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Landsbyklyngen ”De 5 ved Tissø” er en del 
af kampagnen Landsbyklynger. Kampagnen 
søsætter i 2017-2019 24 landsbyklynger 
fordelt over hele Danmark. Bag kampag-
nen står Realdania, Lokale og Anlægsfon-
den og DGI1. Denne rapport handler om 
landsbyklyngen De 5 ved Tissø, der ligger 
i Kalundborg Kommune. Det indledende 
kapitel beskriver baggrunden og målet 
med samarbejdet, udfordringerne lokalt og 
gejsten samt motivationen for at danne en 
landsbyklynge.

Baggrunden og målet  
med samarbejdet
De 5 beboerforeninger; Hvidebæk Lokalråd, Jorløse 
Beboerforening, Sæby-Hallenslev Beboerforening, 
Buerupegnens Beboerforening og Reerslev Lands-
bylav indgik i september 2017 et samarbejdet om at 
lave en landsbyklynge.

Målet med samarbejdet er, at styrke udviklingen i 
området. Det skal ske igennem styrkelse af sam-
menhængen imellem områdets landsbyer, og ved 
at skabe en fælles fortælling om området, der kan 
understøtte kommunikationen ud ad til. Derved hå-
ber klyngen, at kunne skabe projekter og aktiviteter, 
der vil understøtte områdets stærke position som 
bosætningsområde.

Udfordringerne
Der er disse år en tendens til, at landsbyerne i 
Danmark opfattes som værende i tilbagegang. Men 
sådan er virkeligheden ikke i landsbyklyngen De 5 
ved Tissø. Der bor mennesker i næsten alle huse, 
der bor mange børnefamilier, og man kan inden for 
en times rejsetid nå kolossal mange arbejdspladser 
og endelig findes der en fantastisk natur og et rigt 
foreningsliv.

Klyngen har derfor en væsentlig opgave i at få om-
verdenen til at se disse lokale kvaliteter og mulighe-
der. Det kræver en formidling af områdets værdier, 
der bl.a. handler om, at få omverdenen til bedre 
at forstå, at folk, der bor i området, nyder naturen 
uden for vinduerne, i haverne og accepterer at have 
adgang til mere urbane aktiviteter som fx biograf- 
eller svømmehalsture i de omkringliggende byer. 

Klyngen ser også en vigtig opgave i at skabe bedre 
adgang til naturen. Et vigtigt fælles emne er derfor 
bedre og mere alsidige muligheder for at opleve og 
dyrke naturen. Det kan være bedre muligheder for 
at cykle eller vandre, men det kan også være bedre 
muligheder for at iagttage naturen eller overnatte i 
den.

Gejst og motivation
På de indledende borgermøder i klyngesamarbejdet 
har der været mange forskellige mennesker med 
forskellige ønsker. Fælles for alle har dog været, 
at man tror på, at der er muligheder i samarbejdet. 
Borgerne kan se, at området har en masse godt, 
og borgerne kan se, at man i fællesskab har store 
muligheder for at skabe noget endnu bedre.

De 5 landsbyer i området har gennem en årrække 
etableret et godt netværk og har sammen udarbej-
det udviklingsplanen "Langt fra centret, men allige-
vel midt i det hele”². Nu er tiden moden til at styrke 
samarbejdet yderligere og udvide det med flere 
aktører. Ønsket er derigennem at afprøve og skabe 
nye metoder til udvikling af landsbysamfundene og 
landdistrikterne i hele kommunen. Styregruppen 
håber, at få flere aktører inden for lokalområderne i 
spil, da det også vil give grobund for flere hænder til 
at løfte arbejdet, og det vil få øjnene op for synder-
gier på tværs mellem aktørerne. Ambitionen med 
landsbyklyngen er derfor at styrke det samarbejde, 
der i forvejen er mellem landsbyerne i området og 
involvere flere parter.
 

1. 
INDLEDNING
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Det følgende afsnit beskriver en række generelle 
udfordringer for mange landsbyer i landdistrikterne i 
Danmark i dag. Afsnittet afspejler ikke landsbyklyn-
gen De 5 ved Tissø, som har beskrevet de lokale 
udfordringer og den lokale gejst og motivation i 
indledningen (1). De generelle udfordringer beskre-
vet i dette afsnit er med til at tegne baggrunden for 
etablering af landsbyklynger generelt i Danmark, 
og afsnittet er dermed med til at sætte rammen for 
de gevinster, der kan være, ved at indgå samarbej-
der på tværs mellem landsbyer. Da de 5 ved Tissø 
ligger kun en times kørsel fra Rådhuspladsen i Kø-
benhavn og har et rigt foreningsliv, er klyngen gået 
ind i samarbejdet for at styrke områdets udvikling 
endnu mere.

I Danmark er befolkningstallet stigende, men stig-
ningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en ræk-
ke af landdistrikterne. Imens særligt Østjylland og 
det østlige Sjælland har haft vækst fra 2009-2017, 
så har en række kommuner i Nordjylland, Vestjyl-
land og det sydlige Danmark samt ø-kommunerne 
oplevet en befolkningsnedgang i samme periode³.
 
Parallelt hermed sker der en række ændringer 
i befolkningssammensætningen. I Danmark er 
gennemsnitsalderen stigende. En tendens, som er 
tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, 
og de ældre bliver tilbage⁴. 

Ofte bliver fritids- og foreningslivet også ramt 
af et faldende befolkningstal og den ændrede 
befolkningssammensætning i landdistrikterne. 
Foreningerne bliver pressede på antallet af med-
lemmer, faciliteter, ledere samt frivillige, og presset 
øges på deres økonomi. Efterspørgslen på aktivite-
ter ændrer sig i takt med, at der bliver flere ældre.

Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne i 
dag har svært ved at fastholde deres eksistensbe-
rettigelse som selvstændige, bæredygtige lands-
byer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have 
en aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer 
oplever i dag, at skoler lukker, busruter bliver ned-
lagt, og købmænd drejer nøglen om. Det medfører 
et behov for omstilling for de mennesker, der bor i 
landsbyerne⁵.

Disse generelle udfordringer tynger ikke lands-
byklyngen De 5 ved Tissø. Her ser klyngen i 
samarbejde med kommunen lyst på fremtiden, men 
må samtidig kæmpe med et negativt mediebille-
der, der tegnes ud fra den tilbagegang, der findes 
mange andre steder i landdistrikterne. For de 5 

ved Tissø handler klyngesamarbejdet derfor om 
proaktivt at højne kommunikationen af området og 
dets potentialer; at få de gode fortællinger om de 
mange kvaliteter sat i spil og skabe endnu bedre 
dialog med borgerne om udviklingsmuligheder og 
løsninger, der kan styrke de enkelte landsbyer og 
samarbejdet på tværs.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI 
Pilotprojekt Landsbyklynger⁶ i samarbejde med 
fem af landets kommuner. Evalueringen af pilot-
projektet viste, at landsbyer står stærkere, når de 
står sammen. At landsbyer, der ligger i nærheden 
af hinanden, kan drage fordel af at samarbejde om 
og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter. 
Derigennem kan landsbyerne styrke fællesska-
bet og livet i landsbyerne, samtidig med at den 
kommunale service og drift optimeres⁷. Det er 
erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes ud fra i 
landsbyklyngen De 5 ved Tissø. Det betyder, at den 
overordnede tilgang er, at landsbyer står stærkere, 
når de står sammen. At landsbyer, der samarbejder, 
kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af 
landdistrikter.

