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Denne rapport handler om landsbyklyngen 
Favrskov4ren, der ligger i Favrskov Kom-
mune. Landsbyklyngen er en del af kampag-
nen Landsbyklynger. Kampagnen søsætter 
i 2017-2019 24 landsbyklynger fordelt over 
hele Danmark. Bag kampagnen står Realda-
nia, Lokale og Anlægsfonden og DGI1. Det 
indledende kapitel beskriver baggrunden, 
udfordringerne og motivationen for at dan-
ne Favrskov4ren.

Baggrunden
Landsbyklyngen Favrskov4ren blev etableret i 
november 2017. Det var de fire byer Houlbjerg, 
Laurbjerg, Granslev og Bøstrup, der med Favrskov 
Kommunes opbakning blev enige om, at landsbyer-
ne i fællesskab skulle danne en landsbyklynge. 

De fire landsbyer har samarbejdet i en årrække. Til-
bage i 2015 mødtes repræsentanter for de fire byer 
første gang omkring idéen til at danne et landsby-
fællesskab. Samarbejdet tog fart i 2016, hvor byerne 
i fællesskab afholdt en messe, hvor alle foreninger, 
institutioner samt erhverv fik mulighed for at få en 
stand/bod, hvor de kunne præsentere sig for omver-
denen. Messen blev en stor succes og blev start-
skuddet til et endnu stærkere samarbejde på tværs. 
Da Favrskov4ren søgte om optagelse i kampagnen 
Landsbyklynger havde de således allerede etableret 
sig som en forening med vedtægter og nedsat en 
bestyrelse. Med opstarten af processen i kampag-
nen landsbyklynger er det ambitionen at styrke den 
fælles organisering, der blev påbegyndt år tilbage 
og bygge videre på den struktur, der er skabt. For at 
udbrede kendskabet til klyngesamarbejdet har der 
været afholdt flere borgermøder forud for opstarten i 
efteråret 2017.

Udfordringen
Selv om messen i 2016 var en stor succes og det 
lykkedes at få samlet de fire byer og få skabt et 
overblik over områdets muligheder, er der stadig 
lang vej i forhold til at skabe en fundamental og 
stærk fællesskabsfølelse mellem byerne. Udfordrin-
gen ligger i, at man som udgangspunkt har udfor-
dringer nok i hver enkelt by, og man derfor ikke fø-
ler overskud til at løse de fælles udfordringer på et 

overordnet plan. Den overskyggende udfordring for 
alle intentionerne er, at det kan være vanskeligt at 
skabe en gejst i borgerne, så alle ønsker at bidrage 
og komme i arbejdstøjet, og være med til at præge 
og styre udviklingen i den rigtige retning.

Netop retningen for områdets udvikling var ét af de 
emner, der fyldte efter messen i 2016. Debatten 
handlede bl.a. om, hvad området har at byde på, 
hvad det kan bidrage med, og hvordan der kan 
skabes en endnu bedre synergi, der samler alle 
de lokale kræfter til at modvirke tilbagegangen. En 
situation, som mange andre landsbyer også står i. 
Messen italesatte alt dette ud fra citatet: ”Hvis ikke 
vi ændrer kurs, så ændrer vi ikke destinationen” 
(folder). Borgerne var således klar over, at de selv 
skulle involvere sig aktivt for at skabe den udvikling, 
de gerne ville se. 

Favrskov4ren ved også, at der skal arbejdes med 
den fælles identitet. Kun ved at udvikle på et større 
fællesskab på tværs, kan der skabes energi, som 
kan give fremdrift til fælles mål. Her er der forskelli-
ge interesser, kulturer og aldre, der skal finde fælles 
mål at samarbejde om og det kan også være en 
udfordring i samarbejdet.

Motivationen 
Samlet set har Farvskov4rens område skole, køb-
mand, idrætsforening, borgerforeninger, forsam-
lingshuse samt mange småerhverv. Det er stærke 
aktører hver for sig. Favrskov4rens overordnede 
ønske, at understøtte samarbejdet mellem aktører-
ne ved at være det bindeled, som skal sikre, at hver 
eneste forening og institution ikke kæmper alene, 
men i stedet støtter og hjælper hinanden. Favrsk-
ov4ren kan danne den ramme, der samler ressour-
cerne, som alle så kan trække på. Hver enkelt by 
har svært ved at tilbyde hele pakken alene. Ved at 
stå sammen kan området fremstå mere attraktivt for 
omverdenen, og tiltrække nye borgere. 

