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KOMMISSORIUM FOR OUTDOORUDVALGET (§17,4-UDVALG) 2020-2021
I 2017 udnævnte Silkeborg Kommune sig til Danmarks Outdoor Hovedstad. Udgangspunktet
var i første omgang at bruge den nye position til at tiltrække endnu flere outdoor-entusiaster
og skabe mere turisme og forretning. Det vil vi stadig, men vi vil også noget mere. Borgerne i
Silkeborg Kommune skal mærke, at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad og have gavn af de
gevinster, der beviseligt er forbundet med ophold og aktivitet i naturen.
I 2018 vedtog Silkeborg Byråd Udviklingsstrategi for Vækst & Velfærd 2018-2030. Heri findes
byrådets vision for kommunen udtrykt i tre punkter og det ene punkt vedrører netop outdoor:


Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse,
sundhed og livskvalitet for alle.

Outdoor Hovedstaden skal være for alle og Silkeborg Kommune vil være i front, når det
handler om at tænke outdoor ind i den kommunale opgaveløsning. Både børn, unge, ældre,
psykisk sårbare, stressramte og mange andre skal opleve gevinsten ved at skifte vante
rammer ud med solskin, fuglefløjt og frostklare morgener.
For at sætte skub i arbejdet med at realisere byrådets vision, nedsættes der, jf. budgetaftalen
2020, et §17,4 outdoorudvalg, der skal arbejde strategisk med at udbygge og udvikle
Danmarks Outdoor Hovedstad i perioden 2020–2021.
Outdoorudvalget refererer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Model af Silkeborg Kommunes outdoor-satsning
Modellen nedenfor præsenterer, hvordan vi i Silkeborg Kommune arbejder med outdoor.
Modellen kan rumme de mange outdooraktiviteter og -indsatser, der allerede er i gang samt
lokale og brede tværgående indsatser, der kommer til i fremtiden.
Modellens tre temaer er en sammenskrivning af udviklingsstrategiens fem pejlemærker
indenfor outdoor.

Outdoorudvalgets arbejdsområde
Nærværende kommissorium beskriver de opgaver, hvor et politisk outdoorudvalg særligt kan
gøre en forskel, nemlig at arbejde for, at Danmarks Outdoor Hovedstad bliver for alle.
Derfor tager udvalgets arbejde afsæt i modellens tema 1, der handler om at løfte outdoor ind i
den kommunale opgaveløsning for at øge sundhed og livskvalitet for borgere og medarbejdere.
Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i de ”midler”, der går på tværs af de tre temaer i
modellen ovenfor; inddragelse af lokalområder, fokus på faciliteter, indhentning og deling af
viden, indgåelse af relevante eksterne samarbejder samt branding og formidling.

Outdoorudvalget arbejder med to hovedopgaver:
1. At færdiggøre outdoormasterplanen med henblik på vedtagelse i byrådet og udarbejde
tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i realiseringen af masterplanen.
2. At udarbejde en strategi for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale
opgaveløsning og udvikling.

Mere detaljereret kommer udvalgets arbejde til at bestå af:


At færdiggøre ”Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad”, som
udvalget arver fra KFIU, så der bygges videre på det arbejde, der allerede er godt i
gang på outdoor-området i Silkeborg Kommune. Som tillæg hertil udarbejdes
strategi/principper for, hvordan lokalområder involveres i realiseringen af
masterplanen, så lokale muligheder og ressourcer sættes i spil på bedst mulig vis.



At forestå udarbejdelse af en overordnet strategi for hvor og hvordan outdoor kan
tænkes ind i den kommunale opgaveløsning, således at der i højere grad tænkes natur
og outdoor ind i eksisterende og nye løsninger af de kommunale opgaver. Derigennem
forventes det, at flere borgere og medarbejdere får kendskab til mulighederne for at
inddrage outdoor i hverdagen på tværs af brugertyper og aldersgrupper.

Masterplanen forventes færdiggjort og sendt til godkendelse i byrådet juni/august 2020, mens
tillægget følger inden udgangen af året.
Strategien for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale opgaveløsning og
udvikling fremlægges for byrådet i efteråret 2021.
Snitflader og relationer
Med outdoor placeret centralt i Silkeborg Kommunes vision og udviklingsstrategi er det et
tema, der allerede arbejdes med i forvaltninger og fagudvalg.
Outdoorudvalget skal arbejde på et strategisk niveau på tværs af fagområder, og skal derfor
holde sig ude af fagudvalgenes driftsopgaver og enkeltsager, men i stedet bidrage med
inspiration og anbefalinger til, hvordan Silkeborg Kommune kan inkorporere endnu mere
outdoor i kerneopgaverne.

Outdoorudvalget skal samtidig holde sig orienteret om og have kontakt til de private aktører,
der er langt i arbejdet med at benytte outdoor som en ressource i erhvervsudvikling. Her er en
oplagt samarbejdspartner Foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad.
Udvalget bør også skabe kontakt til forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med koblingen
mellem outdoor og diverse velfærdsområder, fx sundhed, læring, ældrepleje mv.
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Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
Masterplan for 2020 - 2025
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Forord
Silkeborg Kommune har store ambitioner på
outdoorområdet. Det har vi, fordi oplevelser i det
fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt
mange borgere i vores kommune. Og fordi 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.
Vi har politisk særligt fokus på outdoor i byrådets
vision og udviklingsstrategi og i Silkeborg
Kommunes Idræts- og fritidspolitik. Og byrådet
har i 2017 med vedtagelsen af en Friluftsstrategi
og udnævnelsen af Silkeborg Kommune som
Danmarks Outdoorhovedstad understreget, at
outdoor skal være en hjørnesten i hele
kommunens identitet. Vi vil ikke blot være en god
outdoor-kommune blandt flere – vi vil være hele
Danmarks Outdoor Hovedstad!
Oplevelser og fællesskab omkring aktiviteter i
naturen er allerede en vigtig del af det gode liv
for rigtigt mange børn, unge og voksne i
kommunen. Desværre viser undersøgelser, at der
er mange borgere, der slås med et dårligt helbred
eller har forhøjet risiko for at få det.
Borgerne i Silkeborg Kommune lever mere usundt
end tidligere. De er mindre fysisk og psykisk
sunde. Tendensen er generel, men der er
desværre også en social slagside. En dårligere
helbredsmæssig tilstand kan have både
personlige og sociale konsekvenser. Vi ser fx
voksende problemer med ensomhed og stress
blandt unge mennesker. 1
Outdoor i Silkeborg Kommune er derfor ikke kun
for dem, der allerede er aktive og glade for
naturen. Outdoor handler i høj grad om at
udnytte de muligheder, der ligger i

1

Den regionale folkesundhedsundersøgelse
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outdoorområdet for at give de mindre
ressourcestærke en bedre chance for et godt liv.
Outdoor er for alle!
Derfor skal outdoormasterplanen tænkes tæt
sammen med Silkeborg Kommunes arbejde med
visionsaftalen” Bevæg dig for livet”, som vi har
indgået med DGI og DIF. ”Bevæg dig for livet” skal
være en løftestang i masterplanen og omvendt.
Vi har besluttet at lave en outdoormasterplan,
som skal sætte kursen for kommunens arbejde på
outdoorområdet. Planen skal beskrive vores
vision og mål for fremtiden. Og beskrive hvordan
vi når dem, så vi forpligtiger os sammen med
borgere, virksomheder og foreninger til at udvikle
ikke bare Danmarks bedste outdoor-kommune,
men Danmarks Outdoor Hovedstad.
En outdoormasterplan med mange centrale
partnere
Outdoormasterplanen er kulminationen på et
udviklingsarbejde, der startede med Visit
Silkeborgs udnævnelse af Silkeborg Kommune
som Danmarks Outdoor Hovedstad i maj 2017.
Tilblivelsen af outdoormasterplanen har dels
været kendetegnet ved et stort ønske hos
byrådet om en stærk involvering i udviklingen af
planen fra både borgere, erhvervsliv og
foreninger. Og dels kendetegnet ved et stort
ønske hos både borgere, erhvervsliv og
foreninger om at bidrage til både udarbejdelsen
af planen og til at samarbejde om at få den omsat
til handlinger og værdi i hele kommunen.
Styrken og værdien af outdoormasterplanen
afhænger i høj grad af det brede fundament, som
den står på. Involvering og samarbejde skal
derfor også være nøgleord i arbejdet med
outdoormasterplanen fremadrettet.

De mange aktører, der gennem processen har
bidraget til udviklingen af Danmarks Outdoor
Hovedstad og outdoormasterplanen, er alle
vigtige partnere i arbejdet de kommende år med
forskellige roller, ansvar og opgaver (se bilag 1).

Figur 1. Centrale partnere i outdoormasterplanen

Civilsamfund

Og når vi kommer i gang med arbejdet vil endnu
flere helt sikkert komme til, som også skal have
mulighed for at påvirke og bidrage til arbejdet –
jo flere vi er jo mere kvalitet kan vi få i vores
indsatser og faciliteter.
Masterplanen skal være bredt forankret i alle
afdelinger i kommunen og på tværs af både
kommune, erhvervsliv og borgere. Det er den,
fordi byrådet ønsker, at outdoor skal være en
integreret del af alle kommunens
velfærdsopgaver – en del af skoler, dagtilbud,
ældrecentre, sociale indsatser, byudvikling osv.
Skal vi lykkedes med at udvikle Danmarks
Outdoor Hovedstad og høste de gevinster, der
følger, har vi alle et ansvar.
Der er allerede mange ønsker og behov på
outdoorområdet. Og mange flere vil helt sikkert
komme til. Vi skal derfor hele tiden være åbne
overfor nye ideer og nye projekter.
Tusinde tak til alle de frivillige, virksomheder og
medarbejdere i kommunen, som har bidraget til
udarbejdelsen af Outdoormasterplanen. Og for
jeres opbakning. Vi glæder os rigtigt meget til at
komme i arbejdstøjet og til at fortsætte det gode
samarbejde.
Johan Brødsgaard
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Steen Vindum
Borgmester
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Viden

• Borgere
• Frivillige foreninger
• Foreningen Danmarks
Outdoor Hovedstad
• Visit Aarhus

Erhverv

• Virksomheder
• Erhvervsnetværk
• Erhverv Silkeborg,
Handel Silkeborg,
Inovation Silkeborg

Offentlig
sektor

• Silkebrog Kommune
• Naturstyrelsen
• Miljøstyrelsen

•
•
•
•

Universiteter
Evalueringsinstituter
Uddannelsesinstitutioner
Outdoor Institute

Silkeborg Kommune som
Danmarks Outdoor Hovedstad
Friluftsmulighederne i vores kommune er unikke.
Der er ikke andre steder i Danmark, hvor by og
natur ligger så tæt på hinanden. Kun ganske få
steder i Danmark finder man samme enestående
natur med søer, åer, skove og bakkede
landskaber, som kan opleves overalt i Silkeborg
Kommune.

Kommunen arbejder derfor hele tiden sammen
med eksisterende og nye udøvere og foreninger
med vokseværk på at være på forkant. Og på at
tilbyde borgerne attraktive og moderne
faciliteter. Både til de nye aktiviteter og
foreninger og til dem, der har en lang historie og
et stærkt fundament i naturen.

Fra bakkelandskabet ved Gjern Bakker til
hedelandskabet ved Vrads. Fra de store
skovområder i Kompedal plantage til labyrinten
af søer omkring Avnsø og Brassø. Og fra søerne
Tange og Hinge til de kulturhistoriske fortællinger
fra Hærvejen og Gudenåen.
Naturen og outdooraktiviteter i vores DNA
For rigtigt mange børn og voksne handler
Silkeborg Kommunes kernefortælling allerede i
dag om områdets fantastiske natur. Løbe- og
vandreture, kano, kajak og ture på cykel er de
mest populære motionsformer blandt voksne
borgere i Silkeborg Kommune – sådan er det ikke
andre steder i Danmark. 2
Outdoor som kulturelt DNA i kommunen ses også
tydeligt i et stærkt og aktivt foreningsliv med en
lang historie. Silkeborg Kajakklub er med næsten
600 medlemmer blandt Danmarks største og med
80 år på bagen også blandt de ældste. Silkeborg
Fiskeriforening blev stiftet helt tilbage i 1869 og
er med 2.200 medlemmer ikke bare kommunens
største outdoorforening, men også den største og
ældste fiskeriforening i Danmark.
Outdoorområdet i rivende udvikling
Outdoorområdet i Silkeborg Kommune er hele
tiden under udvikling med nye tendenser, nye
behov og nye brugergrupper.