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer, der samarbejder om fælles 
strategiske mål. Det sker i en net-
værksstruktur, hvor landsbyerne 
benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. Landsbyklynger hand-
ler om at skabe en fælles stedsiden-
titet, socialt fællesskab og om at 
samles om fælles fysiske faciliteter 
og aktivitetsmuligheder8.
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område arbejder med en proces, hvor 
de skaber et nyt fællesskab. Der kan være lang vej 
til et samarbejde og en fælles identitet på tværs af 
landsbyer, hvis livet i de medvirkende landsbyer 
hidtil har været levet hver for sig.

Processen for etableringen af en landsbyklynge 
strækker sig over 18 måneder og består af fem 
faser. Forud for opstarten sker en prækvalifikation, 
hvor kommunen i samarbejde med lokalsamfundet 
udarbejder den ansøgning, der kvalificerer optagel-
sen i Kampagnen.

I den første fase etableres projektet med en styre-
gruppe, som bliver ansvarlig for projektet og vareta-
ger dets overordnede styring. Ligeledes kommuni-
keres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, 
som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.  

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyn-
gen med fokus på de potentialer, der kan styrke 
klyngens identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere fra 16 år i klyngens geografi. Ligeledes 
etableres der i denne fase en fælles kommunikati-
onsplatform.

Gennem tredje fase arbejdes der på baggrund 
af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for det 
videre arbejde. Med udgangspunkt i den vision 
udvælges enkelte indsatsområder, som fremadret-
tet prioriteres.

I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner 
og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder. 

I den femte og sidste fase forankres projektet, og 
der laves en strategiplan, som fungerer som pejle-
mærke for den langsigtede udvikling af området.

1.2. PROCES OG METODE

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

Vision og  
indsats områder. Det  
strate giske fundament
2 mdr.

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE
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Metodisk tilgang
Borgerne har en central rolle i etableringen af en 
landsbyklynge. Det er borgerne, der har den nød-
vendige ”know how” og viden, der er brug for, for at 
kunne initiere de udviklingsprocesser og justeringer, 
der lokalt er brug for. Etableringen af en lands-
byklynge sker ud fra et ønske om, at forandring skal 
komme nedefra, og at ejerskabet til det nye fælles-
skab, som en landsbyklynge er, forbliver på lokale 
hænder. Forankringen sker hos en bred vifte af de 
lokale aktører. Der er tilknyttet en proceskonsulent 
til projektet. Det er proceskonsulentens opgave at 
inspirere de frivillige og medvirke til at drive proces-
sen, så fremdriften gennem faserne sikres. Pro-
ceskonsulenten vil ligeledes understøtte den lokale 
involvering og udbredelse af kendskabet til klyngen 
via arbejdet med de udvalgte fokusområder. Der 
sidder endvidere en kommunal repræsentant med 
i styregruppen. Repræsentanten skal sørge for, 
at der er sammenhæng mellem de initiativer, der 
sættes i gang i klyngen, og de kommunale planer 
på området.

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer 
relateret til en geografisk lokalitet eller et område⁹. 
Stedbundne potentialer kan være mange ting, og 
det kan ikke afgøres på forhånd, hvad der rummer 
potentiale et bestemt sted. Det kan være kulturarv 
i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede 
naturområder eller en lokal håndværkstradition. 
Stedbundne potentialer kan også være lokale vær-
dier og selvforståelse, sociale netværk, der er op-
stået over tid på et sted. Der vil derfor gennem hele 
processen være opmærksomhed på at lokalisere 
stedbundne potentialer og bringe dem i spil. 

Gennem de fem faser arbejder styregruppen med 
seks forudbestemte fokusområder. Fokuspunkterne 
fungerer som styringsredskaber, der er med til at 
sikre fremdrift og struktur.

FOKUSPUNKTERNE OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi-
nerer på tværs af landsbyer og kendte struktu-
rer og arbejder med strategiske perspektiver for 
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation
Etablering af en styrket og koordineret kommu-
nikationsindsats, der sikrer relevant information 
om klyngen både internt og eksternt. 

Involvering
Borgerne involveres via en borgerundersøgelse,  
borger- og dialogmøder samt ved etablering af 
arbejdsgrupper.

Kommunesamarbejde
Etablering af et styrket samarbejde med kom-
munen, så borgere og kommune i fællesskab 
optimerer den kommunale service.

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder 
i klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.
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Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke det faktuelle 
beslutningsgrundlag for styregruppen i landsbyklyn-
gen De 5 ved Tissø. Det sker ved at kortlægge de 
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyn-
gens geografi, demografi og interne strukturer. De 
interne strukturer belyses særligt via borgerun-
dersøgelsen, der kortlægger borgernes syn på de 
udfordringer og potentialer, der findes i klyngen. 
Således skal rapporten give styregruppen et fak-
tuelt grundlag for prioriteringer og beslutninger om 
de indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes 
med. 
Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne 
afsæt for en strategiplan. Strategiplanen laves i den 
femte og sidste fase af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup-
pen for De 5 ved Tissø samt de aktive arbejdsgrup-
per, der med tiden tilknyttes projektet. Heri medreg-
nes også Kalundborg Kommune, som har en plads 
i styregruppen. Den sekundære målgruppe er Re-
aldania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, som er 
medfinansierende i projektet. Øvrige interessenter 
kan være kommuner og distriktsråd, som er optaget 
af landdistriktsudvikling og etablering af klyngesam-
fund ud fra en borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
I kapitel 1 er landsbyklyngens baggrund, udfordrin-
ger og motivationer beskrevet.

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne af 
borgerundersøgelsen.

Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen De 5 ved 
Tissø. Her får læseren indsigt i klyngens geografi 
og overblik over klyngens demografiske profil.

I kapitel 4 præsenteres resultaterne af borgerun-
dersøgelsen. Her vil de seks fokusområder blive 
introduceret med fokus på Landsbyklyngen De 5 
ved Tissø.

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for landsbyklyngen.

1.3. RAPPORTEN
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Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra de demografiske og geografiske analyser 
og opsummerer en række af resultaterne fra 
borgerundersøgelsen.

2.1. DEN GEOGRAFISKE OG  
DEMOGRAFISKE ANALYSE

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i 
klyngen. 93 % af respondenterne er tilfredse 
med at bo i området. 5 % svarer, at de ikke er 
tilfredse, mens 2 % svarer ved ikke.

71 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler 51 % tilknytning 
til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er således 
i højere grad bundet til det sogn, man bor i end 
til hele landsbyklyngens geografi. 

Naturkvaliteter (44 %), Familie og venner (33 
%) samt Rimelige boligpriser (28 %) er de 
vigtigste årsager til at bosætte sig i området.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
59 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne i 
dag. Det vidner om et begrænset kendskab til 
de eksisterende samarbejder på tværs, selvom 
de har eksisteret i flere år og fungerer godt. Det 
var netop ønsket om et styrket samarbejde der 
bl.a. var årsagen til, at De 5 ved Tissø ansøgte 
om at deltage i Landsbyklyngekampagnen. 
86 % mener, at et samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyer-
ne fortsat skal udvikle sig positivt og forblive 
attraktive som bosætningssteder. Det viser en 
meget bred opbakning til landsbyklyngen og til 
samarbejdet på tværs. 

De 5 ved Tissøs ligger i et af Danmarks bedste 
pendlerområder. Der er ca. 20-25 minutters 
kørsel til Kalundborg. Inden for en halv time i 
bil kan man nå Korsør, Nyborg, Slagelse, Sorø 
og Holbæk, og inden for en time kan man nå 
Rådhuspladsen i København, Roskilde, Ring-
sted, Næstved eller Odense. Der er således 
særdeles gode muligheder for at bo på landet 
og arbejde i en af de større byer, hvor mange 
arbejdspladser ligger.

Kalundborg Kommune har siden 2013 haft 
befolkningsfremgang. I årene frem mod 2033 
forventer Kommunen en yderligere vækst i 
antallet af borgere på 2,2 %. 

