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Outdoor: Vejen til bedre liv
INDFLYVNING..
Bevægelse og adgang til natur er godt .. et par tal.

Outdoor er for alle

Fysisk aktivitet og adgang til natur gør
mennesker gladere og sundere og skaber
positive effekter for byer og kommuner

Fysisk aktive mennesker er:

●
●
●
●

6% lykkeligere
28% mere tillidsfulde i forhold til samfundet
6% mere tilfredse med livet generelt
14% mindre psykisk pressede

Kilde: Active Citizens Worldwide (2019)

Fysisk aktivitet skaber effekter, der kan måles
Økonomi

Sundhed

Socialt

Kilde: Active Citizens Worldwide (2019)

Fysisk aktivitet skaber effekter, der kan måles
Økonomi

Sundhed

Socialt

Øget omsætning
Arbejdspladser
Øget
produktivitet

Mindre sygdom
Forebyggelse af
sygdomme
Besparelser

Livstilfredshed
Sammenhængskraft
Større lighed

Kilde: Egen tilvirkning fra Active Citizens Worldwide (2019)

Outdoor – et betydeligt erhvervspotentiale

Silkeborg Kommune har en unik mulighed for at
indtage positionen som internationalt hotspot for
viden om outdoor og natur og spredning af løsninger
på nogle af tidens store udfordringer omkring livsstil,
stress og sundhed.
Med natur som en væsentlig driver for ”Det gode Liv”

Vision for Danmarks Outdoor Hovedstad
Vision
Silkeborg skal være en dansk og
international first mover i
koblingen mellem outdoor og
velfærd.

Mission
Danmarks Outdoor Hovedstad
skal benyttes som springbræt til
øget bevægelse, sundhed og
livskvalitet for alle.

Silkeborgs rige natur skal altid
være tæt på og naturen skal
benyttes af alle - i skånsom
balance med naturbeskyttelsen.

Samtidig skal Outdoor
Hovedstaden give grobund for
erhvervsudvikling og være
løftestang for Silkeborgs
attraktivitet.
Kilde: Udviklingsstrategi: Vækst og Velfærd 2018-2030

Vi har allerede…
● En kommune af den rette størrelse som kan
og vil
● En kommunal Masterplan og en ambition om
at blive et Outdoor Living Lab
● Stort ejerskab blandt politikere og erhvervsliv
Et internationalt perspektiv med udtrykt
interesse

Hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud, skal der
sikres ...

●
●
●
●
●

Forskning i større skala
Implementering af Living Lab-tankegangen
Dokumentation & kommunikation af effekter
Mulighed for at teste produkter og services
Konkrete aftaler med strategiske partnere –
nationalt og internationalt

Forretningsplan
02042020

1. The bigger why
I Silkeborg tror vi på, at oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt
mange borgere i vores kommune. Og vi tror på, at et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, attraktiv at drive virksomhed i og
attraktiv at besøge for turister.
Formålet med Outdoor Institute er at understøtte og realisere Silkeborgs position som
Danmarks Outdoor Hovedstad, som den er formuleret i Silkeborg Kommunes Masterplan.

Det vil føre en række attraktive effekter med sig:
●

●

●

Øget integration af natur- og outdoor-aktiviteter i vores hverdagsliv vil sikre det
gode liv for den enkelte og skabe øget sammenhængskraft og bedre velfærd for
flere mennesker.
Outdoor Hovedstaden er en driver for erhvervsudvikling, og giver en skarp identitet
for kommunen som en dansk og international first mover i koblingen af outdoor og
velfærd.
Øget integration af natur og outdoor i vores hverdagsliv skaber social og
miljømæssig bæredygtighed og balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores
unikke natur.

2. Vision for Outdoor Institute
Visionen og missionen for Outdoor Institute hænger tæt sammen med Silkeborg
Kommunes Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. Outdoor Institute
skal ses som det operationelle led, som skal være med til at sikre - i samarbejde med
Business Silkeborg - at Masterplanen realiseres.
Vision: Outdoor Institute
Outdoor Institute skal
understøtte og facilitere, at
Silkeborg Kommune er Danmarks
Outdoor Hovedstad.