2

DGI – Bevæg Dig For Livet
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Investeringer i outdoorhovedstaden
Med outdoormasterplanen vil kommunen
investere i Danmarks Outdoor Hovedstad og pege
på, hvordan kommunen sammen med borgere,
frivillige foreninger og erhvervsliv kan arbejde på
at realisere alle de ambitioner, der ligger i at
være Danmarks Outdoor Hovedstad.
Det er derfor vigtigt, at vi i Silkeborg Kommune
hele tiden har et skarpt fokus på at skabe balance
mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Og
på at skabe gode rammer for de mere rolige
outdooraktiviteter som eksempelvis spejderliv,
lystfiskeri, svampesamling, familieskovturen og
gåture samt overnatning i det fri.
En bred opbakning er et stærkt fundament
Siden Visit Silkeborg udnævnte Silkeborg til
Danmarks Outdoor Hovedstad er opbakningen
hele tiden blevet større. Borgere, lokalråd,
erhvervsliv og foreninger vælger allerede at
prioritere mange ressourcer til udviklingen af

outdoor og til at gøre hele Silkeborg Kommune til
Danmarks Outdoor Hovedstad.

meget store omkostninger for både vores
mentale og fysiske helbred.

Outdoor er for alle

Forskningen peger endvidere på, at aktiviteter i
naturen er gavnlige for vores mentale og sociale
liv. Man kan se i forskningen, at naturen kan give
særlige muligheder for at koble af, finde mening,
finde ro, fordybe sig og til at dyrke fællesskaber
og sociale relationer.

Outdoor skal være for alle, fordi outdoor kan
være en stærk løftestang for Silkeborg
Kommunes borgere til at få et godt liv.
Outdooraktiviteter og friluftsliv har nemlig en
positiv indvirkning på både vores mentale, fysiske
og sociale liv og dermed også på mulighederne
for det gode liv.
Outdoor er heldigvis allerede en del af DNAen i
Silkeborg Kommune. Rigtigt mange borgere er
aktive i naturen. Og sammenligner man med
andre kommuner, er det tydeligt, at
outdooraktiviteter foretrækkes mere af borgerne
i Silkeborg Kommune.
I figuren nedenfor sammenlignes Silkeborg
Kommune med gennemsnittet for otte
sammenlignelige kommuner. Det ses f.eks., at 15
pct. flere voksne i Silkeborg Kommune kan lide
vandreture, næsten 30 pct. flere tager en tur på
mountainbike og dobbelt så mange sejler i kano
eller kajak.
Figur 2. Foretrukne aktiviteter hos fysisk aktive voksne
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Endelig er der et helt forskningsfelt, som ser på
outdoor og friluftsliv i dagtilbud og skoler.
Erfaringerne på området er mange og favner
mange forskellige koblinger af outdooraktiviteter
med pædagogik og læring. Der er eksempler på
mere gennemgribende indsatser i den
pædagogiske og didaktiske tilgang – f.eks.
udeskoler. Og der er eksempler målrettede
aktiviteter som fx teambuildingforløb med fokus
på forebyggelse af mobning.
Forskningen på området indikerer endvidere, at
anvendelsen af friluftsliv i daginstitutioner eller
direkte i undervisningen på skoleområdet hænger
positivt sammen med børns mentale, sociale og
fysiske sundhed.
Også blandt den ældre del af befolkningen er
outdoor og udeliv en central del af det gode liv.
Faktisk peger undersøgelser på, at outdoor bliver
vigtigere og vigtigere jo ældre man bliver.

Silkeborg

Gns. Sammenligningskommuner

Forskning på outdoorområdet
En lang række forskningsresultater peger på, at
fysisk aktivitet er godt for både vores mentale,
fysiske og social sundhed. Omvendt viser
forskning også tydeligt, at fysisk inaktivitet har
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Outdooraktiviteter kobles også med succes til
behandling og terapi målrettet borgere med
særlige udfordringer og behov. Forskning peger
f.eks. på positive effekter af terapi i naturen for
ensomme, stress- eller depressionsramte og unge
med ADHD eller angst.

Kun ganske få danskere over 15 år mener, at
naturen har ringe eller ingen betydning for et
godt liv. Og det er tydeligt, at jo ældre man bliver,
jo mere er naturen det sted, som man søger hen
for at dyrke motion og være fysisk aktiv.

Outdoormasterplanen arbejder med en bred og
inkluderende tilgang til outdoor, hvor outdoor er
alt det, der foregår udenfor, og hvor naturen er
en vigtig del af oplevelsen.
Figuren nedenfor giver en ide om, hvor mange
forskellige aktiviteter, der er på outdoorområdet
– og mange flere kan helt sikkert tilføjes.
Figur 3. Et inkluderende outdoorbegreb
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-Vandaktiviteter

Landbrug,
fødevare,
naturpleje

Realiseringen af vores vision og udviklingen af
outdoor i Silkeborg Kommune og hele Danmarks
Outdoor Hovedstad kræver en fælles indsats på
en række forskellige områder.

Vores vision og målsætninger
Udviklingen af outdoor i Silkeborg Kommune
tager udgangspunkt i den stærke og fælles vision
for både borgere, erhvervsliv, foreninger og
kommune om, at vi vil være Danmarks Outdoor
Hovedstad

Danmarks Outdoor Hovedstad hviler således på
syv søjler med tilhørende målsætninger, som alle
skal udvikles.

Visionen bidrager til:

Civilsamfund, erhvervsliv og kommune har
centrale roller at spille i forhold til alle syv
målsætninger og skal aktiveres i det videre
arbejde med at flytte Silkeborg Kommune fra én
outdoor-kommune blandt mange til Danmarks
Outdoor Hovedstad.

Det gode liv
”Vi tror på, at øget integration af natur og
outdoor i vores hverdagsliv vil sikre det gode liv
for den enkelte, øget sammenhængkraft og bedre
velfærd til flere mennesker.

Målsætning 1: Udvikling af Kommunale
velfærdsopgaver
Det er vores målsætning, at vi som
outdoorhovedstad sætter nye standarder for,
hvordan outdoor, velfærdsløsninger og
byudvikling tænkes sammen. Outdoor skal være
et effektivt værktøj i kommunen til at give en
fælles retning for kommunal opgaveløsning med
borgeren i centrum.

Stærk identitet
Vi tror på, at øget integration af natur og
outdooraktiviteter i vores hverdagsliv giver god
økonomisk mening for kommune og erhverv,
giver en skarp og interessant identitet for vores
kommune og gør os til dansk og international
first-mover i koblingen af outdoor og velfærd.
Social og miljømæssig bæredygtighed

Erhvervsudvikling

Samskabelse &
partnerskaber

Branding og events

Bæredygtighed &
naturbeskyttelse

Lokalområdernes
potentialer

Kommunale
velfærdsopgaver
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Forskning &
uddannelse

Silkeborg Kommune skal være det sted, hvor
andre kigger hen for at få viden og inspiration om
koblingen af natur, outdooraktiviteter og
velfærdsopgaver.

Og vi tror på, at øget integration af natur og
outdoor i vores hverdagsliv skaber social og
miljømæssig bæredygtighed og balance imellem
benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur”.

I 2025 udnytter hele kommunen i langt større
omfang det store potentiale, der er ved at koble
natur, outdooraktiviteter og kommunale
velfærdsopgaver. Alle politiske udvalg og
afdelinger benytter naturen og outdooraktiviteter
som et naturligt værktøj i udviklingen af
fagområderne.
Mulighederne er mange. Vi sætter nye
standarder for udendørs læringsmiljøer og
outdooraktiviteter er prioriterede pædagogiske
og didaktiske redskaber i dagtilbud, skoler og
fritidsordninger. Endnu mere rehabilitering,
træning og børnepasning sker i naturen. Udeliv er
en integreret del af vores socialindsatser og
beskæftigelsesindsatser. Og skovrejsning,
etableringen af ny natur og bæredygtighed er en
del af kommunens byudvikling.

bæredygtig og varieret natur til vores børn og
børnebørn.
I 2025 er Silkeborg Kommune en bæredygtig
kommune, der arbejder strategisk og målrettet
på at udvikle og implementere fremtidssikrede
løsninger på miljø- og klimaområdet – herunder
mindske miljøbelastningen, fremme bæredygtig
byudvikling og biodiversitet. Vi vil arbejde i både
egne skove og grønne områder, på mindre
oplagte arealer – fx langs kommunale veje – og vi
vil indgå i tætte samarbejder med Naturstyrelsen
og Miljøstyrelsen.
I 2025 indgår bæredygtighed, naturbeskyttelse og
biodiversitet ligesom andre hensyn som centrale
elementer i vores klimapolitik, vandplaner,
vandforsyningsplan, spildevandsplan,
affaldspolitik, trafikplaner, varmeplanen mv.

Målsætning 2: Understøttelse og aktivering af
lokalområder
Det er vores målsætning, at de stærke byer og
lokalsamfund i Silkeborg Kommune skal
understøttes og aktiveres og derigennem også de
særegne lokale naturgivne ressourcer.

Målsætning 4: Tiltrække og understøtte outdoor
events
Det er vores målsætning, at Danmarks Outdoor
Hovedstad tiltrækker outdoorevents, løb og
konkurrencer for både bredde og elite.

I 2025 er den unikke lokale natur og stærke lokale
kulturhistorie hjørnesten i stærke boligområder
og turistdestinationer. Hærvejen, Grathe Hede,
Gudenåen, trækstien mm. udvikles som moderne
attraktioner og skaber grundlag for nye
outdoorerhverv. Adgangen til naturen forbedres
for alle typer af brugere – både vandrere, heste,
løbere, handicappede, træklatrere, lystfiskere
mm. Og nye arealer udvikles for at sikre bedre
lokal adgang og muligheder for aktivitets- og
erhvervsudvikling på outdoorområdet.

I 2025 har Silkeborg Kommune faciliteter af
højeste kvalitet til både bredden og eliten, som
kan understøtte mindre lokale konkurrencer og
løb såvel som store internationale events. Fx vil vi
fortsætte den gode udvikling, der lige nu er inden
for MTB i kommunen og arbejde på at tiltrække
et stort internationalt løb til kommunen. Et andet
eksempel er at bruge kommunens stærke
kajakhistorie og fastlagte afvikling af EM i kanoog kajakmaraton i 2022 i Silkeborg til at få et VM
til kommunen.