Fem ud af de i alt syv sogne i klyngen har siden 
2013 enten oplevet et uændret eller stigende 
indbyggertal. Der bor i dag 4.944 borgere i 
klyngen. 

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN

2. 
HOVEDRESULTATER
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KOMMUNIKATION 
41 % har hørt om landsbyklyngen før de 
deltog i borgerundersøgelsen.  59 % har ikke. 
Borgerundersøgelsen er bl.a. sendt ud med 
e-Boks af Kalundborg Kommune. Der er ingen 
tvivl om, at e-Boks metoden har øget borger-
nes kendskab til klyngesamarbejdet.

Borgerne henter i dag primært deres informa-
tioner om lokale forhold via Lokale aviser (58 
%), Gennem samtale med andre personer fra 
lokalsamfundet (37 %) og via Facebook (24 
%). I fremtiden sker der en stigning i efter-
spørgslen på elektroniske nyheder – især 
Mails/nyhedsbreve (46 %), Facebook (43 %) 
og App (24 %). Borgerne tror, at den direkte 
samtale med andre personer i lokalsamfun-
det vil fylde mindre i fremtiden i forhold til at 
indhente nyheder digitalt.

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
30 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Til sammenligning hermed er det 41 
% af danskerne, der har lavet frivilligt arbejde 
indenfor det seneste år.

De borgere som arbejder frivilligt, motiveres 
først og fremmest af en Interesse for sagen 
(51 %). Dernæst fordi de har et Ønske om at 
deltage i et socialt fællesskab (39 %) samt 
på tredjepladsen fordi de Blev opfordret/valgt 
(38 %).

I alt giver 118 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om muligheder-
ne for at blive frivillig i landsbyklyngen De 5 
ved Tissø. Det er en stor gevinst for klynge-
samarbejdet og styregruppen, at så stor en 
gruppe borgere ytrer interesse i, at få mere 
viden om klyngesamarbejdet og evt. involvere 
sig aktivt.

KOMMUNESAMARBEJDE
Det er ikke nyt for landsbyerne, der udgør De 
5 ved Tissø at samarbejdet med Kalundborg 
Kommune. Siden 2008 har der været samar-
bejde og der bygges med klyngesamarbejdet 
videre på det gode samarbejde. Kalundborg 
Kommune har en Landdistriktspolitik, der blev 
vedtaget i 2014.

MØDESTEDER
Mødesteder har betydning for hverdagslivet 
og for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at 
Tilbagevendende årlige arrangementer har det 
største potentiale til at styrke fællesskabet på 
tværs mellem landsbyerne. Herefter kommer 
Haller og klubhuse efterfulgt af Forsamlingshu-
se.

AKTIVITETSUDBUD
65 % er tilfredse med det fritids- og aktivi-
tetsudbud, der findes i lokalområdet. 35 % er 
ikke.

De mest populære forslag til nye aktiviteter er 
Vandreture (61 %), Aktiviteter for unge (49 %) 
og Fitness (40 %).
 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
Festivaler og kulturdage (46 %) er sammen 
med Årstidsfester (46 %) de arrangementsty-
per, som respondenterne ser størst potentiale i, 
til at samle borgerne på tværs mellem landsby-
erne. Herefter kommer Markedsdage (38 %).

Af andre samarbejder peger borgerne på En 
god infrastruktur (54 %), Gode skoler og insti-
tutioner (45 %) samt Veludnyttede og attraktive 
naturområder (32 %), som de områder, de ser 
størst potentiale i at arbejde sammen om. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere, hvis de formår at 
stå sammen om emner som fx infrastruktur og 
gode skoler og institutioner. Det er emner, hvor 
løsninger skal findes i samarbejde, og hvor 
også kommunen er en vigtig medspiller. Her 
kan styregruppen for De 5 ved Tissø spille en 
vigtig rolle i at skabe det fundament, der kan 
styrke samarbejdet internt mellem områderne 
og eksternt med kommunen og styregruppen 
kan her bygge videre på det gode samarbejde, 
der allerede er med Kalundborg Kommune.
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Landsbyklyngen De 5 ved Tissø ligger sydøst for Ka-
lundborg i naturområdet ved Tissø, der er Danmarks 
fjerdestørste ferskvandssø på 12,3 km2. Rundt om 
Tissø ind mod Åmosen ligger byerne Ubby-Jerslev, 
Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse og Reerslev, der 
sammen med deres opland udgør landsbyklyngen. 

Fra landsbyklyngen kan man i bil inden for en halv 
time nå Slagelse, Sorø, Korsør, Kalundborg, Holbæk 
og Nyborg og inden for en time kan man nå Køben-
havn, Roskilde, Ringsted, Næstved og Odense. Det 
betyder, at der inden for en overkommelig afstand 
findes et stort antal arbejdspladser. Egnen er et vig-
tigt opland til de store industrivirksomheder i Kalund-
borg, og der findes attraktive boliger i området, som 
øger virksomhedernes muligheder for at rekruttere 
arbejdskraft. 

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI

I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 
udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil klyngens geografi og dets demografiske 
profil blive præsenteret.

3. 
LANDSBYKLYNGEN

 DE 5 VED TISSØ
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De 5 landsbyer har samarbejdet i snart 10 år. 
Samarbejdet startede med, at Landdistriktsudvalget 
i Kalundborg Kommune gav landsbyerne en pulje 
penge, som de kunne fordele imellem sig til projek-
ter, som var vigtige. Derfra besluttede landsbyerne 
at følge op på arbejdet i Landdistriktsudvalget ved at 
holde kvartalsmøder, som de siden har gjort. 

I dag samarbejder De 5 landsbyers lokalråd, bebo-
erforeninger og landsbylav i form af netværksmøder, 
hvor midler fra kommunens landdistriktsudvalg skal 
fordeles. Det er ved disse møder, at foreningerne har 
fået skabt et bedre kendskab til hinandens potentia-
ler og udfordringer, og også deraf at udviklingspla-
nen ”Langt fra centret, men alligevel midt i det hele”10 
er udsprunget. De fem foreninger bruger således i 
forvejen hinanden til sparring og mindre samarbej-
der. Gennem arbejdet med udviklingsplanen blev 
landsbyerne også enige om, at de aldrig måtte tale 
områderne ned, men at de vil fokusere på at fremme 
mulighederne og løse udfordringerne.

Kommunen oplever i dag, at området, der udgør De 
5 ved Tissø er et godt lokalområde med gode og en-
gagerede frivillige, som arbejder for at udvikle deres 
lokalområde. Erfaringen er også, at det først er, når 
foreningerne og andre ildsjæle begynder at samar-
bejde internt, at det for alvor tager form. Det er også 
forventningen til klyngesamarbejder, så det er derfor 
vigtigt, at alle har mulighed for at byde ind, hvor man 
finder interesse. 

3.2. SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE
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 Ubby       Lille Fuglede       Sæby       Reerslev       Buerup       Jorløse       Hallenslev

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2018 målt på størrelsen af de enkelte sogne. Der-
med er det let at se udviklingen inden for samme 
sogn og mellem de enkelte sogne. Overordnet ser 
udviklingen stabil ud. En nærmere analyse viser, at 
alle sogne inden for de sidste 10 år på et tidspunkt 
har haft et højere indbyggertal end de har i dag. 
Fra 2013 sker der et skifte, hvor indbyggertallet i 

klyngen begynder at stige i flere af sognene. Her 
har fem af de i alt syv sogne enten haft et uændret 
indbyggertal eller også har de haft en fremgang i 
befolkningstallet.