Mission: Outdoor Institute
Outdoor Institute er den
markedsdrevne og igangsættende
inspirator og kommunikator, der
tiltrækker viden, kompetencer og
ressourcer, så Silkeborg bliver det
naturlige Outdoor-kompetencecenter.

Mål:

Outdoor Institute skal bygge bro mellem
det kommunale, erhvervsmæssige,
markedsdrevne og operationelle niveau i
realiseringen af potentialet i Danmarks
Outdoor Hovedstad

3. Outdoor Institute: The missing link
Danmarks Outdoor Hovedstad er ikke bare ord. Der er handling bag, og flere vigtige
processer er sat i gang. Strategien har i dag to drivere og med Outdoor Institute etableres
den tredje, som skal sikre sammenhæng mellem det strategiske og det operationelle
niveau.
Udfordring:
Vi er Danmarks Outdoor Hovedstad – hvordan får vi det til at leve i praksis og levere svar
på “The Bigger Why” ?

Driver 1: Silkeborg Kommune
Rolle: Rammevilkår
Bidrag: Rammebetingelser,
planlægning og fødselshjælp
●
●
●

Realisering af Outdoor
Living Lab
Tiltrækning af borgere
og virksomheder
Samtænkning med alle
relevante kommunale
strategier i en
masterplan til sikring af
velfærd og det gode liv
for kommunens borgere

Driver 2: Outdoor Institute
Rolle: Udvikling , fundraising og
branding
Bidrag: Strategisk inspiration
og udvikling
●

●
●
●

●

Indgang for nationale og
internationale strategiske
partnere
Platform for erhvervspartnerskaber
Branding og formidling af
resultater
Facilitering af forskning,
især med fokus på kobling
af Outdoor, sundhed og
kommunal velfærd
Velkomstcenter for
nationale og
internationale aktører

Driver 3: Business Silkeborg
Rolle: Kommercialisering
Bidrag: Branding og
kommercialisering
●

●

●

Udnyttelse af fælles
branding af Silkeborg
som attraktiv
tilflytnings- og
erhvervskommune
Koordineret
forretningsudvikling
blandt outdoorvirksomheder
Udnyttelse af outdoor
som kommercielt tema
på tværs af brancher.

4. Et internationalt, open-source Living Lab
Som Danmarks Outdoor Hovedstad vil Silkeborg Kommune gå forrest i forhold til at
udnytte alle de positive effekter, som natur og outdoor-aktiviteter kan have for velfærden
og det gode liv for borgerne i kommunen.

Outdoor Institute skal derfor danne ramme om ét af Europas mest interessante og
ambitiøse miljøer for udvikling og forskning i koblingen af natur, outdoor-aktiviteter og
kommunale velfærdsopgaver. Vi kalder ideen for Danmarks Outdoor Living Lab.
Resultaterne vil ikke kun vække interesse i en dansk kontekst. I EU, Asien og i resten af
verden ser man en øget opmærksomhed rettet mod outdoor som driver for bl.a. sundhed,
læring og trivsel.
Outdoor Living Lab skal indtage en førerposition som et internationalt, open-source
Living Lab. Silkeborg skal være dét vidensmæssige hotspot, hvorfra de nyeste og mest
interessante resultater udvikles, deles, formidles og skaleres. Det vil give en unik brandposition for Silkeborg som Outdoor Hovedstad i international sammenhæng.

5. Hovedopgaver for Outdoor Institute
Fælles fysisk ramme: Outdoor Institute skal etablere en fælles inspirerende ramme for
konceptudvikling, forskning, branding samt kommunal og erhvervsmæssig udvikling.
Strategisk udvikling: Outdoor Institute skal tiltrække samarbejdspartnere, udvikle
projekter og tiltrække funding og investeringer til outdoor-indsatser, -events, -forskning
og -erhvervsudvikling i Silkeborg.
Indgang for partnere: Outdoor Institute skal være en synlig og åben dør - et
velkomstcenter - for internationale og nationale partnere, der ønsker at undersøge,
udvikle, teste eller realisere outdoor-projekter.