Målsætning 3: Sikre bæredygtig og varieret
natur
Det er vores målsætning at styrke udviklingen af
vores samfund i en bæredygtig retning. Vi skal og
kan alle bidrage til at løse miljø- og
klimaudfordringerne, så vi overdrager en

Målsætning 5: Styrke forskning og uddannelse
for outdoor
Det er vores målsætning, at Danmarks Outdoor
Hovedstad skal styrke den forskningsmæssige
interesse for outdoorområdet i både ind- og
udland. Og være det sted, hvor forskning,
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evaluering og analyse samles og formidles i både
Danmark og internationalt.
I 2025 arbejdes der i Silkeborg Kommune
målrettet med evaluering, forskning og
videndeling ift. både projekter, kommunale
velfærdsopgaver, events og erhvervsudvikling.
Kommune, virksomheder, erhvervsforeninger
m.fl. tiltrækker sammen forskning og opbygger ny
unik viden om outdoor som en drivkraft for det
gode liv. I 2025 skal Danmarks Outdoor
Hovedstad tilbyde outdooruddannelser af høj
kvalitet og et stærkt studiemiljø, der tiltrækker og
fastholder studerende fra hele Danmark.
Målsætning 6: Styrke den fælles identitet på
tværs af erhvervsliv, civilsamfund og kommune
via samskabelse og partnerskaber
Det er vores målsætning, at både virksomheder,
erhvervsnetværk, foreninger, borgere, lokalråd
og kommune skal være med i udviklingen og
konsolideringen af Danmarks Outdoor
Hovedstad.
Partnerskaber, samskabelse og fælles løsninger
skal være drivkraft i Outdoor Hovedstaden, fordi
vi derved finder de bedste løsninger.
I 2025 er outdoor en fælles identitet, der går på
tværs af erhvervsliv, civilsamfund og kommune.
Vores fælles outdooridentitet giver
sammenhængskraft, åbenhed og effektive
løsninger. Der er udviklet og konsolideret
Offentligt-Private partnerskaber og
samskabelsesprojekter om udvikling og drift af
outdoorfaciliteter, forskning og fundraising.
Foreninger og virksomheder har lavet
partnerskaber på eventområdet. Og Silkeborg
Kommune har lavet partnerskabsaftaler med
foreninger om fælles løsninger på de kommunale
velfærdsområder.
Målsætning 7: Outdoor som drivkraft for
erhvervsudvikling
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Det er vores målsætning, at virksomheder,
erhvervsforeninger og -netværk i Danmarks
Outdoor Hovedstad bruger outdoor som en
drivkraft i både forretningsudvikling,
medarbejderudvikling og markedsføring.
I 2025 er outdoor en bærende del af Silkeborg
Kommunes erhvervsidentitet og brand.
Erhvervsmiljøet for små og mellemstore
outdoorvirksomheder – fx cykelbutikker,
kanoudlejning og campingpladser – er i vækst.
Store outdoorvirksomheder har valgt at etablere
sig i Silkeborg Kommune eller er på vej hertil.
Turismen er i en positiv udvikling, og der sælges
stadigt flere overnatninger. Blandt øvrige
virksomheder er outdoor en del af deres strategi
for medarbejderudvikling og tiltrækning af nye
medarbejdere til deres virksomheder – uanset
om man er tømrer, IT-udvikler eller bankansat.

Eksisterende tiltag i koblingen
mellem outdoor, natur og velfærd



Der arbejdes allerede i dag med kobling af natur,
outdooraktiviteter og kommunale
velfærdsopgaver, og vi er således godt i gang.
Nedenfor er samlet en række eksempler på,
hvordan outdoor og natur kan kobles med
eksisterende indsatser.
Daginstitutionsområdet




Børn i børnehaverne opholder sig 4-5
timer udenfor om dagen i
sommerhalvåret og 2-3 timer i
vinterhalvåret.
Næsten alle børnehaver har legepladser
og bålpladser, og cirka en tredjedel har
udeværksteder, naturlegepladser eller
lignende.

Det er imidlertid kun få børnehaver, der arbejder
mere målrettet med outdoor – fx som en del af
del af Friluftsrådets projekt ”De Grønne Spirer” –
eller betegner sig selv som en egentlig natur- eller
skovbørnehave.

Socialområdet
I kommunens socialpsykiatri arbejdes der
allerede i dag med at integrere outdoor i en
række aktiviteter.






Skoleområdet






11

Der er etableret enkelte
outdoorfaciliteter på nogle af
kommunens skoler.
Der er igangsat forskellige projekter og
aktiviteter, der søger at integrere natur,
pædagogik og undervisning. Eksempelvis
har Frisholm Skole egen O-løbsbane,
Virklund Skole har udeskole og
skolehaver, og Gjern Skole er med i
Naturhus Gjernbakker.
Den centrale indsats i kommunen på
skoleområdet er forankret i Videncenter
for Naturfag på AQUA. Herfra
understøttes kommunens skoler i

undervisning i naturfag og i generering,
opsamling og deling af viden.
UD&LÆR-platformen er helt central i
formidlingen af Silkeborg Kommunes
undervisnings- og læringsforløb, som
afvikles i eksterne læringsmiljøer, hvor
børn og unge på alle alderstrin skal ud af
deres vante rammer.

Fire dage om ugen tager ”Skovværket” ud
og vedligeholder arealer for
Naturstyrelsen og kommunen.
”Biværket” har en mindre produktion af
honning 12 forskellige steder i
kommunen. Stederne er fundet i
samarbejde med Naturstyrelsen, lokale
private lodsejere og kommunale
samarbejdspartnere.
Social Psykiatrisk Center tilbyder også
flere konkrete aktiviteter som fx
”Mødestedet” som arrangerer faste
gåture, ”Naturtræning” som er træning i
naturen forskellige steder i kommunen,
en fast ugentlig MTB-tur, vinterbadning i
Almind sø og fisketure.

Handicapområdet
På handicapområdet arbejdes der på, at borgerne
skal have lys, luft og fysisk aktivitet hver dag.


Af konkrete aktiviteter kan fx nævnes et
camping-tilbud, hvor frivillige sammen
med kommunen har en campingvogn på
Truust Camping. Og ”Grønt Udehold” der
hjælper med at bygge MTB-spor i
Vesterskoven.

Ældreområdet





Der er ved alle plejecentre i Silkeborg
Kommune udearealer med beplantning,
stier, haveborde, bænke mm., som giver
beboerne mulighed for at komme ud og
for at færdes alene, trygt og sikkert.
Endvidere er der igangsat projekter på
enkelte plejecentre med henblik på et
løft af udearealerne og deres funktioner.

Sundhedsområdet:










I de nære sundhedstilbud i kommunen
(bl.a. genoptræning, hjælpemidler,
mestring og sygepleje).
På demensområdet er outdoor en del af
flere aktivitetstilbud, og den unikke natur
i kommunen bliver flittigt brugt – fx
Odden, Iskælderdalen, Lunden,
Remstruplund, Indelukket og
statsskoven.
”Naturfitness” og ”Skovvandrerne” er
begge tilbud til demente og deres
pårørende med fokus på netværk,
identitet og livskvalitet.
”Kom trygt omkring” har fokus på
faldforebyggelse udenfor.
”Naturkræfter” er et rehabiliteringstilbud
i naturen til kræftramte mænd.
Herudover tænker Sundhedshuset hele
tiden uderummet ind i sine øvrige
aktiviteter som fx individuel træning og
holdtræning, rygestopkurser mv.

Teknik- og miljøområdet
Teknik- og miljøområdet har en central plads på
outdoorområdet. Der er mange eksempler på,
hvordan afdelingen arbejder med outdoor.
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Udpegning af områder til skovrejsning
Modernisering af Silkeborgs gågader
Helhedsplan for en ny Dybkærskole og et
bytorv i Gødvad
Forvaltning af kommunale skovarealer







Cykelhandlingsplan
Natur- og drikkevandsbeskyttelse
Ny søfront
Klima- og miljøvurderinger
Den nye bydel Eriksborg.

Kultur- og fritidsområdet
På fritidsområdet arbejdes der målrettet med
udvikling af outdooraktiviteter og faciliteter.








Oprettelsen af Outdoorsekretariatet har
været et centralt greb i en strategisk
prioritering af koblingen af natur,
outdooraktiviteter og kommunale
velfærdsopgaver.
Arbejdet med at forbedre adgangen til og
mulighederne for at dyrke
fritidsaktiviteter i naturen – fx med
etablering af afmærkede vandrestier,
turcykelruter og MTB-spor. Og der er
bygges nye faciliteter, som skal
understøtte både borgere og foreninger i
naturen – fx legepladser, badebroer, en
bikepark, Søsportens hus, et Trailcenter,
nye søbade og hot spots med vaskeplads,
omklædning, bænke, formidling mm.
I regi af ”Bevæg dig for livet” stort fokus
på at understøtte det frivillige
foreningsliv.
Koblingen mellem Silkeborgs natur, kultur
og historie er ligeledes centralt

Fra strategi til handling
Med Masterplanen for udvikling af Danmarks
Outdoor Hovedstad er ambitionen at kunne
agere strategisk og arbejde mere evidensbaseret
og helhedsorienteret på tværs af kommunen, når
konkrete initiativer på outdoorområdet
igangsættes.
Det fordrer, at der udvikles en generel model for,
hvordan initiativer organiseres, udvikles og
implementeres.
Silkeborg Kommune – Danmarks Outdoor Living
Lab
Af byrådets vision fremgår det, at Silkeborg
Kommune skal ”Benytte Danmarks Outdoor
Hovedstad som springbræt til øget bevægelse,
sundhed og livskvalitet for alle”.
Den målsætning giver rigtig god mening, for vi
ved, at der er nye muligheder i natur og
outdooraktiviteter for at finde nye løsninger på
eksisterende udfordringer indenfor de
kommunale velfærdsområder.
I Silkeborg Kommune skal vi udnytte alle de
positive effekter, som naturen og
outdooraktiviteter kan have for velfærden og
altså det gode liv for borgerne i kommunen.
Det vil vi ved at skabe ikke bare Danmarks men et
af Europas mest interessante og ambitiøse
miljøer for udvikling og forskning i koblingen af
natur, outdooraktiviteter og kommunale
velfærdsopgaver.
Vi kalder ideen for Danmarks Outdoor Living Lab.
En levende og visionær foregangskommune, som
vil finde nye og effektive løsninger, der både
sikrer et bæredygtigt miljø og borgerne det gode
liv hele livet.
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Proces for implementering - en smidig og fagligt
underbygget arbejdsmodel
Arbejdet med at integrere outdooraktiviteter og
natur i velfærdsområderne er således godt i gang
i Silkeborg Kommune.
Med outdoormasterplanen skal det
igangværende arbejde styrkes. Og vi skal sikre en
udvikling og implementering, som er fagligt
stærkt forankret og samtidig understøtter den
eksisterende opgaveløsning og de institutioner,
medarbejdere og foreninger, der skal føre
indsatserne ud i livet.
Arbejdet med at integrere outdooraktiviteter,
natur og kommunale velfærdsopgaver bygges
derfor op om en generel arbejdsmodel med tre
overordnede trin.
1. Først udvikles nye indsatser i tæt
samarbejde med relevante partnere. I
udviklingsfasen er involvering og
samskabelse centrale elementer.
2. Dernæst afprøves nye indsatser i mindre
skala og evalueres. Hvis evalueringen er
positiv justeres indsatserne og afprøves i
større skala med henblik på at beskrive
best practice.
3. Først herefter arbejdes der hen mod en
større udbredelse af indsatser og best
practice.

Figur 4. En generel arbejdsmodel

Fase 1:
Udvikling

Fase 2:
Opstart

Fase 3:
Udbredelse

• Involvering
• Etablering af
partnerskaber
• Udvikling af
indsatser
• Afprøve
indsatser i
mindre skala
• Etablering af
baseline
• Evaluering
• Justering af
indsatser
• Beskrive og
udbrede best
practice
• Udbrede af
indsatser

Forpligtigende handleplaner
Arbejdet med at integrere natur,
outdooraktiviteter og velfærd konkretiseres i
forpligtigende handleplaner, som udarbejdes
årligt for hvert velfærdsområde. Handleplanerne
koordineres med aftalerne i Silkeborg Kommunes
styringsmodel – dvs. målaftaler indgået mellem
Byråd og fagudvalgene, i udvalgsaftaler mellem
fagudvalg og afdelingschefen og i kvalitets- og
udviklingsaftaler mellem chef og
institutionsledere.
Handleplanerne beskriver dels, hvad det
ansvarlige politiske udvalg ønsker at arbejde med
på området i det kommende år. Og dels
målsætninger som sætter kursen og er med til at
sikre politisk forankring og et langsigtet
perspektiv.
Handleplanerne vil således indeholde projekter
og indsatser i alle tre faser – det vil sige projekter
og indsatser, som både ønskes udviklet, opstartet
og udbredt. Der arbejdes i handleplanerne særligt
med projekter og aktiviteter der, hvor energien
og motivationen er størst for at tænke outdoor
ind i velfærdsløsninger.
Natur, outdooraktiviteter og velfærd i balance
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En smidig arbejdsform og årlige handleplaner vil
være med til at sikre, at arbejdet med
outdoormasterplanen bliver både fagligt stærkt
forankret og forpligtigende. For også at sikre, at
udvikling og udbredelse af outdoorindsatser sker
i et fornuftigt omfang, arbejdes der med
indsatser på tre niveauer.
Handleplanerne vil således indeholde:






Enkelte fyrtårnsprojekter, som skal være
med til at sætte den overordnede kurs
for outdoorområdet.
En række ambitiøse projekter og
indsatser, som skal være de lokomotiver,
der sikrer fremdrift.
Og endelig de mange mindre projekter
og indsatser, som skal sikre fundamentet
og ejerskabet bredt i kommunen.

