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FORMÅLET MED 
LANDSBYKLYNGER 
Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har si-
den 2015 samarbejdet om projekt Landsbyklynger. 
Formålet med landsbyklyngerne er at styrke livet 
på landet. Det sker ved at understøtte nye sam-
arbejder på tværs af landsbyer, hvor borgerne i 
samarbejde med kommunen prioriterer og opstiller 
fælles langsigtede mål for hele klyngen. Målet er, 
at landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, 
skal samarbejde om og prioritere mellem forskellige 
tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne 
styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig 
med at den kommunale service og drift optimeres.

DEFINITIONEN AF EN 
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samar-
bejder 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 handler om at skabe 
en fælles stedsidentitet, et socialt fællesskab og om 
at samles om og prioritere mellem fælles fysiske 
faciliteter og aktivitetsmuligheder.
Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, 
som understøtter samarbejder på tværs af lands-
byer og lokalområder. Modellen viser nye veje til, 
hvordan samarbejde kan skabe grundlag for det 
gode liv på landet.

FORMÅL & DEFINITION

”Formålet med landsbyklynger er 
at understøtte nye samarbejder på 
tværs af landsbyer for herigennem 
at styrke livet på landet."

”En landsbyklynge er et antal 
landsbyer, som i en netværksstruk-
tur samarbejder om fælles strategi-
ske mål."
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UDFORDRINGEN
Landdistrikterne står midt i en af de største om-
stillinger i nyere tid. Mens de større byer oplever 
vækst, efterlades flere af de mindre landsbyer og 
lokalsamfund med markant færre indbyggere og 
arbejdspladser. Den udvikling kræver, at de enkelte 
lokalsamfund tilpasser sig. Tidligere kunne man bo, 
arbejde og have en aktiv fritid i landsbyen, men i 
de senere år har mange borgere i landdistrikterne 
oplevet, at skoler er lukket, busruter er blevet ned-
lagt, og købmænd har drejet nøglen om. Befolk-
ningssammensætningen i Danmark viser parallelt 
hermed, at der særligt i landdistrikterne bliver stadig 
flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. 

1,2 millioner mennesker bor i dag i de danske 
landsbyer. Landsbyerne rummer sammen med 
deres opland mange frivillige borgere og akti-
ve foreninger. Men de ændrede befolknings- og 
samfundsmæssige vilkår betyder, at landsbyerne 
i stigende grad må indlede nye samarbejder for at 
bevare kvaliteten i de eksisterende tilbud. Kun på 
den måde kan landdistrikterne fortsat danne ram-
men om det gode liv på landet. 

LANDSBYER STÅR 
STÆRKERE, NÅR 
DE STÅR SAMMEN
Realdania og DGI gennemførte i 2014 og 2015 Pilot-
projekt Landsbyklynger. Her blev fem landsbyklynger 
etableret i henholdsvis Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, 
Ringkøbing-Skjern, Vordingborg og Hjørring Kom-
mune. Evalueringen af de fem pilotprojekter viser, at 
landsbyer står stærkere, når de står sammen. At en 

organisering af landsbyer i et klyngesamfund styrker 
samarbejdsevnen og øger landsbyernes evne til at 
se langsigtet på udviklingen af lokalområdet. Det 
betyder, at dannelsen af landsbyklynger kan bruges 
som planlægningsværktøj til at understøtte landsby-
ers udvikling. Det gælder på tværs mellem landsby-
er og i de enkelte landsbyer. 

94 %  
vil anbefale projektet til  
andre lokalsamfund

87 % 
mener, at projektet har styrket 
lokalsamfundenes evne til at 
samarbejde

87 % 
mener, at projektet har højnet 
deres evne til at se mere langsigtet 
på udviklingen af lokalområdet

LANDSBYKLYNGER
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    SÅDAN BLIVER EN 
LANDSBYKLYNGE TIL 

Alle klynger gennemgår i etableringen 
som landsbyklynge den samme proces. 
Processen består af fem faser og strækker 
sig over 1½ år.

I første fase etableres klyngen med en styregrup-
pe, som bliver ansvarlig for projektet og varetager 
dets overordnede styring. Ligeledes kommunikeres 
projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som 
ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. 

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyngen 
med fokus på de potentialer, der kan styrke klyn-
gens fælles identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere over 16 år i klyngens geografi. Ligele-
des etableres der i denne fase en fælles kommuni-
kationsplatform.

I tredje fase arbejdes der på baggrund af kort-
lægningen fra Fase 2 med en vision for det videre 
arbejde. Med udgangspunkt i denne vision ud-
vælges enkelte indsatsområder, som fremadrettet 
prioriteres. 

I fjerde fase udarbejdes handleplaner og projektbe-
skrivelser for de valgte indsatsområder. 

