Med bedre og lettere
adgang til naturen vil endnu flere borgere kunne komme ud og opleve de positive
effekter af naturen. Der skal fx afmærkes flere vandreruter og spor og udarbejdes nye
lokalplaner, helhedsplaner og planstrategier.



SKOVREJSNING, URØRT SKOV OG MERE BIODIVERSITET: Der skal hele tiden
arbejdes målrettet på at beskytte den unikke natur i Silkeborg. Skovrejsning,
udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov er centrale greb i denne indsats.
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