Figur 5. Indsatser på flere niveauer

Fyrtårne
der sætter kursen

Lokomotiver
der sikre fremdrift

Fundamentet
der sikrer bredt ejerskab

Masterplanens første projekter og indsatser
Ovenfor er der beskrevet en arbejdsform i
Outdoor Living Lab indeholdende en smidig og
faglig stærk arbejdsmodel, forpligtigende
handleplaner og en balance mellem natur,
outdooraktiviteter og velfærd. Masterplanen er
således ikke en endelig liste af projekter, men i
stedet en plan, der hele tiden udvikles og udvides
med nye projekter og indsatser.
Projekterne skal alle understøtte en eller flere af
de syv målsætninger:

1. Udvikling af kommunale
velfærdsopgaver
2. Understøttelse og aktivering af
lokalområder
3. Sikre bæredygtig og varieret natur
4. Tiltrække og understøtte outdoorevents
5. Styrke forskning og uddannelse for
outdoor
6. Styrke den fælles identitet på tværs af
erhvervsliv, civilsamfund og kommune
via samskabelse og partnerskaber
7. Outdoor som drivkraft for
erhvervsudvikling
Nedenfor beskrives de første projekter og
indsatser, der igangsættes som en del af
outdoormasterplanen.

Strategisk partnerskab med Steno Diabetes
Center
Den strategiske kobling mellem natur, outdoor og
velfærdutdoor kickstartes med et strategisk
partnerskab mellem Silkeborg Kommune og
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), som
allerede har udvist stor interesse for at lave et
strategisk og langsigtet samarbejde med
Silkeborg Kommune.
Med et strategisk samarbejde vil SDCC få en
ambitiøs partner, der kan sikre en langsigtet
kommunal forankring af centrets
forskningsprojekter og bidrage til en smidig
gennemførelse.
Silkeborg Kommune vil få en meget kompetent
partner, der kan hjælpe med både at levere nye
skræddersyede og evidensbaserede løsninger på
velfærdsopgaverne i kommunen. Og med at rejse
finansiering til nye indsatser og anlæg.
Sammen vil forskere og kommune udvikle nye
indsatser inden for de rammer, som er beskrevet
ovenfor for Outdoor Living Lab.
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SDCC vil have det primære ansvar for fundraising
til nye indsatser og for at gennemføre praksisnær
forskning i forbindelse med projekterne.
Silkeborg Kommune vil sikre, at mulighederne for
at gennemføre projekterne i kommunen er
tilstede – herunder intern projektledelse og
koordinering.

Udeskole og børns læring, trivsel og sundhed
Udeskole er en bred betegnelse for undervisning,
hvor eleverne anvender viden og færdigheder fra
inde-undervisning i relevante læringsmiljøer
udenfor. Udeskole kan foregå i eksempelvis
naturen, på virksomheder og museer.
Udeskole af høj kvalitet kræver en forståelse af nye
faglige og pædagogiske muligheder. Der er således
behov for efteruddannelse for at sikre, at udeskole
gennemføres på et kvalificeret grundlag.

Formålet med indsatsen er følgelig at udvikle en
udeskole-praksis af høj kvalitet på skolerne i
Silkeborg Kommune. Første skridt er en
opkvalificering af lærer og pædagoger til at
arbejde med udeskole på et forskningsinformeret
grundlag og sikre et lokalt fagligt fællesskab.

Fakta
Udeskole giver bedre læring og trivsel

Multifunktionelle udeskolerum – nye og
eksisterende skoler

Forskning viser, at udeskole er godt for børns
trivsel, skolemotivation og læring. De bevæger
sig mere, og undervisningen indeholder en
praktisk og konkret tilgang til at arbejde med
fagene. Udeskole kan give mulighed for
læringssituationer, som elever oplever som
meget meningsfulde.

Særligt indrettede udeskolerum skal understøtte
mulighederne for en høj fagligt kvalificeret
undervisning i skolens nærmiljø.

Silkeborg Kommune er i dialog med
Københavns Universitet og Steno Diabetes
Center om et konkret projekt.
Københavns Universitet og Steno Diabetes
Center forestår og sikrer funding til
undervisningsforløb, forskning mv.
Silkeborg Kommune hjælper med rekruttering
af medarbejdere og stiller personalet til
rådighed til undervisningsforløbet.

Udeskole på kommunale skoler på to niveauer:

Kursus i udeskole for lærer, pædagoger og skoleledere
og uddannelse af udeskole-vejledere
- halvdelen af skolerne det første år og resten det
efterfølgende efter evaluering

Derudover skal udeskolerummet designes og
indrettes, således det også kan anvendes i
skolefritidsordningen, af lokalområdets beboere
og idræts- og fritidsforeninger.
Fakta
Multifunktionel design og indretning giver
mulighed for, at skoler, uderum mv. kan
benyttes af langt flere brugere, herunder skole,
SFO, idræt og fritid, lokale borgere mv.
Silkeborg Kommune er i dialog med Lokale og
anlægsfonden om udviklingen af
multifunktionelle udeskolerum og
lokalemødesteder.
Projektet skal munde ud i tre
eksempelprojekter:
1. Udeskolerum og faciliteter ved
etablering af nye skoler (ex.
Dybkærskolen).
2. Udeskolerum og faciliteter ved
udbygning/renovering af eksisterende
skoler (ex. Kjellerup, Sejs og Funder
skoler).
3. Udekolerum og faciliteter ved
eksisterende skoler.

Kursus i udeskole for lærer, pædagoger og skoleledere
- halvdelen af skolerne det første år og resten det
efterfølgende efter evaluering

Multifunktionelle udeskolerum på tre niveauer:

Ved nye skolebyggerier er udeskolerum,
aktivitsmuligeder og lokale mødesteder centrale for
indretningen af skoleområdet og adgangsforhold.

På skoler, der står overfor udbygning og/eller
renovering, prioriteres indretning til udeskolerum, fritidsog idrætsbrug samt lokalt mødested for
lokalbefolkningen.

På eksisterende skoler indrettes skolegårde og andre
miljøer, så de inviteter til udeskoleundervisning, fritidsog idrætsbrug.
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Udeleg- og pædagogik

Efteruddannelse i udeleg- og pædagogik for pædagoger
og leledere samt sparring til forankring i lokal praksis
- Efter evaluering og justering af indsatsen udbredes
indsatser til et større antal daginstitutioner

Udeleg- og pædagogik kan være en inspirerende
arbejdsmåde for både pædagoger og børn.
Udepædagogik af høj kvalitet kræver imidlertid
en bevidst forståelse af læringsmæssige og
pædagogiske potentialer. Ofte praktiseres
udepædagogik på baggrund af egne erfaringer.
Der kan således være stor variation i, hvordan
udepædagogik gennemføres og på kvaliteten.
Silkeborg Kommune vil derfor udvikle og sikre høj
kvalitet i natur-baseret pædagogisk praksis i
kommunens daginstitutioner. Med indsatsen vil
vi opkvalificere udvalgte institutioner og
pædagoger til at arbejde med udeleg og pædagogik på et forskningsinformeret grundlag
og sikre et lokalt og fagligt fællesskab om
udepædagogik.
Fakta
Positive effekter af leg og læring i naturen
Forskning viser, at leg og læring i naturen er
godt for børns trivsel, udvikling og sundhed. De
bevæger sig mere, og naturen tilbyder et
særligt rum for fri og udforskende leg samt
anderledes pædagogiske muligheder.
Der er allerede dialog med Københavns
Universitet og Steno Diabetes Center, som er
positive i forhold at finansiere
efteruddannelsesforløb.

I Silkeborg Kommune vil vi arbejde med udelegog pædagogik på to niveauer:

Efteruddannelse i udeleg- og pædagogik for pædagoger
og leledere samt sparring til forankring i lokal praksis
- ca. 10 daginstitutioner deltager det første år

Daginstitutioner – nye og eksisterende
Silkeborg Kommunes børn i daginstitutioner
tilbringer allerede i dag minimum mellem 1/3 og
1/2 af deres tid udendørs. Med den rigtige
indretning af uderummene vil pædagogerne få
endnu større mulighed for at stimulere børnenes
lyst til at være aktive og lære naturen at kende og
færdes i den på en god måde allerede fra de
tidlige år.
Fremtidens børnehaver i Silkeborg Kommune
designes og indrettes til at understøtte den
pædagogiske viden om og tilgang til børnene. Det
vil også åbne op for muligheder for, at børnene i
fritiden og weekenderne kan tage deres familie
med ud i daginstitutionernes uderum.
Den foreløbige proces med en ny daginstitution i
Sejs har vist, at forældre, pædagoger, bestyrelser
og lokalsamfund ønsker, at indretningen og
pædagogikken skal understøtte et stort ønske
om:
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at børnene kommer endnu mere ud og
lære om naturen
at institutionens faciliteter kan anvendes
af lokalbefolkningen og til idræts- og
fritidsaktiviteter.

Fakta

Daginstitutioner på tre niveauer:

Profilinstitutioner som er særligt indrettede til bevægelse
i og læring om naturen.

Daginstitutioner som ved udskitning af eksisterende
legeredskaber og udeområder prioriterer indretning til
bevægelse i og læring om naturen.

Daginstitutioner som udnytter de eksisterende
udemiljøer til bevægelse i og læring om naturen på bedst
mulig måde.

Sundhed, ældre og outdoor

Fakta
Aktiviteter udenfor er godt for vores sundhed

En halv til en hel times gåtur eller siddende
afslapning i natur og grønne områder
medfører større reduktion i stressniveauer
og fremmer kognitive funktioner mere end
samme aktiviteter indendørs.
Længerevarende ophold i naturen fremmer
en positiv selvforståelse, social forståelse,
familieudvikling samt fysisk sundhed.

Vi vil derfor arbejde med følgende:

Der udvikles plejecentre med fokus på natur og friluftsliv
- fx særlige "natur-pladser" på plejecentrene og pladser
med fokus på demens, natur og sanser

Sunhedsindsatser kobles endnu tættere med naturen og
outdooraktiviteter - fx træning og rehabilitering udenfor,
mestringtilbud, rygestopkurser og fysisk aktivitet kobles
med outdooraktiviteter og udvikling af "Natur på recept"

Ældre borgere tilbydes et bredt udvalg af aktiviteter
udenfor på både kommunens plejecentre og
aktivitetscentre

Naturen har en særskilt og positiv effekt på både
vores mentale og fysiske sundhed. Netop derfor
foregår en række indsatser på både sundheds- og
ældreområdet allerede udenfor.
Koblingen af sundhed og ældrepleje med natur
og outdooraktiviteter kræver både nye
kompetencer og nye faciliteter.
Silkeborg Kommune vil derfor fortsætte det
udviklingsarbejde, der allerede er i gang for at
høste de store gevinster, der er på området. Og
for derigennem at blive Danmarks førende
outdoor-kommune på sundheds- og
ældreområdet.

Socialområdet, natur og outdoor

Erfaringer viser, at friluftslivet og naturen kan
forbedre borgernes sociale sundhed og sociale
ressourcer. Der er plads til alle i naturen, og det
er let at komme ud. Og i naturen handler det
mere om fællesskaber og gode oplevelser og
mindre om at konkurrere og sociale positioner.
Friluftsliv og fællesskabet ude i naturen er et
selvstændigt redskab til at styrke børn, unge,
voksne og familier i udsatte positioner. Mestring
af nye færdigheder i naturen – fx at tænde et bål,
vinterbade, vandre en tur eller klatre – er med til
at styrke individets eller familiens selvværd.
Borgerne og familierne er eksperter i deres eget
liv. Det er derfor vores opgave at yde hjælp til
selvhjælp, så vi sikrer en langsigtet positiv
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udvikling. Det vil vi gøre ved at styrke
kommunens eksisterende sociale indsatser i
naturen og ved at udvikle helt nye.
Fakta
Ingen social ulighed i naturen

Mens der er forskel i fx motionsvaner
afhængig af uddannelsesniveau ses samme
sociale skævhed ikke i friluftslivet. En
undersøgelse foretaget af Friluftsrådet viser,
at der ikke er sociale forskelle i de tre
hyppigste friluftsaktiviteter: at gå en tur,
lufte hunden og opleve naturen.