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

Gennem alle faserne understøttes processen af 
en proceskonsulent, der støtter op om styregrup-
pens arbejde og leder den på vej gennem faser-
ne. Styregruppen består af lokale frivillige og en 
repræsentant fra kommunen, der skal være med til 
at skabe synergi mellem de lokale initiativer og de 
planer, der kommunalt er på området. 

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

1.
FASE

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

2.
FASE

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

3.
FASE

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

4.
FASE

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

5.
FASE
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I Projekt Landsbyklynger danner særligt seks fokus-
punkter grundlag for det arbejde, der foregår i klyngen. 
De seks fokuspunkter er henholdsvis organisering, 
kommunikation, involvering, kommunesamarbejde, 
mødesteder og aktivitetsudbud. Fokuspunkterne har 
betydning for klyngens evne og kapacitet til at blive 
velfungerende og dermed etablere en succesfuld 
landsbyklynge. Fokuspunkterne fungerer således 
igennem hele processen som mål for klyngerne, og de 
giver på den måde retning og struktur for etableringen 
af den enkelte klynge. Fokuspunkterne kan opleves 
abstrakte og langsigtede, og derfor er det gavnligt, at 
der også arbejdes med mere konkrete og kortsigtede 
delmål, som giver de frivillige en øjeblikkelig gevinst.

FOKUSOMRÅDER

”De seks fokuspunkter i projektet 
er organisering, kommunikation, 
involvering, kommunesamarbejde, 
mødesteder og aktivitetsudbud."

FOKUSPUNKTER 
I PROCESSEN

I evalueringen af Pilotprojekt Landsbyklynger blev 
de deltagende styregruppemedlemmer bedt om at 
forholde sig til arbejdet med de seks fokusområder. 
Det er forskelligt fra klynge til klynge, i hvilket om-
fang de er lykkedes med arbejdet, men der tegner 
sig dog en række generelle vurderinger.  

Organisering 
Helt konkret oprettes i hver klynge en styregruppe, 
der består af borgere fra de forskellige områder, en 
komunal repræsentant og en ekstern proceskonsu-
lent, som leder styregruppen på vej gennem faser-
ne. Det er organiseringen, som danner fundamentet 
til det arbejde og den udvikling, der sker i klyngen, 
og derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, 
medmindre organiseringen er på plads. Etablerin-
gen af styregruppen skal af den grund prioriteres. 
Det er i den forbindelse vigtigt, at få frivillige med 
forskellige kompetencer med i styregruppen, så de 
kan supplere hinanden. 

Målet i projektet er at etablere en fælles organi-
sering, der koordinerer på tværs af landsbyer og 
kendte strukturer og fremadrettet arbejder med 
strategiske perspektiver for klyngen med respekt for 
de enkelte landsbyer.

ERFARINGER MED 
FOKUSPUNKTERNE
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83 % 
mener samlet set, at projektet har opbygget en 
fælles organisering, mens 94 % mener, at den nye 
organisering arbejder fremadrettet med planlagte 
mål. 

”Vi har fået et større fællesskab i  
lokalsamfundet. En fornemmelse af,  
at sammen kan vi mere.” 
Styregruppemedlem

Kommunikation
Som en del af projektet får alle klyngerne en 
fælles hjemmeside, og de opfordres til at oprette 
en Facebookside eller Facebookgruppe. Målet er 
herigennem at etablere en styrket og koordineret 
kommunikationsindsats, der dels sikrer information 
om klyngen til borgerne og dels sikrer involvering af 
borgerne.  

86 % 
mener, at samarbejdet har øget kendskabet til de 
øvrige landsbyer og deres aktiviteter. Dog viser 
evalueringen også, at den øgede dialog ikke enty-
digt har ført til bedre koordinering. I forbindelse med 
styrkelsen af den fælles identitet ser 83 % en fælles 
hjemmeside som et vigtigt element. 

”Nu ved man meget mere om, hvad der 
sker i de små samfund.” 
Styregruppemedlem

Involvering 
Landsbyklynger er et borgerdrevet projekt. Uden 
borgernes involvering og ejerskab bliver klyngen 
ikke succesfuld. Borgerne er grundstenen som 
repræsentanter i styregruppen og i de nedsatte 
arbejdsgrupper, men også i form af involvering af 
den bredere befolkningsgruppe i forbindelse med 
eksempelvis borgerundersøgelsen og dialogmøder. 
Målet er i den forbindelse at involvere borgerne via 
spørgeskemaundersøgelser, borger- og dialogmø-
der samt etablering af arbejdsgrupper. At skabe 
sammenhæng og ejerskab. 

49 % 
mener, at projektet er lykkedes tilfredsstillende med 
at involvere borgerne. 