Erhvervspartnerskaber: Outdoor Institute skal samarbejde med virksomheder og
erhvervsorganisationer med henblik på at indgå og drive partnerskaber, der kan styrke
Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.
Facilitering af viden og forskning: Outdoor Institute skal med Living Lab-indsatsen være en
katalysator for udvikling af ny viden gennem lokal forskning samt institutionelle
forskningssamarbejder med relevante parter i Danmark og i udlandet.
Branding og formidling: Outdoor Institute skal skabe opmærksomhed omkring Danmarks
Outdoor Hovedstad samt formidle resultater og aktuelle projekter nationalt og
internationalt. Det vil formidles gennem digitale platforme samt ved afholdelse af kurser og
konferencer.

6. Samarbejdspartnere & placering
Partnerskaber skal være en del af Outdoor Institute’s gennemgående DNA - for det er
gennem strategiske partnerskaber, at nye muligheder opstår i krydset mellem outdoor,
velfærd, kommune- og forretningsudvikling.
Bruttolisten over mulige partnere er lang. Der er allerede i idéfasen etableret samarbejde
med Nordisk og European Outdoor Group, ligesom der er skabt en lovende dialog med
Messe München, Jyske Bank m.fl.

Outdoor Institute skal naturligvis især samarbejde med Silkeborg Kommune og
Business Silkeborg, som udgør de to øvrige drivere i strategien.

Fysisk placering
Outdoor Institute kan med fordel placeres på Ferskvandscenteret. Det vil sikre maksimal
synergi mellem de to aktører, som på flere områder har enslydende opdrag (dynamo for
erhvervsaktiviteter, projektudvikling, formidling, forskning mv.) - dog uden at de er
overlappende, idet Ferskvandscenteret specifikt fokuserer på vandmiljø.
Begge organisationer har deres særlige berettigelse i kraft af Søhøjlandets rige natur,
hvilket understøtter synergien.
Desuden tilbyder Ferskvandscenteret alle relevante servicefunktioner og faciliteter til
forskning, møder, indkvartering, bespisning samt backup til administrative opgaver.

7. Forretningsmodel & effekter
Forretningsmodellen for Outdoor Institute er et offentligt/privat partnerskab, som får
et offentligt tilskud til at finansiere basisdriften og med afsæt heri fundraiser og
tiltrækker private midler. Modellen kan sidestilles med en klyngeorganisation, hvor
erfaringer viser, at der er behov for offentlig finansiering for at sikre en bæredygtig
drift.

Direkte effekter af Outdoor Institute:
●
Arbejdspladser i kommunen i form af
projekter som placeres i kommunen.
●
Øget turisme i takt med at Outdoor
ambitionen foldes ud i events,
oplevelsestilbud, mm.
●
Øget erhvervsturisme i takt med at
kommunen tiltrækker konferencer,
møder mm. relateret til Outdoor
Hovedstaden.
●
Internationale partnerskaber og
omtale internationalt.

Afledte effekter af Outdoor Institute, fx:
●
Branding af Silkeborg Kommune
●
Øget bosætning i takt med at
kommunens profil styrkes gennem
implementering af de mange outdoortiltag på velfærds-, uddannelses- og
andre områder.
●
Øget antal virksomheder, der
tiltrækkes direkte eller indirekte på
basis af kommunens outdoor profil.

8. Økonomisk ambition
Outdoor Institute har en økonomisk ambition på et budget på ca. 5 mio. kr. årligt.
Budgettet skal finansieres via forskellige kilder og med en ambition om en fordeling på
50/50 mellem offentlig og privat finansiering i år 5.

Kilderne til finansiering er:
●
Et basistilskud på 10-15 mio. over fem år fra Silkeborg Kommune.
●
Partnerskaber med nationale og internationale aktører og erhverv
●
Fonds- og projektfinansiererede indsatser og projekter (EU-fonde, andre danske og
internationale fonde som fx Novo Nordisk Fonden, Nordea Fonden, m. fl.)
●
Andre former for egenindtjening

9. Organisation & sekretariat
Outdoor Institute skal organiseres som fond eller forening, så den kan modtage tilskud fra
både offentlige og private kilder.
Sekretariatet skal være dynamisk og have en fast stab på 3-4 medarbejdere inkl. en direktør.
Profilerne på medarbejderne skal eksempelvis rumme:
●
●
●
●

Stærke fundraising- og profileringskompetencer
Udviklings- og netværkskompetencer ift at skabe dialog med internationale og
nationale interessenter og forskningsmiljøer
Kommunikations- , og projektledelseskompetencer ift PR, events og konferencer.
Afrapporteringskompetencer ift fondsfinansierede projekter.