I Silkeborg Kommune vil vi arbejde med:

Gruppebehandlingsforløb for B&U m. fokus på outdoor,
fællesskab, selvværd og fysisk aktivitet
Outdoor-familiebehandling m. fokus på styrkelse af
familierelationer og relationer ml. udsatte familier
Boligsociale friluftsvejledere i regi af den boligsociale
helhedsplan med fokus på særligt børn og unge
- Udvikling og afprøvning det første år og
implementering i efterfølgende år

Fakta
20 min. i naturen kan dæmpe stress
Forskning viser, at en daglig dosis natur kan
modvirke stress. 20 min. i naturen er nok til at
sænke vores niveau af stresshormonet kortisol
– viser studie fra University of Michigan.
I New Zealand udskriver lægen en grøn recept
til folk, som består af vandreturen i
naturskønne omgivelser.

Stresshåndtering i naturen på tre niveauer:

Mulighed for gåtur hver dag på 20 min. i arbejdstiden for
stressramte
Indgå i forløb med en af Silkeborg Kommunes
stresskonsulenter

Mulighed for gåtur hver dag på 20 min. i arbejdstiden for
stressramte

Mulighed for to ugentlige gåture i arbejdstiden for alle
medarbejdere

Outdoorcertificering af kommunale bosteder med
udgangspunkt i fx DIF og Kulturministeriets ordning

Foreningsudvikling på outdoorområdet

Stresshåndtering i naturen og mindre sygefravær

Stress handler om mange faktorer i vores tid og
samfund, som belaster os. Vi oplever verden
forskelligt og belastes derfor også forskelligt af
forskellige faktorer. Stress er en naturlig reaktion
på en ubalance mellem oplevede krav og
ressourcer. Symptomerne på stress kan vise sig
fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.
Formålet med stressindsatsen er dels at hjælpe
allerede stressramte medarbejdere i
administrationen med at reducere
stressbelastningen gennem små daglige
naturoplevelser i form af gåture. Og dels at
forebygge stress blandt alle medarbejdere. Og
indirekte derigennem at nedbringe sygefraværet.
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Det er Silkeborg Kommunes vision, at borgerens
liv er kendetegnet ved et godt helbred, selvværd,
trivsel, fællesskaber, omsorg og ansvar - uanset
forudsætninger og livsvilkår.
Visionen om at gøre Silkeborg Kommune til
Danmarks Outdoor Hovedstad betyder, at natur
og outdooraktiviteter også er prioriteret højt på
foreningsområdet.
Vi vil derfor understøtte stærke og meningsfyldte
fællesskaber i de frivillige foreninger med fokus
på outdoor for alle. Og vi vil derigennem også
understøtte det nationale ”Bevæg dig for livet”projekt om at styrke foreningslivet og
folkesundheden i hele Danmark.

Fakta
Silkeborg Kommune er ”Bevæg dig for livet”visionskommune fra 2018-2022

DGI og DIF har udarbejdet en fælles
landsdækkende vision: ‘Bevæg Dig For Livet’.
Målsætningerne er, at 75 % af danskerne i
2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af
befolkningen skal dyrke idræt i en forening.
Silkeborg Kommune har indgået en aftale med
DGI og DIF om at være visionskommune. Med
aftalen forpligtiger parterne sig til at
samarbejde om at realisere målsætningerne.

I Silkeborg Kommune vil vi arbejde med
foreningsudvikling på tre niveauer:

Indgåelse af forpligtigende partnerskabsaftaler med
foreninger med fokus på særlige indsatser og
målgrupper

udenfor for både borgere og besøgene og
samtidig fremmer fysisk aktivitet og sundhed.
Fakta
AQUA naturfagscenter
AQUA Naturfagscenter tilbyder en bred vifte af
naturvejledningstilbud. Et skolebesøg er et
supplement til den daglige undervisning med
udgangspunkt i fælles mål indenfor fagene
biologi, geografi, natur og teknologi m.fl. Der er
ca. 10.000 elever på besøg på naturfagscentret
om året.

Vi vil arbejde med en styrket natur- og
kulturhistorisk formidling på tre niveauer:

Styrkelse af lokale naturskoler i kommunen
- fx Lystrupminde ved Vrads.

Ad hoc samarbejde med frivillige foreninger om udvalgte
projekter - fx involverende processer om nye faciliteter
og gennemførelse af små og store events

Udvikling af natur- og kulturhistorisk formidling til børn,
unge, voksne og turister til mobiltelefonen
- forankret hos hhv. Naturfagscentret og Museum
Silkeborg og i samarbejde med fx "Natureventyr"

Understøttelse af frivillige foreninger gennem
medlemstilskud og lokale tilskud
En styrkelse af Naturfagscentret ved Aqua

Styrket natur- og kulturhistorisk formidling

Vi har i Silkeborg Kommune en unik natur og en
spændende kulturhistorie.
Naturformidling i vores daginstitutioner og skoler
skal styrkes og kobles tættere til det pædagogiske
arbejde og til undervisning. Og naturformidlingen
ude i naturen skal moderniseres og i højere grad
gøre brug af forskellige IT-platforme, så den
bliver mere spændende for dem, der allerede
bruger naturen men særligt også for dem, der
ikke kommer så meget ud i dag.
Formidlingen af vores kulturhistorie på vores
museer skal i højere grad kobles med vandre- og
cykelture, så vi skaber nye spændende oplevelser
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Bedre adgang til naturen og flere stier og spor
Både foreninger, lokalråd og lokale virksomheder
understreger, at det er helt centralt, at adgangen til
naturen styrkes. Det gælder både den generelle
adgang og øget tilgængelighed gennem etablering
af flere stier, spor og afmærkede ruter.
Med en forbedret og lettere adgang til den
fantastiske natur i Søhøjlandet vil vi kunne
understøtte, at endnu flere borgere kommer ud og
oplever de positive effekter naturen har for vores
mentale og fysiske sundhed.
Endnu flere borgere vil få bedre mulighed for at få
viden om naturen og den spændende lokale
kulturhistorie – fx pramdragerne på trækstien,

slaget på Grathe Hede i 1157, Hærvejen og
Tollundmandens findested.
Endelig er adgangen til naturen en forudsætning for
at outdoor- og turismeerhvervet kan vokse. Vores
natur er uden sammenligning vores største
turistattraktion.

mennesker. Tværtimod er urørt skov en
fantastisk mulighed for at opleve mere vild natur
og sanse naturen på egen hånd.
Formålet med indsatsen er at beskytte og
fremtidssikre Silkeborg Kommunes unikke natur
til glæde for fremtidige generationer.

Fakta
Nærhed og adgang til natur fremmer sundhed

Fakta
FNs naturmål

Der er i en lang række videnskabelige studier
fundet klare statistiske sammenhænge mellem
menneskers nærhed til natur og grønne
områder og niveauet af deres fysiske aktivitet
og sundhed – bl.a. i studier fra Københavns
Universitet og publikationer af Friluftsrådet.

Danmark har via FN’s naturmål tilsluttet sig, at
17 procent af landarealet skal have særlig
beskyttelse for at sikre klodens biodiversitet.
I Danmark vurderer forskere, at minimum
75.000 ha specifikt udvalgt skov skal omlægges
til urørt skov.

En forbedret adgang til naturen på tre niveauer:

Vi vil arbejde med naturbeskyttelse og
udviklingen af vores natur på tre niveauer:

Sikre nærhed til natur og rekreative muligheder for alle
borgere i Silkeborg Kommune
- fx i udarbejdelse af nye lokalplaner, helhedsplaner og
planstrategier

Skovrejsning der sikrer mere natur i Silkeborg Kommune
og større nærhed til naturen for kommunes borgere

En bro over Remstrup Å ved Indelukket der forbinder
Nordskoven, arboretet, Vejlbo Mose, Almind Sø,
Sønderskoven og Vesterskoven.
"Silkeruten" - en vandre- og sejlrute der præsenterer
byens unikke natur, historie og kultur.

Udlægning af mere kommunal skov til urørt skov og
anden biodiversitetsskov

Etablering af flere afmærkede vandreruter og lokale stiog sporlaug, der skal hjælpe med udvikling, etablering
og let vedligeholdelse
- både i statsskov, kommunal og privat skov

Skovrejsning, urørt skov og mere biodiversitet
Vi må ikke tage vores unikke natur for givet.
Tværtimod skal vi hele tiden arbejde målrettet på
at beskytte den og på at skabe nye naturområder
og understøtte biodiversiteten. Skovrejsning og
udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov er
centrale greb i den indsats.
En skov er i princippet urørt fra den dag, der ikke
længere er træproduktion i den. Urørt skov er en
vildtvoksende skov, der primært passer sig selv til
fordel for planter, dyr og svampe. At den er urørt
betyder ikke, at der ikke er adgang for
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Målrettet arbejde med opdeling af kommunal skov i urørt
skov, biodiversitetsskov og aktivitetsskov

Events på outdoorområdet i Silkeborg Kommune

Der er allerede i dag en lang række events på
outdoorområdet i Silkeborg Kommune – fx Yeti
adventure race, kajakmesterskaber, Tour de
Gudenaa, Regatta, cykelløb, løb mv.
Silkeborg Kommune ønsker at understøtte
eksisterende events og de foreninger og
virksomheder, der afholder dem. Men vi ønsker
også at løfte ambitionsniveauet, så vores events
afspejler ambitionerne om at være Danmarks
Outdoor Hovedstad.

Silkeborg Kommune vil derfor arbejde strategisk
og progressivt på at tiltrække outdoorevents for
både bredde og elite. Og på at gøre Danmarks
Outdoor Hovedstad til Event-Danmarks
foretrukne samarbejdspartner på
outdoorområdet.
Fakta
Store sportsevents i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune afholdt med stor succes
VM i curling i 2019. VM i orienteringsløb for
juniorer afholdes i Silkeborg i 2019. EM i
adventurerace kommer til Silkeborg i 2020.
Og EM i kano- og kajakmaraton afholdes i
Silkeborg i 2022.

I Silkeborg Kommune vil vi arbejde med
outdoorevents på flere niveauer:

Tiltrække ét årligt stort event på outdoorområdet, der
har national og international brandingværdig

tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i alle
typer af virksomheder i kommunen.
Silkeborg Kommune vil derfor sammen med
kommunens virksomheder og erhvervsforeninger
have endnu mere fokus på at bruge outdoor som
drivkraft i både forretningsudvikling og til at
tiltrække nye virksomheder og medarbejdere.
Fakta
Outdoor kan have store økonomiske effekter
Årligt forbrug i USA i mia. dollars
Sekundær sundhed
Primær sundhed
Finansiel service og forsikring
Outdooraktiviteter
Medicin
Biler og reservedele
Husholdningsartikler
Brændstof
Uddannelse
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Vi vil derfor arbejde med følgende:

- fx Made in Danmark, VM i kajak og worldcup i MTB
Tiltrække en stor virksomhed på outdoorområdet til
Silkeborg Kommune
Afholde årlige mellemstore events, som skal være
hjørnesten i udbudet af events i kommunen
- fx Yetiadventurerace, regataen og Tour de Gudenå

Styrkelse af kommunes eventkoordinator for derigennem
at understøtte et stort udbud af outdoorevents afholdt af
lokale foreninger og virksomheder

- det strategiske arbejde sker i samarbejde med
Udenrigsministeriets regionale afdeling af "Invest in
Denmark"
Erhvervsudviklingstiltag målrettet små og mellemstore
virksomheder på outdoorområdet
- særligt i samarbejde med erhvervsforeningerne i
kommunen og eksisterende netværk

Udbrede brandet Danmarks Outdoor Hovedstad bredt set
til virksomhederne i Silkeborg Kommune
- særligt gennem samarbejde med Foreningen Danmarks
Outdoorhovedstad Søhøjlandet

Outdoor i Silkeborg Kommunes erhvervsliv

Der er allerede i dag flere outdoorvirksomheder i
Silkeborg Kommune – f.eks. overnatningssteder,
producenter af friluftsudstyr, cykelbutikker,
udlejnings- og kursusvirksomheder og
detailbutikker. Danmarks Outdoor Hovedstad skal
være kendt for et erhvervsliv på outdoorområdet,
der er i rivende udvikling. Vi skal være den
kommune, som virksomheder vil flytte til.
Outdoor er for alle virksomheder, som vil bruge
brandet Danmarks Outdoor Hovedstad. Naturen,
faciliteterne og aktiviteterne skal bruges til at
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Outdoorfaciliteter til alle af højeste kvalitet

Silkeborg Kommunes ambitioner på
outdoorområdet og for Danmarks Outdoor
Hovedstad er høje. Det kræver outdoorfaciliteter
af den højeste kvalitet. Faciliteter til alle
brugertyper, niveauer og aldersgrupper.
Faciliteterne er nemlig sammen med den
fantastiske natur fundament for, at vi sammen
med foreninger og virksomheder kan tilbyde

både borgere og turister spændende,
udfordrende og lærerige aktiviteter.
Silkeborg Kommune vil derfor arbejde på at skabe
Danmarks bedste og bredeste udbud af
outdoorfaciliteter. Og vi vil arbejde på at udvikle
nye faciliteter, der skal understøtte koblingen af
natur, outdooraktiviteter og velfærd.
Fakta
Byrådet prioriterer flere outdoorfaciliteter

Ved Skydebanen åbnede der i 2019 et nyt
hot spot med information, parkering,
bålhytte og cykelvask. Silkeborg Bikepark og
Silkeborg Skatepark åbnede også i 2019. I
2020 vil der stå to helt nye søbade klar ved
Almindsø. Og der vil stå et trailcenter færdigt
ved Ferskvandscentret, som kommer til at
koble naturen, oplevelserne på
Ferskvandscentret og Silkeborg by.

