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Adgang til naturen og den brede vifte af mulige udendørs aktiviteter opfylder et 
menneskeligt kernebehov og giver desuden en lang række fordele. Placeringen af 
Silkeborg midt i et område med søer, åer og skov giver mulighed for at udforske 
integrationen af uderummet og udendørs aktiviteter i kommunens arbejde med 
kerneopgaver og politik. 

Den lokale turistorganisation tog sammen med Silkeborg Kommune initiativ til at 
udnævne Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad i 2017. I forlængelse heraf blev 
Outdoor Institute etableret.
 
Initiativet omkring Danmarks Outdoor Hovedstad var som udgangspunkt tænkt som 
branding- og produktudviklingsindsats. Kort efter udnævnelsen blev det dog klart, at 
mange borgere, virksomheder, organisationer og andre interessenter kunne identificere 
sig med Outdoor og der derfor var potentiale til at udvikle en bred fælles identitet og 
kultur. Det blev tydeligt for aktørgruppen, at Outdoor kan være med til at styrke indsatsen 
på en lang række vigtige sundheds- og velfærdsrelaterede områder. 

Fx. ved vi, at inaktivitet har overtaget rollen fra rygning som den største trussel mod 
folkesundheden inden for EU , og der er betydelig evidens for, at Outdoor kan have 
en positiv effekt på vores moderne livsstil og dermed få betydning for millioner af 
mennesker. 

Hvis Outdoor skal være med til at løfte disse vigtige samfundsproblematikker, er det 
nødvendigt at finde en stærk og selvstændig initiativtager, facilitator og brobygger, der 
kan samarbejde med de mange relevante aktører. Denne aktør viste sig at være Outdoor 
Institute, hvilket en række betydelige internationale interessenter var klar til at bakke op 
om.
 
Ambitionen om at være hovedstad stiller krav om at skabe værdi for alle interessenter og 
målgrupper, både lokalt, nationalt og internationalt. Outdoor Institute har en afgørende 
rolle i denne ambition og vil styrke den vedvarende udvikling af Silkeborg som Danmarks 
Outdoor Hovedstad.

OUTDOOR I N ST I T UT E 3



H
V

O
R

FO
R

?

OUTDOOR INSTITUTE4



Vi tror på at øget integration af natur  
og Outdoor i vores hverdagsliv…
 
 
• Vil sikre bedre trivsel for den enkelte, øget sammenhængkraft  

i samfundet og bedre velfærd til flere mennesker. 

• Giver økonomisk udbytte for kommune og erhverv, giver en  
skarp og interessant kommunal identitet og gør os til dansk  
og international first mover i koblingen af Outdoor og velfærd. 

• Skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance  
imellem benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur.
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Outdoor Institute vil 
være en førende national 
og international udviklings- 
og videndelingsaktør, der 
gennem Outdoor styrker 
sundhed, livskvalitet, 
velfærd og vækst.
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Outdoor Institute ønsker at skabe synergi mellem 
Silkeborg Kommune og øvrige offentlige og private 
interessenter i form af samarbejder og partnerskaber, 
der skaber rum for innovation, udvikling, videndeling og 
forskning i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Det er Outdoor Institutes strategi at fremme 
værdiskabelsen af Outdoor ved at styrke udviklings-, 
videndelings- og forskningsinitiativer på tværs af 
sektorer og niveauer til gavn for alle målgrupper både 
lokalt, nationalt og internationalt.
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Aktørlandskabet i Danmarks Outdoor Hovedstad
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Outdoor Institute ønsker at…

• Agere som udviklings- og videndelingscenter inden for Outdoor, der bidrager med 
udvikling, mediering og forankring af praksis- og forskningsrelateret viden i nye og 
eksisterende samarbejder og partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt. 

• Støtte op om udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad via koordinering og 
videndeling mellem relevante aktører på tværs af sektorer og niveauer og ekstern 
kommunikation/branding. 

• Assistere Silkeborg Kommune i at involvere og implementere Outdoor som vigtigt 
element i løsningen af velfærdsopgaverne. 

• Etablere en tænketank for dialog og samskabelse, der bl.a. fremmer værdiskabelsen 
af outdoor hos private og offentlige interessenter.  

• Skabe en bæredygtig økonomisk ramme for Outdoor Institutes virke. 

• Opbygge og kvalificere Outdoor Institutes organisation.
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Uafhængighed
Instituttets faglige arbejde er ikke bundet 
af politiske eller økonomiske hensyn eller 
interesser af nogen karakter

Tværfaglighed
Instituttet arbejder på tværs af faggrænser, 
sektorer og niveauer

 
Nysgerrighed
Instituttet fokuserer på muligheder for 
udvikling af innovative og bæredygtige 
løsninger

 
Involverende
Instituttet involverer sig aktivt og medierer 
interessenternes behov

Gennemslagskraft
Instituttet kommunikerer og videndeler 
målrettet, klart og stærkt

Transparens
Instituttets arbejde er transparent på alle 
niveauer og involverer interessenterne
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”Vi styrker sundheden, 
livskvalitet, velfærd og vækst 

gennem outdoor”



Outdoor INSTITUTE 
Ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
outdoorinstitute.dk