Et målbart kernefokus er at fastholde børnefamilier-
nes brug af den lokale skole og idrætsforening, og 
også ad den vej arbejde for tilflytning til området. 
Klyngen ønsker at arbejde for fælles aktiviteter og 
en koordinering af ressourcer, så man kan frem-
stå som et reelt alternativ til tilbuddene i de større 
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byer samt synliggøre, hvad man kan byde ind med 
lokalt, ikke mindst når man står sammen på tværs 
af sognegrænserne. Klyngesamarbejdet muliggør 
større fælles arrangementer og fællesprojekter. 
De fælles aktiviteter skal være et supplement til 
de eksisterende aktiviteter i de fire byer - og ikke i 
konkurrence dermed.

Et andet målbart kernefokus er at bidrage til pro-
cessen med realisering af et trinbræt i Laurbjerg. 
Et trinbræt vil have enorm indflydelse for området. 
Dette vil gøre de fire byer attraktive at bosætte sig i, 
da man nemt vil kunne komme til og fra arbejde via 
offentlig transport.

Et tredje kernefokus er at gøre skolen, hallen og 
idrætsforeningen til endnu stærkere medaktører 
og omdrejningspunkter for områdets aktiviteter. 
Sammen kan de udgøre et naturligt kraftcenter for 
Favrskov4rens mange foreninger og erhverv. Sko-
len, idrætsforeningen og hallen kan i endnu højere 
grad end i dag danne det fysiske omdrejningspunkt 
som mødested for fælles aktiviteter og arrangemen-
ter. Samtidig er skolen, hallen og idrætsforeningen 

naturlige formidlere af information ud til lokalom-
rådet. Sammen med de to menighedsråd fra de to 
sogne er skolen med til at nå ud til alle husstande 
med trykt information. Det er en kæmpe ressource.

Visionen for landsbyklyngen er at sætte området 
”på landkortet” både konkret og i overført betydning, 
ved at skabe en fælles identitet, glæde og stolthed 
over at leve i området. Klyngen ønsker, at borger-
ne oplever fællesskab på tværs af aldre, geografi, 
traditioner og kulturer, og finder glæde ved aktivt at 
deltage i udviklingen af hele området. Klyngen ved, 
at der findes masser af viden i området og ambitio-
nen er, at få denne omsat i projekter og et forstær-
ket fællesskab på tværs. 
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Det kommende afsnit beskriver en række generelle 
udfordringer for mange landsbyer i Danmark og er 
med til tegne baggrunden for etablering af lands-
byklynger generelt i Danmark. Afsnittet afspejler 
ikke direkte de specifikke udfordringer i lands-
byklyngen Favrskov4ren, der er omtalt i indlednin-
gen (1).

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 periode2. 
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 tilbage³. 

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 
landsbyerne.

Det fører til et øget pres på tilpasning af den 
kommunale service, når flere ældre og færre i den 
arbejdsdygtige alder tegner landsbyerne. Man-
ge kommuner arbejder derfor som en del af den 
kommunale landdistriktsstrategi med i højere grad 
at udnytte ressourcer og sammentænke funktioner 
på tværs af landsbyer. Det kræver, at man søger 
dialog med borgerne om udviklingsmuligheder og 
løsninger.

Fritids- og foreningslivet rammes også af det fal-
dende befolkningstal og den ændrede befolknings-
sammensætning i mange landdistrikter. Foreninger-
ne bliver pressede på antallet af medlemmer, 
faciliteter, ledere samt frivillige, og presset øges på 
deres økonomi. Efterspørgslen på aktiviteter æn-
drer sig i takt med, at der bliver flere ældre.
Etableringen af landsbyklynger, hvor landsbyer, der 
ligger i nærheden af hinanden, samarbejder, har 
her vist sig at være en brugbar metode til at styrke 
de enkelte landsbyer og de aktivitetstilbud, der er⁴.