Der bor 48.831 borgere i Kalundborg Kommune11. 
Heraf bor de 4.944 borgere i klyngen De 5 ved 
Tissø12. Kalundborg Kommune har de sidste fem 
år fra 2013-2018 oplevet en befolkningsvækst og 
kommunen ser lyst på fremtiden og forventer fortsat 
befolkningsvækst i årene frem mod 2033. Det 
fremgår af befolkningsprognosen, der fremskriver 
forventninger om antal fødsler, dødsfald, flyttemøn-
stre, indvandring og det forventede boligbyggeri. 
Ifølge prognosen forventes indbyggertallet at stige til 
49.787 personer primo 2033. Det svarer til en samlet 
stigning i indbyggertallet på 1.053 personer svarende 

til 2,2 %13. På landsplan ventes i samme periode en 
stigning i indbyggertallet på 7,1%14. 

Befolkningsprognosen er ikke en garanti for en ud-
vikling, men en forventning, der er afhængig af flere 
faktorer. Den er et vigtigt redskab for den kommu-
nale planlægning, fordi den kan anvise behovet for 
den kommunale service, herunder eksempelvis antal 
pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsord-
ninger og på plejehjem. De følgende grafer viser 
den faktuelle udvikling for landsbyerne i klyngen i 
perioden 2007-2018.

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)15
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 2007 2018

Ubby 40,2 42,0

Lille Fuglede 35,0 40,4

Sæby 38,1 41,4

Hallenslev 36,3 39,4

Buerup 38,4 44,6

Reerslev 36,3 42,7

Jorløse 38,6 44,9

Gennemsnit i klyngen 37,6 42,2

Gennemsnit i Danmark 39,9 41,5

Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør i hhv. 2007 og i 2018. Langt den største 
gruppe af borgere befinder sig i den arbejdsdygtige 
alder 26-64 år. Det gælder både for 2007 og i 2018. 

Siden 2007 er den største forskel, at der er blevet 
flere ældre (65+). 

2007 2018

Gennemsnitsalder17

I Danmark er gennemsnitsalderen 41,5 år18. I De 
5 ved Tissø ligger den 42,2 år. Analysen viser, at 
gennemsnitsalderen har været stigende i perio-
den 2007-2018 i alle sogne. Det er den samme 
tendens, som man ser på landsplan.

ALDERSGRUPPER FOR ALLE SOGNE (2007 OG 2018)16
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokale 
foreninger, institutioner og ikke mindst bor-
gerne, som har en helt afgørende betydning 
for en landsbyklynges udvikling og succes.
Det er borgerne, der ved, hvordan hverdags-
livet fungerer, og hvilke behov og ønsker der 
er. Jo bedre kendskab til borgernes syn på 
området man har, desto bedre er muligheden 
også for at skabe en udvikling med kvalitet.
Til at kortlægge borgernes syn på deres 
lokalområde er der foretaget en elektronisk 
borgerundersøgelse. 

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges 
der ind til potentialer, udfordringer og samarbejde 
på tværs. Der er i undersøgelsen lagt vægt på de 
seks fokusområder: organisering, kommunikation, 
involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og 
aktivitetsudbud. 

På dialogmøderne er deltagerne blevet orienteret 
om klyngesamarbejdet, de har diskuteret værdier 
for samarbejdet på tværs af landsbyer, og de er 
kommet med input til samarbejdsmuligheder. 

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2018

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
20. februar til den 18. marts 2018. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og kom-
munikeret ud via e-Boks af Kalundborg Kom-
mune. Den kunne ligeledes tilgås via klyngens 
Facebookside. Styregruppen har desuden brugt 
netværk og samarbejde med den lokale presse 
til at gøre opmærksom på undersøgelsen.

Antal besvarelser
I alt har 1.092 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er udbudt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen. Den samlede svarprocent er 23,9 %.

Køn
53 % af respondenterne er kvinder, og 47 % er 
mænd. 

Bopæl
Besvarelserne kommer fra følgende områder: 
Ubby-Jerslev 48 %, Jorløse 9 %, Buerup 13 
%, Reerslev 13 %, Hallenslev 4 %, Sæby 12 
%, Arbejder i området men bor der ikke 1 % og 
Fritidshus i området 0 %.
Procenttallene ved hver landsby er beregnet ud 
fra det samlede antal besvarelser i hele klyngen.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 52 
år. Undersøgelsen medtager ikke de 0-16 årige 
som respondenter, og gennemsnitsalderen på 
respondenterne vil derfor have tendens til at 
blive lidt højere end befolkningsgennemsnittet.

4. 
HVAD MENER BORGERNE?
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
– eller ønske om tilknytning – til lokalområdet giver 
folk lyst til at engagere sig i udviklingen, og tilfreds-
hed er med til at fastholde bosætning.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=1.057)

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med at bo 
i lokalområdet. 93 % er i alt tilfredse, mens 5 % ikke er 
og 2 % svarer ved ikke.

Ved ikke – 2 %

Helt uenig og uenig – 5 %

SamletHelt enig 46 %

Enig 47 %

Uenig 4 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 2 %

Helt enig og enig – 93 %

19 



Samlet set føler 51 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 34 % ikke gør. 15 % svarer ved 
ikke.

71 % føler tilknytning til det sogn, de bor i og 20 % gør 
ikke, mens 9 % svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 20 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET
– LANDSBYKLYNGEN DE 5 FRA TISSØ (N=1.055)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=1.054)

Ved ikke – 15 %

Helt uenig og uenig – 34 %

Helt enig og enig – 71 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn de bor i, er 
stærkere, end til klyngen som helhed. Det er ikke 
overraskende, da et sogn er en historiske enhed, 
som de fleste er vokset op med, mens landsbyklyn-
gen er et nyt fællesskab, som er i gang med at 
opbygge en fælles identitet på tværs af grænserne. 
For at styrke klyngens fælles identitet er det vigtigt, 

at arbejde med tiltag og aktiviteter, der understøtter 
fællesskabet på tværs af de eksisterende sogne-
grænser. Det er en opgave for styregruppen at 
sætte kursen herpå, og borgerundersøgelsen skal 
her være med til at give styregruppen indblik i bor-
gernes ideer og syn på muligheder for samarbejde 
på tværs.

Helt enig 13 %

Enig 38 %

Uenig 25 %

Helt uenig 9 %

Ved ikke 15 %

Helt enig  26 %

Enig 45 %

Uenig 15 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 9 %

Helt enig og enig – 51 %

Ved ikke – 9 %
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Borgerne peger på Naturkvaliteter (44 %), Familie og 
venner (33 %) samt Rimelige boligpriser (28 %) som 
de vigtigste grunde til at bosætte sig i området. Under 
’Andet’ skriver flere, at årsagen er kærlighed – altså 
at man er flyttet til området for at bo sammen med en 

kæreste eller en ægtefælle, der i forvejen bor der. I 
flere tilfælde er ægtefællens arbejde bundet til stedet 
som fx landbrug. Flere skriver også, at de er vokset 
op på egnen og er blevet der. Mange nævner fred og 
ro samt godt naboskab som værdifuldt.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=1.070)

Født og opvokset i området

Familie og/eller venner i området

Arbejde eller ens families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

Sammenhold og fællesskab/kvaliteten  
ved at bo i et mindre lokalområde

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%

     22 %

         33 %

   21 %

   28 %

3 %

         17 %

             44 %

       8 %

   20 % 

       8 %

0 10 20 30 40 50
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30 % tror, at befolkningstallet stiger i klyngen i de 
kommende 10 år, 45 % er uenige og 25 % svarer 
’Ved ikke’ og er dermed i tvivl. Borgerne er dermed 
meget delte på dette spørgsmål. Befolkningspro-
gnosen for Kalundborg Kommune (3.3) viste, at 
kommunen ser lyst på fremtiden og forventer vækst 

i kommunen i årene frem mod 2033. Klyngens 
beliggenhed i pendlerafstand til flere større byer 
med mange arbejdspladser taler også for området 
som bosætningssted, og der ligger derfor en vigtig 
opgave for klyngen i at få kommunikeret områdets 
kvaliteter og fremgangen til omverdenen.