Bestyrelse: Outdoor Institute skal have en bestyrelse, der kan sikre forankring og proaktiv
kommunikation ift indsatserne med de to andre drivere – Silkeborg Kommune og Business S.

10. Tidslinje
Realiseringen af Danmarks Outdoor Hovedstad skal gennemføres som parallelle
processer med hhv. Outdoor Institute, kommunens Masterplan og Business Silkeborg.
Outdoor Institute
●
Kick-off møde den 7. maj
med deltagelse af
internationale partnere
●
Løbende dialog med Jyske
Bank og øvrige partnere
●
Etablering af Outdoor
Institute på basis af en
færdig finansieringsmodel i
juni 2020.

Sideløbende processer
●
Arbejdet med kommunens
Masterplan for Danmarks Outdoor
Hovedstad pågår. Masterplanen
forventes godkendt i juni 2020.
●
Business Silkeborg forventes
realiseret i august 2020 og vil blive
en slagkraftig strategisk partner til
både kommune og Outdoor
Institute.

Konklusion
➢
➢

➢

➢

Der er defineret et globalt interessant ”Why”
Vi har en kommunal vision, der favner og giver
genlyd nationalt og internationalt
Silkeborg har forudsætningen og muligheden for at
sætte sig solidt i en internationalt, strategisk stærk
position. Kommunen er stor nok til at have midlerne
og lille nok til at sikre politisk fokus og opbakning
Outdoor Hovedstaden version 1.0 er igangsat og
alment kendt og accepteret

Konklusion
➢

Hovedredskaberne er på plads:
➢
➢
➢

Outdoor Ver. 1.0, strategi
Fokus og politisk vilje
Midler og facilitatorer
➢ Silkeborg Kommune
➢ Outdoor Institute
➢ Erhvervsorganisationerne
➢ Erhvervsinteresse
➢ Institutionsinteresse
➢ International interesse og support
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Outdoor set i
Sundhedsperspektiv

Udvikling og Forebyggelse - hvem er vi?
• Silkeborg Kommunes tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik har også fokus på outdoor

”Naturen kan noget særligt”
- Outdoor som sundhedsfremmende og forebyggende arena
• Den er lige udenfor døren – let tilgængelig – ”Walk and talk”
• Der er lokaler til os alle – kapacitet – ikke behov for ”bookning”
• Den koster ingenting – ulighed i sundhed

• Den er rummelig - masser af plads til aktivitet og leg / ro og fordybelse
• Naturen appellerer til os alle på tværs af generationer, organisationer,
foreninger, afdelinger og forvaltninger

”Naturen kan noget særligt”
- Outdoor som sundhedsfremmende og forebyggende arena
Evidens: forskningsresultater der viser, at outdoor er gavnligt for sundheden:

o Fysisk

o Mentalt
o Socialt

Den fysiske sundhed
• Nyt rum og nye muligheder for aktiviteter
• Motivation til bevægelse (også mere varieret)
• Bevægelse i naturen har stort effekt på vores sundhed (kroniske lidelser)
(Ivarsson, 2011 og Adhemar, 2008))
• Vores immunforsvar styrkes
• Naturen giver os en række Kompetencer

(Sund i Naturen, Friluftsrådet 2019)

Den mentale sundhed
• Naturen os mulighed for at være til stede i nuet
• Give følelsen af at være en del af noget der er større end én selv (sammenhæng)
• Give ro, rum og rammer for at reflektere over sit liv og den situation man står i
• Virke støttende på mennesker i krise – større tro på sig selv – mestring

• 30 min. giver en akut reduktion i ens stressniveau og fremmer kognitive funktioner
(Ottosson, 2011)

• Den giver os mulighed for Selvbestemmelse

(Sund i Naturen, Friluftsrådet 2019)