Landsbyklyngen Favrskov4ren har er et velfunge-
rende fritids- og foreningsliv. Befolkningstallet i Fav-
rskov Kommune er stigende og i de fire byer, der 
tegner Favrskov4ren svagt faldende set i forhold til 
de sidste 10 år. Klyngen er derfor ikke ramt af de 
beskrevne udfordringer helt så hårdt, som mange 
andre steder i Danmark. Klyngen ønsker med et 
tættere samarbejde at være på forkant med udvik-
lingen og søge den positive vej ved at tage afsæt 
i de styrker, der lokalt er og opbygge nye stærke 
samarbejder på tværs.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI 
Pilotprojekt Landsbyklynger⁵ 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 optimeres⁶. Det er 
erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes ud fra i 
landsbyklyngen Favrskov4ren. 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 aktivitetsmuligheder7.
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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 
styregruppe, som bliver ansvarlig for projektet og 
varetager dets overordnede styring. I Favrskov4ren 
har man valgt at omdøbe denne styregruppe til en 
bestyrelse. Bestyrelsen arbejder ligeledes med at 
kommunikere projektet bredt ud, og der rekrutte-
res 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 landsbyklynge sker ud fra et 
ønske om, at forandring skal komme nedefra, og at 
ejerskabet til det nye fællesskab, som en lands-
byklynge er, forbliver på lokale hænder. Forankrin-
gen 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 processen, så frem-
driften gennem faserne sikres. Proceskonsulenten 
vil ligeledes understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til klyngen via arbejdet 
med de udvalgte fokusområder. Der sidder endvi-
dere en kommunal repræsentant med i bestyrelsen. 
Repræsentanten skal sørge for, at der er sam-
menhæng mellem de initiativer, der sættes i gang i 
klyngen, og de kommunale planer, der måtte være 
på området.

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer 
relateret til en geografisk lokalitet eller et område⁸. 
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 bestyrelsen 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 bestyrelsen i Favrskov4ren. 
Det sker ved at kortlægge de kvaliteter og potentia-
ler, der findes i landsbyklyngens geografi, demogra-
fi og interne strukturer. De interne strukturer belyses 
særligt via borgerundersøgelsen, der kortlægger 
borgernes syn på de udfordringer og potentialer, 
der findes i klyngen. Således skal rapporten give 
bestyrelsen et faktuelt grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om de indsatsområder, der fremadret-
tet 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 bestyrel-
sen for Favrskov4ren samt de aktive arbejds- og 
temagrupper, der med tiden tilknyttes projektet. Heri 
medregnes også Favrskov Kommune, som har en 
plads i bestyrelsen. Den sekundære målgruppe er 
Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, som 
er medfinansierende i projektet. Øvrige interes-
senter kan være kommunens politiske niveau, 
Landsbyforum og kommunens enkelte lokalråd, 
samt alle foreninger beliggende i klyngeområdet. 
Det er interessenter, som er optaget af landdistrikts-
udvikling og etablering af klyngesamfund 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 og 
geografiske data og dels resultaterne af borgerun-
dersøgelsen.

Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Favrsk-
ov4ren. 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 Favrsk-
ov4ren.

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.

Landsbyerne i Favrskov4ren ligger i Favrskov 
Kommune og omfatter de fire byer Houlbjerg, 
Laurbjerg, Granslev og Bøstrup. Klyngen dæk-
ker over i alt tre sogne med 2.090 indbyggere. 

2.1. DEN GEOGRAFISKE OG  
DEMOGRAFISKE ANALYSE

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

77 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler ligeledes 47 % til-
knytning til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er 
således i højere grad bundet til det sogn, man 
bor i, end til hele landsbyklyngens geografi. 

Naturkvaliteter (48 %), Rimelige boligpriser (36 
%) samt Sammenhold og fællesskab (25 %) 
og er de tre vigtigste årsager til at bosætte sig 
i området.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
50 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne 
i dag. Det vidner om et stort potentiale for at 
styrke kendskabet til det samarbejder, der har 
eksisteret siden 2015. Det er netop ønsket om 
et styrket samarbejde, der var årsagen til, at 
Favrskov4ren ansøgte om at deltage i Lands-
byklyngekampagnen. 

79 % mener, at et samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne 
fremover skal bestå som attraktive bosætnings-
steder. Det viser en meget bred opbakning til 
landsbyklyngen og til det samarbejde på tværs, 
som bestyrelsen i Favrskov4reen har taget 
initiativ til. 