Helt uenig og uenig – 45 %

Helt enig og enig – 30 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=1.041)

Ved ikke – 25 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2013 og frem til 2018 er indbyggertallet steget i 
klyngen (3.3). Set i lyset heraf, er det interessant at 
se på, hvordan borgerne forestiller sig udviklingen i 
de kommende år.

SamletHelt enig  8 %

Enig 22 %

Uenig 34 %

Helt uenig   11 %

Ved ikke 25 %
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det tager tid at lave fundamentet til en stærk lands-
byklynge. En stor del af arbejdet handler om at 
skabe en god organisering af samarbejdet mellem 
landsbyerne. Først når strukturen for samarbejdet 
mellem de involverede byer har fundet sine ben 
at stå på, kan der i fællesskab arbejdes med de 
langsigtede perspektiver. Som nævnt tidligere (3.2) 
har landsbyerne i De 5 ved Tissø samarbejdet 

gennem flere år. Samarbejdet er vokset siden 2008 
ligesom kendskabet til hinandens områder også er, 
og klyngesamarbejdet er endnu et skridt i retning af 
en stærkere kommunikation af områdets kvaliteter. 
På den baggrund er det relevant at se, hvordan 
borgerne vurderer udgangspunktet for et stærkere 
samarbejde.

59 % svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet 
er i dag på tværs mellem byerne. Det vidner om et 
stort potentiale for at kommunikere budskabet om 
det gode samarbejde, der har været i flere år, og 

som etableringen af landsbyklyngen De 5 ved Tissø 
står for, og har ambitioner om at udvikle endnu 
mere. 

Helt uenig og uenig – 16 %

Helt enig og enig – 24 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.018)

Ved ikke – 59 %

SamletHelt enig    4 %

Enig 20 %

Uenig 14 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 59 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
41 %, at de ikke ved, om deling af informationer 
sker mellem byerne i dag. 29 % synes, der sker en 
god deling af viden, mens 30 % er uenige. Der er 

således meget forskellige opfattelser af dette, hvor 
den største gruppe giver udtryk for, at de ikke ved 
det, og de to andre grupper er stort set lige delte på 
spørgsmålet.

86 % af respondenterne er enige i, at et samar-
bejde på tværs mellem landsbyerne er nødven-
digt, hvis landsbyerne fremover skal bestå som 
attraktive bosætningssteder. 5 % er uenige, og 9 

% svarer ’Ved ikke’. Det tegner et tydeligt billede af 
en gruppe borgere, der er meget bevidste om, at 
samarbejde er nødvendigt.

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak-
ker op om en stærkere koordinering på tværs. Uden 
borgernes tro på samarbejde, vil det være meget 
vanskeligt, at skabe en stærk landsbyklynge. Med 

86 %, der ser samarbejdet som en direkte nødven-
dighed, står styregruppen med en stærk opbakning 
til det videre arbejde.

At den største gruppe svarer ”Ved ikke” viser, at der 
er en opgave i at kommunikere områdets aktivite-
ter for hinanden. De 5 ved Tissø kan her blive den 

struktur, der lykkes med at skabe rammerne for 
dette og en mere tydelig deling af viden og kommu-
nikation på tværs af landsbyerne. 

Helt uenig og uenig – 30 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=1.018)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, 
AT VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. 
(N=1.024)

Ved ikke – 41 %

Helt enig og enig – 29 %

Helt uenig og uenig – 5 %

Ved ikke – 9 %

Helt enig og enig – 86 %

Samlet

Samlet

Helt enig  4 %

Enig 25 %

Uenig 24 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 41 %

Helt enig  36 %

Enig 50 %

Uenig   4 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 9 %
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Organiseringen i De 5 ved Tissø
Styregruppen, der er drivkraften bag landsbyklyn-
gen, består af fem personer, én person fra hver 
af de fem borgerforeninger/borgerlav, der dækker 
klyngens område. Hidtil har styregruppen arbej-
det i en helt flad struktur, og det er nu besluttet, at 
styregruppen stiler mod at vælge en formand på det 
første styregruppemøde efter et planlagt borgermø-
de den 19. juni. Ud over de fem styregruppemed-
lemmer deltager en medarbejder fra Kalundborg 
Kommune i styregruppemøderne sammen med 
proceskonsulenten fra DGI.

Foruden styregruppen har klyngen organiseret sig 
med en kommunikationsgruppe. Kommunikations-
gruppen består ligeledes af fem personer, som indtil 
videre også varetager opgaverne omkring borge-
rinvolvering. Der er ikke etableret en Facebookside 

endnu, men kommunikationsgruppen forventer, at 
den kommer i forbindelse med udviklingen af klyn-
gens hjemmeside. Hjemmesideplatformen er en 
InfoLand hjemmeside, der skal medvirke til styrke 
klyngens kommunikation, image og branding, både 
internt og eksternt. Ud over dette arbejdes der i 
øjeblikket også på et fælles logo. Der er udskrevet 
en konkurrence, som skal lede frem til det nye logo.

Styregruppen og kommunikationsgruppen har sam-
men valgt Jesper Boesen til talsmand for De 5 ved 
Tissø i perioden indtil en formand er valgt.

I borgerundersøgelsen tilkendegav 118 borgere, at 
de gerne vil kontaktes for at høre mere om mulig-
hederne for at blive frivillig i De 5 ved Tissø. Det er 
en stor gevinst for projektet, at så mange ønsker 
at bliver kontaktet for muligheden om at involvere 
sig. Det er derfor meget vigtigt, at styregruppen får 
inviteret de potentielle nye frivillige til dialog. Lykkes 
det at få involveret de interesserede borgere, vil 
det påvirke den nuværende organisering og flere 
nye arbejdsgrupper kan oprettes ud fra borgernes 
ønsker. Organiseringen er således dynamisk, og 
arbejdsgrupper opstår efter behov og interesse. 

Styregruppen har ikke besluttet, hvordan klyngen 
skal forankres. Selve klyngeprojektet løber frem til 
foråret 2019, hvorefter det forankres i en permanent 
organisation. Denne fremtidige organisation skal 
kunne løfte en bred involvering i lokalsamfundet.

Det er en opgave for styregruppen at afklare, hvor-
dan strukturen for den fremtidige organisation skal 
være. 

ARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPE

STYREGRUPPE

KOMMUNIKATIONSGRUPPE
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om klynge-
samarbejdet, peger de fleste på Lokale aviser (58 %), 
Gennem samtale med andre personer fra lokalsam-
fundet (38 %) og Facebook (24 %).

Fremadrettet foretrækker borgerne at holde sig orien-
teret om udviklingen i lokalområdet via Mails/nyheds-
breve (46 %), Facebook (43 %) og Lokale aviser (41 

%). Der sker generelt en stigning i efterspørgslen på 
elektroniske nyheder – Mails/nyhedsbreve, Facebook 
og App, mens efterspørgslen falder på informationer, 
der deles via Direkte samtale. Under ’Andet’ nævner 
flere, at de har hørt om klyngesamarbejdet via bebo-
er- og borgerforeningernes bestyrelser, foreningslivet, 
TV-Kalundborg og via bekendte.