43 % 
af respondenterne mener, at projektet har styrket 
frivilligheden blandt borgerne, således at tiltag og 
aktiviteter, som ikke tidligere kunne etableres, nu 
kan realiseres. 

”Mange borgere er blevet involveret i et 
større formål. Det er fedt, at folk vil kæmpe 
for at skabe et skønt område for dem selv 
og for fremtidens borgere.” 
Styregruppemedlem 

Kommunesamarbejdet 
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samar-
bejdet med kommunen en vigtig rolle. Eksempelvis 
deltager en kommunal repræsentant i styregruppen, 
og kommunen fungerer som økonomisk bidragsyder. 
På den måde sikres en styrket forbindelse mellem 
landsbyerne og de planer for udvikling, som kommu-
nen har. Målet er i projektet at etablere et styrket sam-
arbejde med kommunen, så borgere og kommune i 
fællesskab kan optimere den kommunale service. 

72 % 
mener, at samarbejdet med kommunen er styrket, 
så borgere og kommune i fællesskab er blevet bed-
re til at samarbejde og udvikle projekter sammen. 

”I starten af landsbyklyngeprojektet var 
holdningen til kommunen, at den var 
forudindtaget, nærmest afvisende […] efter 
landsbyklyngeprojektet er der en helt anden 
opfattelse af, at borgerne må spille deres 
kort rigtigt, så de får det meste ud af det. 
Som en del af en større helhed og ikke kun 
som små lukkede lokalsamfund.”
Kommunal repræsentant

Mødesteder 
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet og 
styrker i dagligdagen fællesskabet i lokalsamfunde-
ne. Det er derfor afgørende, at en klynges møde-
steder matcher de behov for fælles mødesteder, 
der er blandt borgerne. Målet er at gennemføre en 
kortlægning af mødesteder i klyngen og arbejde 
med en plan for tilpasninger. 

I Klyngerne er der blevet foretaget en kortlægning 
af klyngens mødesteder. 

43 % 
mener, at den kortlægning har ført til en eller flere 
tilpasninger.

”Vores mødesteder er blevet synliggjort. 
Det er overraskede, at der var så mange.” 
Styregruppemedlem

Aktivitetsudbud
Aktiviteter har stor betydning for den enkelte, og 
gode aktivitetstilbud er med til at gøre et område 
attraktivt, hvilket kan tiltrække og fastholde borgere. 
Målet er derfor at gennemføre en kortlægning af 
aktivitetsudbud i klyngen og arbejde med en plan 
for tilpasninger. 

Gennem kortlægningen blev borgerne spurgt til 
idéer til nye aktivitetsudbud. 

68 % 
svarer i evalueringen, at de idéer har ført til et eller 
flere tiltag af nye aktiviteter eller tilpasninger af 
allerede eksisterende aktiviteter.
 
”Områdets mange aktiviteter er blevet syn-
liggjort og dermed ser vi nye muligheder for 
samarbejde.” 
Styregruppemedlem
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    FREMTIDENS
LANDSBYKLYNGER

Evalueringen af Pilotprojekt Landsby- 
klynger trækker vigtige erfaringer til det 
fremtidige arbejde med landsbyklynger. Ud 
over at konkludere, at landsbyer står stær-
kere, når de står sammen, viser evaluerin-
gen en lang række afgørende perspektiver. 
 
Landsbyklynger øger  
landsbyernes sociale kapital
Etableringen af landsbyklynger fører til stærkere 
samarbejde mellem foreninger, netværk og menne-
sker. Kort sagt øger etableringen af landsbyklynger 
landsbyernes sociale kapital.

”Det er blevet åbenlyst, at det er nødvendigt 
at samarbejde på tværs af byerne.” 
Styregruppemedlem 

Social kapital handler om tillid og om netværk mel-
lem mennesker. Det handler om den værdi man har 
i kraft af sit sociale netværk gennem medlemskab 
af en forening, en gruppe eller et tredje fællesskab. 

For borgerne i landdistrikterne handler sociale 
kapital i praksis om oplevelsen af fællesskab og 
sammenhængskraft. Social kapital omsættes i 
hverdagen i bæredygtige fællesskaber, hvor folk 
udveksler tjenester, viden og sætter fælles mål, 
der øger glæden ved at bo på landet. Evalueringen 
viser, at landsbyklynger styrker dette ved at skabe 
bedre samarbejder mellem mennesker og brobyg-
ning mellem foreninger og netværk i klyngen.