Favrskov Kommune har de seneste år ople-
vet befolkningsvækst. Der bor i 2018 48.025 
borgere i kommunen. Fra 2007 til 2018 har 
kommunen oplevet en stigning på 2.988 borge-
re. I årene frem mod 2038 forudsiger Danmarks 
Statistik, at befolkningstallet fortsat stiger op til 
50.632 borgere. Det er en stigning på yderligere 
2.607⁹ borgere. 

Der bor i 2018 2.090 borgere i klyngens geo-
grafi. Ser man på klyngens udvikling fra 2007 
– 2018 har den i modsætning til kommunen 
som helhed oplevet et faldende indbyggertal på 
i alt 78 personer. Siden 2014 har alle fire byer 
dog oplevet fremgang, så udviklingen er måske 
vendt. Parallelt hermed vokser gruppen af unge 
mellem 17-25 år samt gruppen af ældre over 
65 år. Der fødes færre børn og antallet af børn 
i den skolepligtige alder er faldet siden 2017. 
Den største gruppe af borgere er fortsat borge-
re i den arbejdsdygtige alder mellem 26-64 år.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN

2. 
HOVEDRESULTATER
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KOMMUNIKATION 
72 % af respondenterne har hørt om lands-
byklyngen før de deltog i borgerundersøgel-
sen.  28 % har ikke. Bestyrelsen og kommu-
nikationsgruppen kan være stolte af, at 72 % 
har hørt om borgerundersøgelsen forud for 
besvarelsen. Det vidnet om, at der er lavet et 
godt kommunikationsarbejde forud for under-
søgelsen.
Borgerundersøgelsen er bl.a. sendt ud med 
e-Boks af Favrskov Kommune. Brug af e-Boks 
har også styrket borgernes kendskab til klyn-
gesamarbejdet generelt og informeret om mu-
lighederne for at involvere sig efterfølgende.
Borgerne henter i dag primært deres infor-
mationer om lokale forhold Gennem samtale 
med andre personer fra lokalområdet (48 %), 
via Husstandsomdelt folder (41 %) og Lokale 
aviser (31 %) skarpt efterfulgt af Facebook og 
Opslag (31 %). I fremtiden foretrækker borger-
ne at modtage Mails/nyhedsbreve (47 %), gå 
på Facebook og se i de Lokale aviser (36 %), 
når de skal indhente lokale nyheder. 

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
35 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Til sammenligning hermed er det 39 
% af danskerne, der har lavet frivilligt arbejde 
indenfor det seneste år.
De borgere, som allerede laver frivilligt arbej-
de, gør det først og fremmest fordi de gerne 
vil Deltage i et socialt fællesskab (66 %). 
Dernæst fordi de gerne vil Gøre noget, som 
er vigtigt for lokalsamfundet (56 %) og for det 
tredje fordi de kan Gøre noget konkret på et 
emne, som optager den enkelte (44 %).
I alt giver 21 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighe-
derne for at blive frivillig i klyngesamarbejdet. 
Det vil give klyngesamarbejdet et boost, hvis 
det lykkes bestyrelsen at få inkluderet de 
potentielle nye frivillige i de eksisterende eller 
nye temagrupper.

KOMMUNESAMARBEJDE
Favrskov4ren har et godt samarbejde med Fav-
rskov Kommune. Der deltager bl.a. en kommu-
nal repræsentant på udvalgte bestyrelsesmø-
der. Til trods herfor ved 78 % af respondenterne 
ikke, om Favrskov Kommune har politikker for 
samarbejdet med foreninger og borgere. Heri 
ligger der en mulighed for at bestyrelsen og 
kommunen i samarbejdet får kommunikeret 

mere tydeligt, hvordan kommunen understøtter 
borgerdrevne initiativer som klyngesamarbejdet 
er et eksempel på.

MØDESTEDER
Mødesteder har betydning for hverdagslivet 
og for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at 
Institutioner som fx skole og børnehaver, Haller 
og klubhuse sammen med Tilbagevendende 
årlige begivenheder har de største potentialer til 
at styrke fællesskabet på tværs mellem lands-
byerne. Denne prioritering er fint i tråd med de 
ambitioner som bestyrelsen for klyngen har om 
at styrke skolen, hallen og idrætsforeningen 
som lokale kraftcentre og mødesteder.

