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InnoAgeing – visionen 

At fremme aktiv aldring 
med naturen og for at 
understøtte menneskers og 
naturens velbefindende   
 

Vi vil bidrage til primær forebyggelse for 
borgere, sommerhusejere og turister 
gennem aktiv, sund aldring med 
naturen, som vil skabe nye 
forretningsmuligheder i Nationalpark og 
UNESCO Verdensarv Vadehavet. 
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Langsigtet effekt og Co-design af 
værdiskabelse på mange niveauer 

 Mindske offentlige udgifter på 
sundhed og sociale 
serviceydelser gennem selv-
kompetence (self-efficacy),  
overførbarhed til andre 
geografiske kontekter 

 Nye praksisfællesskaber i 
naturen 

 Nye forretningsmodeller, vækst 
og udvikling 

 Bæredygtig udvikling af 
Verdensarv og Nationalpark 
Vadehavet – ejerskab og 
meningsfulde, bæredygtige 
naturoplevelser  
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Hvordan vil vi opnå dette? 

 Engagere +55-årige i livsstils-
interventioner for at igangsætte 
og fastholde et aktivt liv baseret 
på objektive sundhedsindikatorer 
og subjektiv velvære 

 

 Co-design med andre: Borgere, 
sommerhusejere, turister, 
naturvejledere, 10 forretninger, 
kommunen, forskere, verdensklasse 
natur 

 

 Politisk og økonomisk og 
civilsamfundsinteresse i sund, 
aktiv aldring, bæredygtig turisme 
og naturbeskyttelse 
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Hvem er vi? 
Paolo Caserotti, Lektor, Ph.D. Inst. for Idræt og  

Biomekanik  

Anne-Mette Hjalager, Professor, Ph.D. Inst. for  

Entrepreneurship og Relationsledelse 

Bodil Stilling Blichfeldt, Lektor, Ph.D.  

Chris Heape, Design research consultant, Ph.D. 

Janne J. Liburd, Professor (lead), D.Phil, Ph.D. 

Inst. For Design og Kommunication. 

 

Eksterne partnere 

 Tønder Kommune, Tøndermarksinitiativet  

 UNESCO Verdensarv og Nationalpark Vadehavet 
 Partnervirksomheder, Naturformidlere 

 Ældre borgere, sommerhusejere, turister. 
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Intervention med udsatte mænd + 55 
Observationer og foreløbige resultater 

 

 

 

 

 

 

• N= 6, + 1 ældre, mandlig naturguide  

• Ti tirsdage kl 9-13 på co-designede 
ture i NPV 

• De kommer alle hver gang, vil ikke 
hjem 

• Det lykkedes efterhånden at skabe 
nye fællesskaber i og med 
verdensklasse natur. 

“Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi går rundt herude. Måske er det 
sådan at være på tur med husmoderforeningen?”  

‘Jens’, yngste mand, tidl. langturschauffør. Han har ingen minder om gode oplevelser, 
velvære i naturen.   
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Intervention med aktive +55årige 
Observationer og foreløbige resultater 

“Når man er inden for alderdommen, fremfor udenfor, før man 
blev gammel, så formindskes frygten.  Ja, man føler sig ligefrem 
stærkere, klogere, mindre stresset og mere lykkelig – især hvis 
det er sammen med andre.” 

“Alle mine planlagte aktiviteter, det er jo dem, der gør at jeg kender folk, 
der vil med ud at gå. Det er den måde, jeg skaber relationer med andre. 
Hvis man bare sad derhemme, og måske bare læste, så møder man jo 
ikke nogen” (Elly, 65 år) 



En forretningsmodel beskriver en virksomhed som et system af 
aktiviteter, skaber og leverer værdi til kunderne, og profiterer heraf. Det 
er den gode fortælling om virksomheden, som klargør, hvad man 
tilbyder, hvordan man sælger og kommunikerer med kunderne, hvordan 
varen eller tjenesteydelsen produceres, og hvordan man tjener penge 
på det.   

Forretningsmodeller for sund aldring i Vadehavet 



Sikkerhed 
Status 
Kontrol 
Nye venner 
Vægttab 
Bedre kondition 
Opleve at være ”primitiv” 
Slippe ansvaret 
Være kreativ 
Få noget at snakke om med venner og familie 
Få gode sundhedsvaner 
Blive rask 
Selskab 
Ændre vaner 
Stoppe med at ryge 
Være noget for andre 
Gøre noget for  naturen 
Et godt grin 
Fejre noget 
Stilhed 
Spare penge 
Lære fra sig 
Vise miljøbevidsthed 
Prøve noget nyt 
Udfordre sig  selv  
Få mulighed for at tjene penge 
Osv 

Værditilbud 



Visitxxxs website 
Til/med medlemmer gennem foreningskanaler 
Google maps 
Nationalpark Web , Facebook, nyhedsbreve 
Informationsstandere i nationalparken 
Lokale medier 
Nationale medier 
Direkte mails 
Guidebøger  
Selvhjælpsbøger og –websites 
Praktiserende læger  og sundhedshuse 
Medicinske forsøgsorganisationer 
Forsikringsselskabers kunder 
Kommunale sundhedstilbud 
Endomondo og andre fitness systemer 
Materialer i sommerhus, camping, hoteller 
Ambassadørnetværk 
Facebook 
Forhandlere af gear 
Travelblogging 
Lokalbefolkningen 
Osv 

Måder at komme i 
kontakt  
med/kommunikere med 
kunderne  



Salg af services direkte til kunderne 
Adgangsbilletter 
Del af foreningsmedlemskab 
Offentlige midler i forebyggelsessystemet 
Forsikringsydelser 
Abonnementer på ydelser 
Gavekort  
Product placement  
Sponsorskaber 
Salg af produkter (bøger, gear osv) med tillæg  af 
services 
Udleje af reklameplads 
Forskningsmidler  
Interreg og andre udviklingsmidler 
Fondsmidler 
Salg af ting/viden, som deltagerne producerer 
Royalties 
Annoncer på platforme 
Adoptionsindtægter for naturområder 
Fritidsundervisning/oplysningsforbundene 
Osv 

Hvor kommer 
cashflowet fra? 



https://stillevandringer.dk/haervejen/ 



http://www.wanderlandpopup.com/testimoni
als/ 
 
 

http://www.wanderlandpopup.com/testimonials/
http://www.wanderlandpopup.com/testimonials/




https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOxJyl1MvaAhXNfFAKHf6rCqUQjRx6BAgAEAU&url=https://fermalife.com/event/brea-wellness-festival/&psig=AOvVaw1YmO2bE0mVjwEtUyWF46MQ&ust=1524410019087385


https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifsI750svaAhWOYlAKHSW5DYUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.indiegogo.com/projects/beneath-the-tide&psig=AOvVaw3ocUmV_xi1IH-qGwpNkSS7&ust=1524409730189436


http://adoptagreekolivetree.com/ 



Citizenscience.dk 



https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj158PdzMvaAhUDIVAKHdH2Aq0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.vabook.org/program/mental-health-the-nature-based-fix/&psig=AOvVaw2jFdDSGbgRUIukH8fSYFZR&ust=1524407901642853


https://www.we12travel.com/north-face-ultra-
fastpack-ii-gtx-hiking-shoes/ 

Travelblogging 



Patientslikeme 



Work in progress – more to come next year! 