I Silkeborg Kommune vil vi anlægge
outdoorfaciliteter på tre niveauer:

Et nyt bynært søbad i Silkeborg Langsø
En mtb world cup spor i Silkeborg Bikepark

outdooraktiviteter skal forsøges indtænkt i alle
relevante velfærdsopgaver, udviklingsprojekter
og anlægsprojekter i Silkeborg Kommune.
Det stiller store krav til det strategiske arbejde i
kommunen. Vi vil derfor arbejde på at gøre
naturen og outdooraktiviteter til centrale emner i
Silkeborg Kommunes strategiske styring på alle
niveauer i kommunen – fra byråd til institutioner.
På den måde sikres det, at vi høster de store
gevinster, der er ved at integrere natur og
outdooraktiviteter bredt set i kommunens
aktiviteter.
Fakta
Strategisk fokus på bæredygtighed

Silkeborg Kommune har udviklet et
bæredygtighedsværktøj, der skal hjælpe
med at realisere de politiske visioner om at
gøre Silkeborg Kommune til en bæredygtig
kommune. Med værktøjet vurderes
bæredygtigheden af nye projekter ud fra en
række forskellige temaer – bl.a. miljø,
energi, affald, vand, rekreative muligheder,
erhverv og sundhed.

En klatrepark ved Cirkuspladsen

Udbygning eksisterende outdoorfaciliteter
- herunder hot spots i Virklund, Vrads, Gjern, Kompedal
og bikeparken, mtb-spor, modernisering af De Små Fisk,
vandlegeplads i Ans mm.

Etablering af mindre outdoorfaciliteter i daginstitutioner
og skoler, der skal understøtte medarbejdernes arbejde
- fx udeværksteder, bålhuse, natyrlegepladser,
undervisningsrum og klatremuligheder

Vi vil arbejde med følgende indsatser på det
strategiske niveau i Silkeborg Kommune:

Der nedsættes et outdoorudvalg i Silkeborg Kommune,
som får det løbende politiske ansvar for
outdoormasterplanen

Outdoor er en fast del af aftalerne i Silkeborg Kommunes
styringsmodel – dvs. målaftaler indgået mellem Byråd og
fagudvalgene, i udvalgsaftaler mellem fagudvalg og
afdelingschefen og i kvalitets- og udviklingsaftaler
mellem chef og institutionsledere

Kunst og Kultur i naturen
Skal beskrives nærmere……..

Det strategiske niveau i Silkeborg Kommune

Ambitionerne i outdoormasterplanen og ideerne i
Outdoor Living Lab betyder, at naturen og
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Der beskrives fast en outdoorvinkel i alle
dagsordenspunkter til både udvalg og byråde - fx når
man bygger en ny skole, udvider en børnehave, udvikler
en ny sundhedsindsats eller beskæftigelsesindsats

Et outdoor-forskningsinstitut

En generisk masterplan

Der er stor forskningsmæssig interesse for
outdoorområdet, og i Danmark er der højagtede
forskere i særligt koblingen af outdoor og
sundhed. Som forskningsområde er natur,
outdooraktiviteter og velfærdsopgaver imidlertid
fragmenteret og spredt. Og forskningsområdet er
ikke så godt beskrevet og defineret., som andre
mere klassiske forskningsområder.

Ovenstående er eksempler på projekter og
initiativer, som alle skal bidrage til opfyldelsen af
målsætningerne for udvikling af Danmarks
Outdoor Hovedstad. Det er væsentligt at
pointere, at masterplanen er tænkt som en
generisk plan, således vil der løbende komme nye
initiativer til, som passer ind i og understøtter
den strategiske udvikling af både Silkeborg
Kommune og Danmarks Outdoor Hovedstad.

I en Outdoor Hovedstad vil vi derfor arbejde på at
udvikle et evaluerings- og forskningsmiljø i
Silkeborg by, der skal sikre evaluering, forskning
og videndeling ift. både projekter, kommunal
velfærd, events, erhvervsudvikling mm.
Og vi vil arbejde på at kunne tilbyde uddannelser
af høj kvalitet og et stærkt studiemiljø, der
tiltrækker studerende fra hele Danmark.
Fakta
Store puljer til finansiering af forskning
En række fonde har særligt fokus på koblingen
af natur, outdooraktiviteter og kommunale
velfærdsopgaver. Fx har Nordeafonden i 2019
ændret formål, så projekter med fokus på børn
og natur prioriteres. Silkeborg Kommune har
allerede lavet en samarbejdsaftale med
Københavns Universitet og Steno
Diabetescenter om finansiering af en række
potentielle projekter.

Forskning i koblingen af natur, outdooraktiviteter
og kommunale velfærdsopgaver på tre niveauer:

Etablering af et forskningsinstitut i Silkeborg forankret
på et eksisterende universitet
- herunder et studiemiljø for studerende på både
bachelor-, kandidat- og phd.-niveau

Etableringen af foreningen Outdoor Institute i Silkeborg,
med fokus på forskning, evaluering, fundraising og
formidling af praksisnære forskningsresultater

Samarbejdsaftaler med universiteter samt analyse- og
evalueringsinstitutter om forskning i koblingen af natur,
outdooraktiviteter og kommunale velfærdsopgaver
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Stærke lokalområder
I Silkeborg Kommune er der stærke byer og
lokalsamfund med mange ressourcer og
muligheder, som masterplanen ønsker at
understøtte og aktivere.
Kommunen rummer store og forskellige
naturgivne ressourcer, som man skal udnytte i sit
lokale arbejde med udviklingen af outdoor i
kommunen og Danmarks Outdoor Hovedstad.
Nogle steder dominerer skovene, imens det
andre steder er åer, søer eller hedelandskaber.
Uanset hvor man bor, eller hvilke interesser man
brænder for, findes der et fællesskab eller en
forening, hvor man kan møde børn og voksne,
som man kan dele sine oplevelser med. De
stærke lokale fællesskaber skal danne
udgangspunkt for udviklingen af lige netop de
outdooraktiviteter og -faciliteter, som man lokalt
ønsker og ønsker at bidrage til etableringen af.
Silkeborg Kommunes nærmiljøer består af gode
skoler, børnehaver og ældrecentre. Der er et
sprudlende kulturliv med musik, kunst, teater og
aktive kulturhuse. De eksisterende nærmiljøer
giver et solidt afsæt for udvikling af nye
outdooraktiviteter og -faciliteter. Et eksempel er
fx Arena Midt i Kjellerup der med nye alsidige
udearealer bliver et outdoor-lokomotiv i
lokalområdet.

Mange steder er der allerede i dag virksomheder
på outdoorområdet. Eksempler er Pronghorn
Racing der producerer cykler, Yeti/Nordisk der
producerer friluftsudstur, Vejlsøhus Hotel og
Landal Søhøjlandet som begge tilbyder
overnatning mm. samt en række
outdoorkursusvirksomheder. Potentialet er
imidlertid meget større, hvis de mange lokale
muligheder og ressourcer sættes i spil.

Undersøgelser viser desværre, at sundheden er
dårligere i nogle lokalområder i kommunen
sammenlignet med andre. Her er der særlige
udfordringer med fysisk inaktive, rygere og et for
højt stressniveau.
I netop de lokalområder er der altså nogle særlige
udfordringer og muligheder for at bruge outdoor
som løftestand til ”det gode liv” for endnu flere af
Silkeborg Kommunes borgere.
Det er således centralt, at der er fokus på
lokalområderne i Outdoormasterplanen. Der skal
være en tæt dialog med lokale interessenter,
med henblik på at kortlægge muligheder og
udfordringer for outdoor lokalt. Her vil
lokalrådene såvel som lokale foreninger være
centrale samarbejdspartnere.
Masterplanen har fokus på fire lokalområder.
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Figur 6. Lokalområder i Silkeborg Kommune

Vestlige Silkeborg Kommune
Østlige Silkeborg Kommune

Silkeborg by og opland

Sydlige Silkeborg Kommune
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Den østlige del af Silkeborg Kommune
Byer og befolkning
I den østlige del af Silkeborg Kommune ligger
flere mindre byer med stærke fællesskaber og
unik natur. Bl.a. byerne Ans, Lemming, Gjern,
Sorring og Voel. Byerne ligger relativt tæt og
borgerne dyrker fællesskaber og foreningsliv på
kryds og tværs.
Området rummer en unik blanding af bølgende
bakker, åben hede, skov, søer og åer. Desuden er
lokalmiljøet interessant, fordi det både rummer
eksisterende faciliteter som stier, spor og
overnatningsmuligheder samt aktive og
engagerede lokale kræfter med lyst og
handlekraft til at udvikle outdoorområdet.

Ved den lille by Sminge mødes Gudenåen med
Gjern å i Sminge sø.
Plantageområderne – Gjern Bakker Plantage,
Sminge Plantage og Amerika Plantage ejes af
Silkeborg kommune.
Tange Sø – I den nordlige ende af kommunen er
Tange Sø og Ans naboer. Det giver gode
muligheder for vandaktiviteter og direkte adgang
til Gudenåen.
Eksisterende faciliteter og ressourcer
De eksisterer faciliteter er mange og varierende,
og understøtter et væld af aktivitetsmuligheder,
fra den fysiske udfoldelse til en rolig og rekreativ
brug af naturen. Af eksisterende faciliteter kan
nævnes:
MTB spor ved Gjern Bakker – områdets kuperede
landskab giver fantastiske muligheder for unikke
MTB oplevelser, og der findes allerede flere
dedikerede spor til mtb.
Landeveje i hele området – For motionscyklister
rummer området nogle fantastisk smukke turer.
Det særlige landskab giver desuden mulighed for,
at øvede og eliteryttere kan finde udfordringer.

Områdets natur
Potentialet i de stedbundne ressourcer er mange,
her kan bl.a. nævnes:
Gjern Bakker – Gjern Bakker er med sine høje
bakker og stejle skrænter et af de mest markante
landskaber langs Gudenåen. Bakkerne er opstået
som en randmoræne, der siden er gennemskåret
af de store vandmasser fra bræernes afsmeltning
under sidste istid. Herved er der opstået en
kraftigt markeret tunneldal fra Gjern by til
Gudenåen. Der er store højdeforskelle i området,
fra 19 moh. i ådalen op til Åshøj med 104 moh.
Gudenåen, Gjern å og Sminge sø – Gudenåen
bugter sig på tværs af hele Silkeborg kommune.
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Lystfiskeri i særklasse – Å-systemerne giver
unikke muligheder for lystfiskeri.
Truust camping – Midt i Midtjyllands skønne
natur, direkte ned til Gudenåen, finder du Truust
Camping & Kanoudlejning. Campingpladsen
rummer alt det en ferie i naturen kræver. Her er
alt fra primitiv teltplads og shelters til gode store
campingvognspladser, hytter og luksus
glampingtelte.
Silkeborg Ry Golfklub – 18 huls golfbane i
naturskønne omgivelser.
Svostrup Kro – Hyggelig og naturskøn beliggenhed
lige ned til Gudenåen, oplagt stop på vandreeller kanoturen.