Dyrk de stedbundne potentialer
I udvikling af landsbyklyngerne skal der satses på 
de stedbundne potentialer i form af landskabelige, 
bygningskulturelle, historiske og menneskelige 
ressourcer. I pilotprojekt Landsbyklynger er der 
arbejdet med de stedbundne potentialer, og eva-
lueringen viser, at borgerne i de enkelte klynger er 
en meget stor ressource. Det er borgerne, der ser 
mulighederne for samarbejde landsbyerne imellem. 
Det er borgerne, der er kommet med forslag til 
tilpasninger af mødesteder og forslag til nye fælles 
aktiviteter. Og det er borgerne, der har bidraget 
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med viden og tid til at etablere klyngen. Ved at 
lade borgerne udpege de stedbundne potentialer 
understøttes den lokale kultur og de egnsspecifikke 
traditioner. Netop de stedbundne potentialer er det 
fundament, som klyngesamarbejdet skal bygge på. 

”Det har været en øjenåbner i forhold til de 
øvrige sognes potentialer og muligheder for 
samarbejde på tværs.” 
Styregruppemedlem

Styrket kommunikation er vejen frem
Ved at have en fælles hjemmeside i landsbyklyngen 
forstærkes de enkelte landsbyers kommunikation, og 
klyngen står stærkere. Ved at have en fælles kalen-
der kan de enkelte landsbyer bedre koordinere og 
planlægge aktiviteter, samtidigt med de er bevidste 
om, hvad der foregår af arrangementer og øvrige 
tilbud i klyngen. Den forbedrede kommunikation 
styrker derfor også den sociale kapital, da kommuni-
kationen imellem de enkelte aktører forbedres.

”Når der er flere projekter og aktiviteter i 
gang samtidigt, er det væsentligt, at dem 
der står bag får snakket sammen og sikrer, 
at der opstår synergi frem for konkurrence”. 
Proceskonsulent

Borgerinvolvering er nøglen til succes
Frivilligheden er i dag under forandring. De fri-
villiges engagement og mængden af frivillige er 
afgørende for udviklingen af en landsbyklynge. 
Evalueringen viser, at de steder, hvor borgerinvol-
veringen lykkes, plantes ejerskabet til udvikling på 
lokale hænder. For mange handler frivillighed i dag 

om at skabe noget konkret i en sag, man brænder 
for i en afgrænset periode. Her er styrken i klynge-
metoden, at alle borgere kan fremsætte idéer. De 
stærkeste projekter formuleres, når det lykkes at 
involvere borgerne i netop det, de brænder for, og 
ved noget om.

”Det er ikke alle frivillige, der bryder sig om 
at holde møder, administrere, organisere og 
koordinere. For mange handler det om at 
skabe noget konkret i kortere perioder.” 
Styregruppemedlem

En ny model for samarbejde 
mellem kommune og civilsamfund
Landsbyklynger giver kommunerne én indgang til 
dialog med flere landsbyer og det giver kommuner-
ne samlet overblik over flere landsbyers mål. Orga-
niseringen som landsbyklynge styrker på den måde 
relationerne og den gensidige respekt mellem 
kommune og borgere og det forbedrer samarbejdet 
mellem kommune og civilsamfund.

”Projektet har helt sikkert udviklet forholdet 
mellem kommune og lokalsamfund samt 
den gensidige respekt til det bedre.” 
Kommunal repræsentant 

Evalueringen viser også, at politikere og embeds-
mænd har fået øjnene op for områdets frivillige 
ressourcer, mens de frivillige aktører har fået indblik 
i, hvordan de ved at søge et bredere og mere 
strategisk samarbejde, hvor de står sammen om at 
løse mere komplekse problemstillinger, har langt 
større indflydelse på kommunens beslutninger.
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”Projektet har taget et stort skridt i retning 
af en organisering, der fremadrettet kan stå 
for et strategisk samarbejde.” 
Kommunal repræsentant 

Det kræver et boost at løbe 
klyngerne godt i gang
Proceskonsulenten spiller en afgørende rolle for 
klyngernes dannelse og etablering. Ligeledes gør 
de frivillige, men der er brug for hjælp udefra til at 
booste samarbejdet, så klyngeprojektet kan vokse 
sig stort. Evalueringen viser, at klyngernes dannel-
se ikke kunne lade sig gøre uden en faciliterende 
konsulent. Denne dobbelthed, hvor borgerne på 
den ene side er styrken og drivkraften i klyngerne, 
men på den anden side har brug for en konsulent 
udefra til at løbe det godt i gang, viser et iboende 
paradoks i modellen; Det er borgerne, der udpe-
ger indsatsområder, sætter retningen for klyngens 
fremtid og leder realiseringen af målene. Men det 
kræver et boost, at løbe klyngerne godt i gang i 
form af en konsulent udefra, som sikrer fremdrift og 
retning på projektet.

”Konsulenten har været af stor betydning 
for bæredygtigheden og til at pege ud og 
guide os igennem. Det kunne vi ikke selv 
have gennemført. Det er vigtigt med profes-
sionel hjælp! Tak for det.” 
Styregruppemedlem
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