Den sociale sundhed
• Naturen er en god ramme for fællesskaber og nye relationer

(Ivarsson,2011)

• Være fælles om noget og alligevel mulighed for at kunne trække sig
• At se nye sider og kvaliteter hos andre mennesker, som ikke ellers var synlige
• Nødvendigt samarbejde f.eks. om at tænde et bål
• Her står man ”skulder ved skulder”

• Uformelle samtaler og nye samarbejdsformer

• Naturen giver os mulighed for større Samhørighed

(Sund i Naturen, Friluftsrådet 2019)

Sund i Naturen (Friluftsrådet)
Film;

• https://youtu.be/Sv2LDd2J0HI fra Friluftsrådet!

Outdoor i Silkeborg – hvad virker?
• Naturkræfter og Livskræfter i Sundhedshuset

• Udetræning for borgere med kroniske lidelser på Forløbsprogrammer
/Godt på vej/Hjerterehabilitering samt Rygestop i Naturen i Sundhedshuset
• Træning i det fri hos Idræt om Dagen samt traveture og Cykelture
• Særlige målgrupper – eksempelvis blinde (Tandemcykling) og demente
(Skovvandrerne hos Idræt om Dagen og Naturfitness hos Demensteamet)
• Skovværket, Biværket og Liv i Sundhed – psykisk sårbare borgere – IF
Silkesind – Naturtræning
• https://outdoor.silkeborg.dk/Outdoor-forskning-og-uddannelse

Målgrupper – er naturen for alle?
• Børn – udfordring at de ikke selv bestemmer deres tid
• Udsatte borgere - denne målgruppe kan være vanskelig at løfte ud i naturen –
dog nemmere da det ikke er sygdom og ”behandling” der er i fokus men
mennesket og naturen og altså ikke kun ”patienten”
• Ældre og svage – svært, da det for nogle er ukendt terræn og fysisk immobilitet
• Borgere der ikke er vant til at bruge naturen – nemmere med mænd og dem som
i forvejen er i naturen
”Vi ser alle for meget på naturen og lever for lidt med den”
- Oscar Wilde

Målgruppen – hvem vil vi gerne have fat i?
Mål for sundhedsfremme og forebyggelse:
Målgrupper

Aldrig brugere af udeliv
Sjældent brugere af udeliv
Moderat brugere af udeliv
Meget aktive brugere af
udeliv

Hvad kendetegner
målgruppen
- Fremme brug af udeliv
- Barrierer for brug af udeliv

Handlinger –
hvordan får vi fat i
målgruppen

Hvad kendetegner målgruppen: aldrig/sjældent bruger af naturen
Fremme brug af udeliv:
• Det sociale er vigtigt
Tilgængelighed
• Mange siddemuligheder, stabile gangarealer, overdækket områder
• Gode p-forhold og busstoppesteder
• Naturlegepladser for børn og voksne
• Fokus på at samle skrald eller andet
• Håndholdte indsatser
• Tryghed
• Gode oplevelser
• Frivillige ambassadører til at guide i naturen

Hvad kendetegner målgruppen: aldrig/sjældent bruger af naturen
Barriere for brug af udeliv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke nogen at følges med
Manglende kendskab til muligheder
Økonomi ift. udstyr
Syg pårørende som ikke kan være alene
Geografi/transport
Lavt funktionsniveau fx smerter, nedsat syn/hørelse, gangfunktion
Sociale udfordringer, mest tryg hjemme
Dårligt vejr
Frygt for dyr mm.

Naturen som sundhedsfremmende arena
De sundhedsudfordringer vi står overfor kalder på natur og udeliv:

• At indsatser skal ramme bredere/ flere områder og indsatser skal rumme flere metoder
• At vi arbejder sammen på tværs med interne og eksterne aktører
- herunder frivillige, foreninger etc.
• Samskabelse, fællesskabsledelse etc. skal foregå tæt på borgerne…
vi kommer til borgerne i deres trygge lokalområde
• At indsatserne rammer flere målgrupper, fokusere på det sunde
fællesskab og samvær på tværs af generationer - Underviseren har en stor rolle

-