Gjern Skole – bruger allerede i dag naturen som
aktivt læringsrum

for Grauballe under tørvegravning i 1952. Han lå
kun ca. en meter under overfladen.

Gjern Almennyttige Udviklingsselskab ApS (GAU)
– Selskabets formål er at udvikle Gjern By og
nærmeste omegn. Selskabet tilstræber at være
en paraplyorganisation for borgerne,
foreningslivet, institutioner og erhvervslivet.
Selskabet stiller sig til rådighed som et lokalt
baseret professionelt udviklingsselskab.

Det vi gerne vil
Der findes således allerede i dag et aktivt og
engageret outdoormiljø i området og unikke
naturgivne ressourcer. Der er dog et potentiale
for at koordinere og udvikle faciliteter, og
sammenhænge imellem faciliteterne.

Spejderforeninger – De lokale spejderforeninger
fx KFUM har stort kendskab til afholdelse og
formidling af aktiviteter i naturen
Veludbygget stisystem – Langs Gudenåen løber
trækstien smukt igennem landskabet og giver en
helt særlig naturoplevelse. I Gjern ådal løber også
banestien, som følger forløbet for den nedlagte
jernbane mellem Silkeborg og Langå.

Feriecenter Landal og Troldbjerg Natur &
Friluftscenter – Landal og Troldbjerg ligger side
om side midt i Gjern bakker. Landal er et stort
feriecenter midt i naturen med 178
overnatningspladser, vandland, cykeludlejning,
legepladser og meget mere. Troldbjerg består af
en smuk hytte, shelters, bålpladser mm.
De tre Lokalråd – Der er velfungerende lokalråd i
både Gjern, Sorring og Voel som indgår i
konstruktiv dialog om udviklingsprojekter af en
hver art.
Grauballemanden - Grauballemanden er et
meget velbevaret moselig fundet i en mose syd
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Der kan arbejdes med at understøtte det lokale
arbejde, der allerede pågår i forhold til at udvikle
”grønne landsbyer”, hvor naturen trækkes ind i
byerne. Her er det centralt at styrke den lokale
organisering i området og binde foreninger,
frivillige og lokale erhvervsaktører med fælles
interesse endnu tættere sammen. Der er masser
af inspiration i den lokalt udarbejdede
udviklingsplan ”Naturby – Gjern” såvel som
visionerne om Gjern Naturpark.
Udviklingen af outdoorområdet i hele den østlige
del af kommunen kan ske dels gennem lokale
outdoor hotspot og nye ruter- og stisystemer for
både gående, cyklende og ridende, som kan gøre
naturen mere tilgængelig. Og dels
turismeudvikling i samarbejde med foreninger,
(fx GAU og Ans IF) og erhvervsliv (fx Landal og
Svostrup kro). Konkrete muligheder er
etableringen af flere primitive
overnatningsmuligheder og bålhytter og en
udbygning af faciliteterne ved Sminge sø.
Trækstien og ambitionen om at lave en lang
sammenhængene vandrerute fra Gudenåens
udspring til den afslutning i Randersfjord skal
understøttes. Silkeborg Kommune har allerede
givet penge til renoveringen af dele af trækstien,
men der kan arbejdes videre med faciliteringen –
f.eks. udbygning med isætningssteder, bådbroer
og overnatningssteder. Og der kan udvikles
indsatser, så der kommer mere aktivitet på stien.

Den vestlige del af Silkeborg Kommune
Byer og befolkning
De to største byer i den vestlige del af Silkeborg
Kommune er Thorning og Kjellerup. Syd for
Thorning og Kjellerup ligger en række mindre
landsbyer. Lokalområdet er således kendetegnet
ved, at der er længere imellem byerne og ofte
længere til mere tætbefolkede områder.
Områdets natur
Naturen i lokalområdet er ligeledes kendetegnet
ved store afstande og store naturområder.
Skovområder er store og sammenhængende med
en lang række interessante kulturhistoriske
fortællinger.
Kompedal plantage – Kompedal ligger på den
østlige del af Karup Hedeslette og er en af
Jyllands største sammenhængende plantager.
Den er bygget fuldstændig systematisk med
grusveje vinkelret på hinanden ligesom streets og
avenues i de fleste amerikanske storbyer.
Firkanterne med plantage mellem vejene hedder
oven i købet også blokke.

Grathe Hede – På Grathe Hede syd for Thorning
har flere kongefejder udspillet sig. I 1157 faldt
Svend Grathe i slaget mod Valdemar den Store.
Slaget markerede jydernes sejr over soldater fra
Skåne og Sjælland.
Bøllingsø - Bølling Sø blev dannet i istiden for
10.000 år siden. Søen har afløb både mod øst til
Gudenåen og mod vest til Karup Å. Arealet blev
fredet i 2003 og søen genskabt 2004-05. Søen

29

fødes mest af kildevæld. Derfor får den rent vand
og er et godt levested for planter og dyr.

Krabbes grønne ring – Krabbes Grønne Ring er et
stykke bynært natur, der omkranser Kjellerup.
Ringen ligger i et morænelandskab dannet under
sidste istid.
Hinge Sø Hinge – Sø ligger i rolige omgivelser syd
for Kjellerup, og søen rummer et enkelt offentligt
badested (Hinge søbad). Der er badebro,
sandstrand, toiletfaciliteter og borde-bænkesæt,
madpakkehus m. ved søbadet.
Eksisterende faciliteter og ressourcer
Området i den vestlige del af Silkeborg Kommune
byder allerede i dag på en lang række
kulturhistoriske oplevelser og aktiviteter.
Endvidere trives det lokale foreningsliv rigtigt
godt i både områdets større og mindre byer.
Ellingpigen og Tollundmanden – Både Ellingpigen
og Tollundmanden blev fundet under
tørvegravning mose ved Bjældskovdal øst for
Bølling sø. Ellingpigen blev fundet i 1938 og var
angiveligt blevet hængt i en alder af ca. 25 år, og
hendes lig lagt i mosen. Tollundmanden er et
usædvanligt velbevaret moselig fundet i 1950.
Liget var så velbevaret, at fundet blev indberettet
til politiet i Silkeborg. Tollundmanden var
omkring 30-40 år gammel, da han døde.
Formentlig blev han hængt, da liget havde en
løkke om halsen.

hos Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUMspejderne i Thorning, Kragelund og Kjellerup.
Andre eksempler er Sminge sø kajaklub med knap
100 medlemmer og Ans IF med tilbud til både
mountainbike, landevejscykling, kano, kajak,
sejlads, sup mm.

Hærvejen - Både vandre- og cykelruten langs
Hærvejen skærer sig igennem den vestlige del af
kommunen fra syd mod nord. Ruterne byder på
naturoplevelser såvel som kulturelle og historiske
oplevelser. På turen fra plantagerne vest for
Thorning til Tollund, vest for Funder Kirkeby,
kommer man blandt andet på Grathe Hede, hvor
berømte kongeslag har fundet sted og Bølling sø,
der er et stort naturgenopretningsprojekt. Der er
flere overnatningsmuligheder på i området, bl.a.
på herberger i Thorning og Kragelund.
Søsportens hus i Ans – Huset er blev indviet i
2017 og huser Ans IF søsport og MTB.
Arena Midt og Arena park – Arena Midt er et
moderne kultur- og fritidscenter, der huser en
række lokale foreninger. Traditionelle idrætter
som badminton, håndbold, fodbold og gymnastik
bruger huset, men der er også flere tilbud på
outdoorområdet, f.eks. outdoortræning og løb.
Arena park er et nyt område lige udenfor Arena
Midt, som indeholder et væld af
outdoormuligheder.
Foreningslivet – Der er et stærkt foreningsliv i
lokalområdet med fokus på forskellige former for
outdoor. Der er to relativt store rideklubber i
lokalområdet. Kjellerup sportsrideklub med ca.
120 medlemmer og Rideklubben Hinnitus med
ca. 160 medlemmer. De uniformerede korps er
godt organiseret i lokalområdet med afdelinger
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Det vi gerne vil
De store vider og de store sammenhængende
skovområder i Silkeborg Kommunes vestlige del
giver helt særlige muligheder for at udvikle
outdoortilbud med fokus på ro, fordybelse og
naturoplevelser.
Der eksisterer i dag vandre- og cykelruter i
området, men ikke i et omfang der virkeligt viser
områdets store potentiale. Særligt er der ikke
mange afmærkede ruter i området, der kan give
en let adgang til naturens mange oplevelser.
Mulighederne for flere afmærkede ruter skal
derfor undersøges i det fremadrettede
udviklingsarbejde på outdoorområdet.
Der er mange kulturhistoriske oplevelser og
fortællinger i området, som skal formidles. Fx er
Hærvejen og Grathe hede oplagte
indsatsområder, som fortjener meget mere
opmærksomhed. Udviklingen af outdoorområdet
kan her have fokus på både formidling og
faciliteter, der kan løfte oplevelserne for både
borgerne i Silkeborg Kommune og for turister.
Hinge sø og Hinge søbad har en særlig plads i
lokalområdet. Det er derfor vigtigt, at området
udvikles, så det fortsat bliver et sted, hvor lokale
og besøgene kan nyde søens muligheder – f.eks.
ved etablering af primitive shelters, flere borde
og bænke, bålpladser og en fiskebro.
De bynære outdoormuligheder skal fortsat
udvikles. Potentialerne i Krabbes grønne ring og
Arena Midt i Kjellerup er eksempelvis ikke fuldt
ud realiseret endnu. Det skal således undersøges,
hvilke behov og muligheder der er her.

Silkeborg by og opland
Byer og befolkning
Lige midt i kommunen ligger Silkeborg by
omkranset af byerne Funder Kirkeby, Resenbro,
Hårup, Linå, Sejs, Svejbæk, Laven, Gjessø og
Virklund.
Ligesom selve Silkeborg er de mindre byer tæt
befolkede, og de har deres egne stærke
lokalsamfund med egne foreninger, institutioner
og butiksliv. Ser man på outdoorområdet har
man flere steder egne foreninger – fx
kajakafdeling i Sejs-Svejbæk Idrætsforening og en
ny outdoorforening i Virklund – imens andre
steder i højere grad orienterer sig imod
foreningerne i Silkeborg.

Brassø og Silkeborg Langsø. Sindbjerg og
Stoubjerg er et smukt naturområde med to
lyngdækkede toppe på hhv. 103 meter og 99
meter. Fra toppene er der en vidtstrakt udsigt i
syd og sydøstlig retning, hvor man kan se hele
sørækken fra Silkeborg til Himmelbjerget.
Vesterskoven, Ørnsø og Almindsø – Store dele af
skoven er natura 2000-område. Midt i skoven
ligger den gamle fredede bøgeskov ”Knagerne”.
Knagerne er blev plantet i 1773. Området
fremstår i dag som urørt naturskov. I
sydvestenden af skoven ligger Frederik 7.s Høj,
der med 123 meter over havet er det højeste
punkt i Silkeborg-området. I skovens nordlige
ende findes de to søer Ørnsø og Almindsø. Begge
søer er populære udflugtsmål for
silkeborgenserne – særligt Almindsø med noget
af Danmarks reneste søvand er populær som
badesø.
Borresø og Paradisøerne – Borre Sø er en del af
Gudenå-systemet og er en af de fire
Himmelbjergsøer, som er fællesbetegnelsen for
Birksø, Julsø, Borre Sø og Brassø. Paradisøerne er
en fællesbetegnelse for de fire øer, der er
beliggende i den vestligste del af Borre sø. Denne
del af søen kaldes også Paradiset.