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=411)    

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.004)    

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Folder/flyer

Opslag på lokale mødesteder

E-Boks fra kommunen

App 

Andet

4.4. KOMMUNIKATION

En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke den enkelte landsby og synliggø-
re fællesskabet i klyngen. Derfor er en styrket og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer på om lokalområdet, kan styregrup-

pen og kommunikationsgruppen få inspiration til, 
hvordan de bedst kommunikerer med borgerne. 
Borgerne bliver derfor spurgt om deres nuværende 
vaner og fremtidige behov, når de søger informati-
oner. 

41 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen. 59 % har ikke.
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Flere respondenter er inde på, at en fælles kommu-
nikationsplatform for klyngen vil være godt. Det er 
netop en fælles hjemmeside som De 5 ved Tissø 
har åbnet på domænet 5vedtissø.dk. Arbejdet med 
opbygningen af hjemmesiden varetages af kommu-
nikationsgruppen, der består af fem personer og en 
webmaster.

Mails/nyhedsbrev er borgernes foretrukne kommuni-
kationsform fremadrettet. Borgerne vil således gerne 

modtage nyheder på mails, der beskriver udviklingen 
og aktiviteterne i klyngen. I borgerundersøgelsen har 
folk haft mulighed for at skrive deres e-mail adresser 
og derved modtage de nyhedsbreve fremadrettet, 
som klyngen producerer. Det har 558 borgere benyt-
tet sig af, hvilket er et meget stort antal og en meget 
positiv tilbagemelding, at så mange borgere ønsker 
at følge med i, hvad der sker i klyngen. Det er nu 
en opgave for kommunikationsgruppen at beslutte, 
hvordan set up for nyhedsbreve skal være.
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=298)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet

4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere . Borgere, der involverer sig og vil yde en 
frivillig indsats. Uden et stærk frivilligt engagement 
bliver det meget vanskeligt at skabe udvikling i 
landsbyklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen for frivilligt arbejde, da det giver styregrup-
pen et redskab til også i fremtiden at motivere nye 
frivillige. 

86 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at 
borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal 
bestå som attraktive bosætningssteder. Det viser en 
meget høj bevidsthed blandt borgerne om, at de selv 
skal på banen og involvere sig aktivt. 

Når det kommer til folks praktiske engagement laver 
30 % af respondenterne frivilligt arbejde. 64 % gør 
ikke. 6 % svarer, at de gerne vil kontaktes for at høre 
om mulighederne. Der er således en større bevidst-
hed om, at involvering er vigtigt, end der i øjeblikket 
er borgere, der gør det.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er der større sandsynlighed for at få 
flere nye med. Derfor bliver borgerne spurgt til deres 
baggrund for at lave frivilligt arbejde.

Respondenterne motiveres først og fremmest af 
Interesse for sagen (51 %). Herefter kommer Øn-
ske om at deltage i et socialt fællesskab (39 %) og 

derefter fordi de Blev opfordret/valgt (38 %). Under 
’Andet’ skriver flere, at det ligger i deres opdragelse 
og at de altid har gjort det. 
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Når man spørger de allerede aktive er det, At del-
tage i et socialt fællesskab (69 %), At gøre noget, 
som er vigtigt for lokalsamfundet (53 %) samt At 
gøre noget konkret på områder, der interesserer 
den enkelte (41 %), de mest betydningsfulde fakto-
rer ved at lave frivilligt arbejde. Under Andet bliver 

det fremhævet, at man via frivilligt arbejde kan 
være med til at beslutte, hvad der skal ske lokalt 
og få indflydelse og at det giver mening, at gøre 
noget, som lokalt gør en forskel for egen- og andres 
dagligdag.

Det er interessant, at respondenterne i så udpræget 
grad peger på det sociale fællesskab, som det mest 
værdifulde ved frivilligt arbejde. Det betyder, at når 
først man er kommet i gang med frivilligt arbejde, 
er det sociale fællesskab vigtigere end fx at lære 
noget om det, man arbejder med. Skal styregrup-
pen for De 5 ved Tissø lykkes med at skabe en 
bredere involvering med mange nye frivillige, vil 

anbefalingen derfor være, at understøtte borgerne 
i at arbejde med netop det, de interesserer sig for, 
og dernæst understøtte rammerne for fællesskabet 
omkring det frivillige arbejde. Det kan bl.a. gøres 
ved at tale med de potentielle nye frivillige om hvad, 
de kunne tænke sig at lave og hvad de kunne tæn-
ke sig at hjælpe med.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=298)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

Jeg bliver mere tilfreds med mig selv, når jeg hjælper andre

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

Jeg kan få kontakter, som kan hjælpe mig senere i livet

Andet
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller sam-
spillet med kommunen en vigtig rolle. I styregrup-
pen deltager kommunens landdistriktskoordinator 
på møderne, og kommunen fungerer - gennem 
Landdistriktsudvalget - som økonomisk bidragsyder 
til projektet. Et tæt samarbejde med Kalundborg 
Kommune er nødvendigt for, at klyngen kan komme 
godt på vej og samarbejdet og udviklingen kan fort-
sætte, når projektperioden slutter i marts 2019.

Kalundborg Kommunes Landdistrikts-
politik
Kalundborg Kommune har en landdistriktspolitik20. 
I politikken er en række indsatsområder beskrevet, 
som er relevante i forhold til klyngesamarbejdet. 

Indsatsområderne er: 1. Bo og leve, 2. Natur, kultur 
og fritid, 3. Erhverv og turisme samt 4. Infrastruktur.
 

Med politikken forpligter kommunen sig til at 
medvirke til at skabe levedygtige lokalsamfund og 
attraktive boliger, nærhed til arbejdspladser og en 
række basale servicefaciliteter i samarbejde med 
de enkelte lokalsamfund og landsbyer. Politikken 
skal skabe grundlag for det bedst mulige samspil 
mellem kommunen og borgerne i lokalsamfundene.

Missionen er at samarbejde med lokalområder-
ne om at identificere og understøtte det enkelte 
områdes styrker og potentiale. Derudover handler 
politikken i høj grad om, at skabe sammenhæng og 
fremme sociale netværk, partnerskaber og samar-
bejder. 

Landsbyklyngesamarbejdet er således et eksempel 
på realisering af landdistriktspolitikken i praksis, 
hvor borgere og kommune i fællesskab arbejder 
med at identificere og styrke områdets kvaliteter.
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4.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Ofte bliver mødesteders betydning først synlige, 
når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot 
forsvinder der et sted med en funktion, der forsvin-
der også et rum for socialt samvær. I dagligdagen 
styrker mødesteder det personlige netværk og 
fællesskabet blandt borgerne. Sådan er det også 
for borgerne i landsbyklyngen De 5 ved Tissø.  

I spørgeskemaundersøgelsen bliver borgerne bedt 
om at vurdere en række mødesteders betydning for 
fællesskabet. De skal svare på en skala fra 0-10, 
hvor 0 styrker fællesskabet mindst og 10 styrker 
fællesskabet mest. Kortlægningen skaber overblik 
over antallet af mødesteder og deres betydninger 
for borgerne.

HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AF STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=969)

Institutioner  
(fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer  
(fx byfester)

Naturen  
(fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Tilbagevendende årlige 
arrangementer (7,7) får den højeste score. Heref-
ter kommer Haller og klubhuse (7,6) og Forsam-
lingshuse (7,5) som de mødesteder, der har størst 
potentiale til at styrke fællesskabet på tværs af 
klyngen.

Borgerne har ligeledes mulighed for at skrive andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her skriver flere, at foreningslivet i almindelighed 

er vigtigt, at hundeluftesteder, biblioteket, kirkens 
mødelokaler og sammenkomster som Sankt hans 
er vigtige mødesteder. Digitale mødesteder nævnes 
også og at de prioriteres fordi de er kommet for at 
blive og kan betyde meget i et lokalsamfund. Nogle 
borgere forslår aktiviteter og forbedringer, som kan 
skabe stærkere fællesskaber på tværs af klyngen 
– herunder bedre cykelstier mellem landsbyerne, 
bademulighed på østsiden af Tissø, klynge-vel-
komst til nye tilflyttere, en årlig ren by dag som fx 
d. 22. april, der også er Naturfredningsforenings 
affaldsindsamlingsdag.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

        7,4

         7,5

  6,7

5.2

          7,6

           7,7

   6,8
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Gode 
aktivitetstilbud er med til at gøre et område attrak-
tivt, og det både tiltrækker og fastholder borgere. 
Målet har derfor været at kortlægge det nuværende 

aktivitetsudbud samt at undersøge, hvad borgerne i 
klyngen ser af behov for aktivitetsudbud i fremtiden. 

4.8. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG  
AKTIVITETSTILBUD I DIT LOKALOMRÅDE? (N=963)

HVOR OFTE DELTAGER DU I AKTIVITETER I DIT LOKALOMRÅDE? (N=960)

65 % er tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, 
der findes i lokalområdet. 35 % er ikke. 

33 % deltager fra flere gange om ugen til flere gange 
om måneden. Denne gruppe kan betegnes som me-
get aktiv og stabil. Dernæst deltager 31 % 1-4 gange 

om året. Denne gruppe vil typisk deltage til særlige 
begivenheder og årstidsfester, men 33 % svarer, at 
de (Næsten) aldrig deltager.

Ja

Nej

Flere gange om ugen

1-4 gange om måneden

1-4 gange om året

(Næsten) aldrig

Ved ikke
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Styregruppen har ønsket at få en større viden om 
borgernes deltagelse i lokale aktiviteter og kende 

årsagerne til, at nogle ikke deltager i lokale aktivi-
teter.

De borgere, der deltager 1-4 gange om året eller 
(Næsten) aldrig har fået følgende spørgsmål.
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HVORFOR DELTAGAGER DU IKKE I FLERE AKTIVITETER I DIT LOKALOM-
RÅDE? (MAKS 3 SVAR) (N=609)

Manglende Tid (46 %) er den hyppigste årsag til at 
folk ikke deltager i de lokale aktiviteter. Dernæst, at 
der ikke foregår noget, der interesserer den enkelte 
(33 %) samt manglende viden om, hvad der foregår 
(32 %). Det er således ikke manglende lyst til at 
deltage, der får folk flest folk til at udeblive, Under 
Andet skriver flere, at de har begrænset mobilitet og 

at fx helbredet er en barriere. Andre forklarer, de har 
interesser, de ikke kan ’gå til lokalt’ og derfor kører 
udenbys efter. En del skriver, at de lige er flyttet dertil 
og ikke rigtig er kommet i gang endnu. Helt konkret 
skriver flere også, at de glemmer at gå derhen og 
først kommer i tanke om arrangementet, når det er 
forbi.

Jeg ved ikke, hvad der foregår

Jeg har ikke tid

Jeg har ikke lyst

Der foregår ikke noget

Der foregår ikke noget, jeg interesserer mig for

Jeg kender ikke andre, der deltager

Det er for svært at kommer frem og tilbage til 
arrangementer

Andet

Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktiviteter. 46 % har idéer hertil, mens 54 % 
ikke har. Idéerne fordeler sig på tre overordnede 

kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur.
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NATUR OG OUTDOOR (N=561)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet
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Inden for Natur og outdoor er Vandreture den helt 
store højdespringer. 61 % efterspørger vandreture, 
som er den klart mest efterspurgte aktivitet. Herefter 
kommer Mountainbike (26 %) og på en delt tredje-
plads Kano/kajak og Fiskeri (23 %). Under ’Andet’ 
nævner flere Hundeskov, naturareal til jagttræning, 

bademuligheder ved Tissø. En del foreslår flere 
cykelstier, da vejene er farlige pga. hastighederne, 
skrånende og hullede vejbaner med dybe rabatter. 
Der er idéer til gåture med temaer som fx blomster, 
fugle og svampe og i det hele taget efterspørger 
ruter og stier rundt om Tissø.
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IDRÆT OG MOTION (N=532)

Gymnastik

Svømning

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)

Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet
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Inden for Idræt og motion fordeler respondenterne 
sig med størst efterspørgsel på Fitness (40 %), 
Svømning (29 %) og Gymnastik (26 %). Under 
’Andet’ nævner flere yoga og dans for forskellige al-
dersgrupper (børn og voksne). Der er idé til fisketure 
i Tissø for alle der har lyst, zumba, bane/ramper til 
rulleskøjter og skateboard, bordtennis og halvmara-
ton rundt om Tissø. 

Om nogle af disse aktiviteter findes i forvejen i klyn-
gen, om respondenterne ikke kender til dem, giver 
undersøgelsen ikke svar på, men det vil være oplagt 
at involvere DGI Midt- og Vestsjælland og de lokale 
foreninger til en præsentation af efterspørgslen på 
aktiviteter, da dette kan bidrage til den generelle 
foreningsudvikling. 
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KULTUR (N=557)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub 

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet
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            49 %

9 %
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Inden for Kultur er de tre mest efterspurgte emner 
Aktiviteter for unge (49%), Biograf/filmklub (39 %) 
og Fælles madlavning (36 %). Under ’Andet’ foreslår 
flere, at man kunne låne skolens musiklokale til 
musikaktiviteter. Der er interesse for lokalhistorie, 

for at starte en kaffeklub, hvor man bare snakker og 
hygger sig, foredragsaftener, interesse for lædersy-
ning og møbelpolstring, billedbehandling, bilmekani-
kerklub, åbne værksteder og fællessang fra Højsko-
lesangbogen.
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL DIN  
FRITIDSINTERESSE? (N=946)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 
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15 %

0 5 10 15 20 25 30 35

Festivaler og kulturdage (46 %) er sammen med Års-
tidsfester (46 %) de arrangementer, borgerne mener 
bedst kan forene på tværs af landsbyerne. Markeds-

dage kommer på tredjepladsen (38 %). Under ’Andet’ 
er der forslag til aften- og midnatsgudstjeneste, til 
naturformidling og et fælles mødested ved Tissø.

Borgerne svarer også på, hvor langt de er villige til 
at transportere sig til deres fritidsinteresser. Hvis 
kvaliteten i aktivitetsudbuddene skal sikres, vil det 
flere steder betyde, at aktiviteterne vil placeres 
rundt om i klyngen, og borgerne vil have forskellige 

afstande for at kunne deltage. Derfor er det relevant 
at undersøge, hvor langt de faktisk er villige til at 
transportere sig, når de skal deltage i fritidsaktivi-
teter. 

Samlet set er 84 % villige til at bevæge sig op til 9 
km efter det rette aktivitetsudbud. 16 % vil bevæge 
sig under 5 km. Med 9 km. vil man stort set kunne nå 

på tværs af klyngen, og det kan derfor konkluderes, 
at der er en udpræget villighed til at transportere sig 
rundt i klyngen efter det rette aktivitetstilbud. 
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Borgerne i klyngen giver udtryk for, at lands-
byerne er nødt til at samarbejde tæt hvis de 
fortsat skal udvikle sig positivt (4.3). Borgerne 
er også klar over, at deres engagement spiller 
en afgørende rolle, hvis det skal lykkes (4.5). 
118 borgere har allerede tilkendegivet, at de 
gerne vil kontaktes for at høre mere om mu-

lighederne for at blive frivillig i De 5 ved Tissø. 
Opgaven bliver nu, at skabe rammerne for et 
bredt engagement, og der venter flere spæn-
dende opgaver for styregruppen, der skal sætte 
kursen i det videre arbejde. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer sidst i undersøgelsen spørgsmå-
let, om hvilke emner, de mener, landsbyerne skal 
samarbejde om i fremtiden.