Områdets natur
Området i midten af Silkeborg Kommune er i
danske sammenhænge helt unikt, fordi naturen
her findes helt inde i de tæt befolkede
byområder. Natur og byliv smelter mange steder
næsten sammen og borgere og turister har
mulighed for både at nyde naturen og byen.
Gudenåen – Gudenåen har alle dage været en
kilde til liv i Søhøjlandet. Og i dag er Gudenåen
blevet et paradis for både kano- og kajakfarere,
lystfiskere og alle, der elsker at færdes i naturen.
Nordskoven, Sindbjerg og Stoubjerg –
Nordskoven ligger som en bred odde mellem
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Odden og Silkeborg Langsø – Odden er et skovog parkområde ved Silkeborg Langsø lige midt i
Silkeborg. Området har altid været et af
silkeborgensernes rekreative områder. Senest er
der blevet bygget et stort madpakkehus og
toiletter.
Funder ådal – I den smukke ådal er der flotte
skrænter og udsigt over mod de furede
Hørbylunde Bakker. Nederst i lavningerne er der
moser, enge og sumpskove, og øverst på de tørre
bakker er der heder, plantager og løvskov.
Eksisterende faciliteter og ressourcer
Området omkring Silkeborg by i midten af
kommunen byder allerede i dag på en lang række

outdoorfaciliteter og -muligheder, som det videre
arbejde med outdoor skal bygge ovenpå.
Silkeborg bad og bunkerne – Kunstmuseet
Silkeborg bad byder på spændende
kunstudstillinger i et naturskønt område lige på
bredden af Ørnsø og kun et stenkast fra Almind
sø. Spredt i skovene omkring Silkeborg bad og
inde på selve området findes der endvidere flere
bunkere fra 2. verdenskrig og et bunkermuseum,
der fortæller historien om Silkeborg under krigen.
Hjejlen og turen til Himmelbjerget – Hjejlen er
Silkeborgs mest kendte varetegn. Den kulfyrede
hjuldamper er den ældste af sin slags i verden.
Med damperen kan man opleve Søhøjlandet fra
søsiden og sejle fra Silkeborg til Himmelbjerget.

Søsportens hus – I Silkeborg Langsø åbnede der i
2017 et helt nyt søsportshus. Huset er tænkt til
kajak, kano, SUP og surf, men benyttes i dag også
af andre brugere – fx udøvere af naturyoga og
lokale skoler.
Foreningslivet i Silkeborg – Der er mange
outdoorforeninger i Silkeborg. Flere af dem er
både store og gamle med en stærk organisering,
initiativrige medlemmer og gode faciliteter.
Særligt foreningerne ”på vandet” har en lang
historie, men fx Silkeborg Orienteringsklub og
senest Mountainbikeklub Silkeborg har også stor
succes.

Østre og Vestre Søbade – De to søbade ligger ved
en af Danmarks reneste badesøer Almind sø.
Stort set alle silkeborgensere har gode
sommerminder fra søbadene, som også bruges
flittigt til alle mulige former for træning – fx løb,
svømning, dykning og Rawfit.
Indelukket og bådpladserne – Aktiviteten på
Silkeborgsøerne og åerne, som forbinder dem, er
stor. En stor del af aktiviteten har sit
udgangspunkt i Indelukket og Remstrup å, hvor
både, kajakker og kanoer ligger tæt side og side.
Aqua, Naturfagscentret og Naturstyrelsen – Aqua
og Naturfagscentret ligger side om side sammen
med Naturstyrelsen Søhøjlandt. De tre naboer er
et stærkt trekløver ift. naturformidling og læring.
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Det vi gerne vil
Outdoor handler om, at være ude. Om at have
luft i håret eller vand på kinderne. Outdoor
handler om, at naturen er en central del af
oplevelsen. Men når Silkeborg er Danmarks
Outdoor Hovedstad, skal borgere og besøgene
også kunne mærke naturen i Silkeborg by og det
tæt befolkede opland. Det er derfor afgørende at
udvikle outdooraktiviteter og -faciliteter, der
understøtter mulighederne for at få gode
naturoplevelser, men samtidig ikke trækker
outdoor ned over hovedet på alle dem, som
gerne vil nyde byens shopping, cafeer,
restauranter og kulturliv.
Vi vil invitere byens forskellige aktører til at være
medskabere og ambassadører for Outdoor
Hovedstaden. I fællesskab skal vi understøtte

outdooraktiviteter og opfinde nye outdoorevents
i byen, der harmonerer med byens andre tilbud.
Naturlegepladser – Silkeborg Kommune vil
medvirke til at etablere en bynær naturlegeplads
på et egnet sted i Silkeborg Kommune.
Legepladsen skal indbyde til leg og aktivitet i det
fri og tiltrække børnefamilier, skoler og
institutioner. Kommunen vil endvidere undersøge
mulighederne for at integrere outdooraktiviteter
og lej i byrummet – fx ved etablering af
bouldering på egnede mure og gavle.
Events i midtbyen – Der arbejdes på at etablere et
bredt samarbejde med byens erhvervsliv om i
fællesskab at skabe flere outdooraktiviteter og
events - eksempelvis i forbindelse med ”Levende
byrum” og folkemødet.

Søbade - Vi vil etablere nye søbade i Silkeborg
Kommune - herunder et bynært søbad i
Silkeborg, der skal danne ramme om
forskelligartede aktiviteter til vands og på land.
Desuden vil vi udvikle eksisterende søbade i
Silkeborg Kommune, så de fremstår endnu mere
indbydende.
Friluftslivets godsbane – Målet er at skabe et
område, der samler de innovative, de nysgerrige
og de udøvende aktører, der operer i feltet
mellem natur, kultur og fællesskab. Området skal
være et tværfagligt udviklingscenter for friluftsliv,
der via samarbejde og videndeling skaber et
dynamisk og aktivt miljø for friluftsliv for alle.
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Hot spots – Der etableres mindre faciliteter i
lokalområdets byer, som skal hjælpe borgere og
besøgene ud og opleve nature og de mange
aktivitetsmuligheder den giver. På et Hot spot er
der fx parkeringsmuligheder, madpakkehus og
cykelvask. Og der er information om naturen,
markerede vandre- og cykelruter, god opførsel,
naturformidling mm.

Den sydlige del af Silkeborg Kommune
Byer og befolkning
I den sydlige del af Silkeborg Kommune er der
længere imellem husene, mere luft og mere plads
i områdets store sammenhængende hede- og
skovområder.
Them er den største by i området og har med
stærke foreninger, et nyt bibliotek og kulturhus
og et godt forretningsliv en central plads i
området. Længst mod syd på vej mod Horsens
ligger Bryrup og landsbyen Vrads, der blev kåret
som årets landsby i 2012. To byer der bl.a. er
kendetegnet ved stærke fællesskaber og en
tydelig identitet, der siger, at man selv vil og kan
skabe sit eget lokalsamfund.
Områdets natur
Områdets natur er kendetegnet ved de store
sammenhængene skovområder, lyng- og
hedelandskaber og skovsøer med en stor
biodiversitet.
Løndal Skov, Velling skovene, Bredlund Plantage,
Hjøllund Plantage og Gludsted Plantage - Ser man
på de mange skove som et samlet område, er der
her nogle af de bedste muligheder i Danmark for
at finde ro og for at sammensætte vandre- og
cykelture på flere dage.
Vrads Sande - I området finder man det store
bakkede lyng- og hedeområde Vrads Sande. En
stor del af området (i alt 146 ha) blev fredet i
1968. Der er afmærkede stier, som bl.a. byder på
et rigt fugleliv.

Kulsø, Kvindsø, Hundsø og Snabe Igelsø – Imellem
skove og hedelandskaber finder man nogle af
Danmarks reneste skovsøer med et rigt dyre- og
planteliv. Og nogle steder muligheder for at tage
en dukkert i sommervarmen.
Eksisterende faciliteter og ressourcer
I den sydlige del af kommunen er der en række
faciliteter og aktiviteter, der giver mulighed for at
komme ud og opleve den unikke natur.
Der er en række stærke lokale både private og
frivillige aktører, som er centrale for at udvikle
outdoorområdet og realisere de mange
potentialer, der er i den sydlige del af
kommunen.
Veteranbanen Bryrup-Vrads - Banen kører på en
ca. 5 km lang strækning af den nedlagte Horsens-Silkeborg Jernbane, som blev lukket i 1968.
Turen går fra Bryrup gennem et skovområde forbi
søerne Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø til Vrads
station.
Vrads og Vrads Station – Der er allerede i dag en
stærk outdoorkultur i Vrads med aktive borgere,
private kursusudbydere, shelters mm. Man kan
handle og blive guidet ud i området hos
købmanden i Vrads. Og vil man forsøde sin
vandre- eller cykeltur med noget godt at spise, er
restauranten Vrads Station en god mulighed.
Bryrup Camping - Bryrup Camping blev i efteråret
2014 hædret med en temapris fra RegionMidt
Jylland. Prisen blev tildelt for at have sat
gæsteoplevelsen i centrum med tiltaget ’Aktiv
camping – bevægelse, sundhed og velvære’.
Rovfugleshow og ørnereservat – Oplev et show
med majestætiske ørne, lynhurtige falke, adrætte
høge og fascinerende ugler. Og gå på opdagelse i
“Ugleskoven”.
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Hærvejen – Både vandre- og cykelruten langs
Hærvejen skærer sig igennem den sydlige del af
Silkeborg Kommune fra syd mod nord. Ruterne
byder på naturoplevelser såvel som kulturelle og
historiske oplevelser.
Afmærkede vandreruter – Der er et væld af
afmærkede vandreruter, der tager både
besøgene og lokale forbi en perlerække af fine
naturoplevelser og udsigtspunkter.

Den skæve bane – Imellem Funder og Brande
løber cykel- og vandrestien Den skæve bane på
en nedlagt jernbanestrækning igennem bl.a.
Hjøllund. Når man befinder sig på strækningen,
vil man opleve frodige løvskove, enge der
strækker sig smukt ud i horisonten, men også
sandede enge.
Liga syd - Liga Syd er en forening, der vil bidrage
til et aktivt lokalsamfund i Silkeborg Syd.
Foreningen gennemfører selv aktiviteter og
samarbejder med andre aktører i lokalområdet.
Lokalrådene - Der er velfungerende lokalråd i
området, som arbejder målrettet på at udvikle
området – også med et klart outdoorfokus. F.eks.

udgav lokalrådet Skovlandet allerede tilbage i
2008 en ”Identitets vision” med naturen i fokus.

understøtte foreningslivet og organisere
outdooraktiviteter i området.

Foreningslivet – Der er en lang række foreninger i
den sydlige del af Silkeborg Kommune med et
outdoorfokus – f.eks. Them-Bryrup
fiskeriforening, Bryrup-Them jagtforening, Bryrup
Kajaklaug og Bryrup Cykelklub.

Der etableres et lokalt forankret sti- og sporlaug,
der får ansvaret for at etablere og vedligeholde
eksisterende trampestier og sikre en god dialog
med lodsejerne i området. Et nyt sti- og
rutenetværk kan være grundlag for udviklingen af
lange vandreture, hvor man over flere dage får
mulighed for at opleve området.

Lystruphave efterskole – Skolen ligger mellem
Vrads og Bryrup lige midt i skoven og ned til
Kulsø. Efterskolen tilbyder valgfag i Fiskeri,
Kano/kajak og mountainbike.
Them Hallerne – Hallerne er omdrejningspunkt
for en stor del af idrætsforeningerne i Them.
Hallerne er en selvejet institution med store
ambitioner. Senest har hallerne moderniseret
svømmehallen og udvidet med nye faciliteter.
Skoler og dagtilbud – Der ligger to skoler i
området, Frisholm skole og Bryrup skole. Der
ligger fem daginstitutioner. Fire i eller omkring
Them og en i Bryrup.
Det vi gerne vil
De store sammenhængene skov- og
hedeområder i den sydlige del af Silkeborg
Kommune skaber helt unikke muligheder for
outdooraktiviteter med fokus på ro, fordybelse,
klassisk friluftsliv samt naturformidling og læring.
Endvidere er der allerede i dag en række private
virksomheder og flere foreninger, som kan være
lokomotiver på udviklingen af denne type
outdooraktiviteter.
En central udfordring i området er
adgangsforholdene til naturområderne. En stor
del af både skove og hedelandskaber er
privatejet, og det er således nødvendigt at indgå
aftaler lodsejerne om formidling af adgangen.
Udviklingen af outdoorområdet i den sydlige del
af Silkeborg Kommune sker gennem eksempelvis
etableringen af en lokal outdoor arena, der skal
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Bilag 1

Proces frem mod outdoormasterplanen
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