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYKLYNGEN SKAL  
SAMARBEJDE OM I FREMTIDEN? (MAKS 3 SVAR) (N=941)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder 

Et stærkt fællesskab og  
sammenhold som giver tryghed

Ved ikke

En god infrastruktur (54 %), Gode skoler og institu-
tioner (45 %) samt Veludnyttede og attraktive natur-
områder (32 %) ser borgerne som de bedste fokus-
punkter at samarbejde om i det fremtidige. Borgerne 
har haft mulighed for at tilføje andre fokuspunkter. 
Her skriver flere, at især bedre trafiksikkerhed for 
svage trafikanter/cyklister er et meget stort ønske. 
Det handler om flere cykelstier mellem landsbyerne 

og ruter og ture rundt om Tissø. Der foreslås, at for-
eningslivet kunne samarbejde mere, så de frivillige 
fik ’fri’ en gang imellem og nogle aktiviteter kunne 
lægges sammen, så nye opstår i fællesskab, fx 
rulleskøjtning, volley og dans. Der er også fokus på 
de unge, og at der igen kommer en ungdomsklub, så 
de unge har et sted at være aktive med fx foto, lave 
cykler, mekanik, synge osv.

%

             54 %

              45 %

       30 %

   26 %

      19 % 

          32 %

    27 %

         12 %

        21 %

4 %
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5.2. HVAD SYNES DU ER DET BEDSTE  
VED DIT LOKALOMRÅDE?
Styregruppen har ønsket at få et større kendskab 
til de kvaliteter, som borgernes personligt forbinder 
med deres lokalområde. Derfor har der i borgerun-
dersøgelsen været et åbent spørgsmål ”Hvad synes 
du, er det bedste ved dit lokalområde?”. Borgerne 
har på dette spørgsmål haft mulighed for at skrive 

i fritekst. Det har mange benyttet sig af. Styre-
gruppen har på baggrund heraf identificeret fire 
gennemgående emner. Emnerne er med til at vise, 
hvad der fremadrettet skal satses på. Det er emner, 
som betyder noget for mange af borgerne på tværs 
af landsbyerne. 

NATUREN
Et overvældende flertal har svaret naturen 
eller landskabet. Det afspejler, at der i området 
i hvert fald er én altovervejende fælles værdi 
at bygge videre på. Der bliver i svarene også 
efterspurgt en endnu bedre adgang til naturen.

FÆLLESSKAB
Dernæst nævner mange det gode naboskab, 
fællesskaberne lokalt og foreningslivet. Disse 
kvaliteter værdsættes og beskrives som noget, 
der giver livskvalitet og fremmer fællesskabet i 
lokalområderne.

FRED, RO OG TRYGHED
Et tredje meget vigtigt emne er den ro, stilhed 
og tryghed, der findes i området. Det påskøn-
nes af alle aldre og fremhæves som en stor 
kvalitet, der ikke findes på samme måde i de 
større byer.

GODE FACILITETER
Sidst men ikke mindst nævner mange emner 
som gode huspriser, gode institutioner, gode 
muligheder for sport, central placering i forhold 
til pendling og nærhed til indkøb. Det anses 
som muligt at bosætte sig i en attraktiv bolig i 
pendlerafstand til flere større byer og samtidig 
tæt på indkøbsmuligheder og gode institutioner. 

5.3. DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at en 
klar organisering, en god fælles kommunikation og 
en bred involvering af områdets borgere er formlen 
på at skabe en stærk landsbyklynge. Disse fokus-
områder arbejder styregruppen i De 5 ved Tissø og 
kommunikationsgruppen aktivt med.

Afslutningsvis vil rapporten fremhæve fire tværgå-
ende perspektiver, der er vokset frem af analysen.
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Styregruppen vil debattere resultaterne af denne 
rapport med henblik på en præsentation af de cen-
trale pointer ved et borgermøde den 19. juni 2018. 
Desuden vil kommunikationsgruppen benytte særligt 
interessante resultater i annonceringen af borgermø-
det. 

Målet er, at borgermødet munder ud i etableringen af 
flere interessegrupper/arbejdsgrupper, som i resten 
af projektperioden kan dykke ned i de enkelte ønsker 
og projektidéer, der er fremkommet ved borgerun-
dersøgelsen og borgermødet. Resultaterne heraf vil 
indgå i De 5 ved Tissøs strategiplan for området, som 
forventes offentliggjort i begyndelsen af 2019.

STYRKER 
• Styrker
• 86 % mener, at samarbejde på tværs mellem 

landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne 
fortsat skal udvikle sig positivt og forblive 
attraktive bosætningssteder. Det giver stor 
opbakning til styregruppen og organiseringen 
som en klynge.

• I borgerundersøgelsen svarer 118 borgere, 
at de gerne vil kontaktes for at høre mere om 
mulighederne for at blive frivillig i klyngesam-
arbejdet. Lykkes det at involvere den brede 
gruppe af borgerne, vil det give et fantastisk 
boost til styregruppen og det videre arbejde 
med klyngen. 

• Der er et stort ønske om at modtage lokale 
nyheder og aktiviteter om klyngen. 556 bor-
gere har kvitteret med ønsket om at modtage 
nyhedsbrev. 

• Landsbyerne i klyngen har allerede et stærkt 
samarbejde med hinanden og et godt og 
veludbygget samarbejde med kommunen.

MULIGHEDER
• Der er i udgangspunktet stor aktivitet i klyn-

gen – det kan styrkes og udbygges.
• Borgerne udtrykker en bred fælles interesse 

for naturen, og det ligger lige for at arbejde på 
et større udbud af aktiviteter i naturen og en 
bedre adgang til naturen.

• Potentialet for bosætning er stort. Klyngen lig-
ger i et af Danmarks bedste pendlerområder. 
Der er ca. 20-25 minutters kørsel til Kalund-
borg. En halv times kørsel til Korsør, Nyborg, 
Slagelse, Sorø og Holbæk, og inden for en 
time kan man nå Rådhuspladsen i Køben-
havn. Hertil kommer, at der findes attraktive 
boliger og herlig natur.

• Der er stor villighed til at bevæge sig efter det 
rette fritidstilbud i klyngen. 84 % villige til at 
bevæge sig op til 9 km efter det rette aktivi-
tetsudbud. 

UDFORDRINGER 
• 30 % af respondenterne laver i øjeblikket fri-

villigt arbejde, mens 93 % giver udtryk for, at 
det er nødvendig, at borgerne involverer sig 
aktivt, hvis landsbyerne fortsat skal udvikle 
sig og fortsat være attraktive bosætningsste-
der. 

• Pt. er der ikke konkrete aktiviteter, hvor de 
nye frivillige kan involvere sig. Det er en vigtig 
opgave at fastholde de frivilliges interesse i 
det videre arbejde frem mod dette.

• Generelt ved borgerne endnu ikke nok om 
mulighederne i klyngen, og der skal derfor 
arbejdes meget med kommunikationen.

TRUSLER 
• Manglende opmærksomhed på at tilpasse 

aktiviteter og tilbud til den aktuelle alderssam-
mensætning i befolkningen.

• At der ikke lige nu er opgaver, der kan fast-
holde de mange frivilliges interesse, og at 
man måske ikke evner at aktivere dem i tide.

• Det kan blive svært at skabe en fælles identi-
tet i området, da det ikke har en klar og kendt 
geografisk afgrænsning.

• Eksterne samarbejdspartnere kan have svært 
ved at forstå sammenhængen i klyngen og 
kan derfor være tilbageholdende med at 
deltage i klyngens aktiviteter. 
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