AKTIVITETSUDBUD
Langt de fleste (75 %) er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal-
området. De mest populære forslag til nye 
aktiviteter er Vandreture (67 %), Aktiviteter for 
unge (47 %) samt Fitness (37 %) og Fælles 
madlavning (37 %).
 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
Borgerne er villige til at transportere sig efter 
det rette aktivitetsudbud. 82 % vil transportere 
sig op til 9 km efter det rette tilbud. Med 9 km. 
vil man stort set kunne komme på tværs af 
klyngen. Infrastruktur er derfor en vigtigt emne, 
når borgerne skal pege på de emner, de mener, 
det giver mening at samarbejde om på tværs i 
fremtiden.

En god infrastruktur (60 %), Gode skoler og in-
stitutioner (54 %) og Mulighed for lokalt indkøb 
(37 %) er de tre fokuspunkter, som borgerne 
vægter højest som bedst at samarbejde om i 
fremtiden. Men også et rigt foreningsliv (29 %) 
vægtes højt.
Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
byer vil stå stærkere, hvis de formår at stå 
sammen om emnerne infrastruktur og skoler og 
institutioner. Det er områder, hvor løsninger skal 
findes i samarbejde med kommunen - og hvor 
flere lokalområder kan tale med en højere røst, 
end et enkelt samfund alene. Bestyrelsen for 
Favrskov4ren har her en vigtig rolle i at skabe 
det fundament, der kan styrke samarbejdet 
internt mellem landsbyerne og i forhold til kom-
munen og de øvrige foreninger og netværk, der 
kan bidrage til at finde løsninger.
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Landsbyklyngen Favrskov4ren ligger i Favrskov 
Kommune. Landsbyklyngen omfatter de fire byer 
Laurbjerg, Houlbjerg, Granslev og Bøstrup. Klyn-
gesamarbejdet tager sit udgangspunkt i Lilleåsko-
lens skoledistrikt, som er det centrale bindeled for 
samarbejdet. Klyngens område dækker de tre sogne 
Houlbjerg, Laurbjerg og Granslev, hvor sidstnævnte 
også rummer Bøstrup by. Der bor i alt 2.090 menne-
sker. Der er omkring 100 virksomheder inkl. landbrug 
og ca. 40 foreninger og institutioner. Laurbjerg er den 
største af byerne, og dermed har den også fleste 
aktiver i forhold til erhverv, institutioner og offentlig 
transport. Hver by har offentlige transportmuligheder 

til Laurbjerg, Hammel og Randers, hvor man kan 
komme videre til de større byer som Aarhus og Aal-
borg. Med et fremtidigt trinbræt i Laurbjerg vil dette 
give bedre muligheder for at komme rundt. Byerne er 
forbundet af cykelstier.

Samlet set har Farvskov4rens område skole, 
købmand, idrætsforening, borgerforeninger, forsam-
lingshuse samt mange småerhverv. Favrskov4ren 
vil gerne understøtte alle de forskellige aktører ved 
at være det bindeled, som skal sikre, at hver eneste 
forening og institution ikke kæmper alene, men i 
stedet støtter og hjælper hinanden.

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 demografiske pro-
fil blive præsenteret.

3. 
LANDSBYKLYNGEN

 FAVRSKOV4REN 

Laurbjerg

Granslev

Bøstrup

Houlbjerg
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Byernes beliggenhed gør, at der er gode pendlermu-
ligheder til arbejdspladser i bl.a. i Århus, Silkeborg, 
Randers og Skanderborg. Beliggenheden betyder 
dog også, at der kører meget trafik gennem byerne. 
Fx er Houlbjerg knudepunkt for trafik mellem Ran-
ders, Silkeborg og Skanderborg, men også Laur-
bjerg og Bøstrup har meget gennemkørende trafik. 
Kun Granslev ligger ikke på en hovedvej og har 
derfor mindre trafik sammenlignet med de tre andre 
byer. Generelt for de fire byer er, at trafikken ofte 
kører hurtigere end tilladt, som udover at reducere 
trafiksikkerheden for fodgængere og cykellister også 
forøger vejstøjen til gene for husene beliggende 
langs de trafikerede veje. Det kunne overvejes at 

undersøge mængden af trafikken, og muligheden 
for hastighedsreducering gennem byer (ligesom i 
Vitten), da meget af trafikken er tung.

Planerne om realisering af et trinbræt i Laurbjerg 
vil have enorm indflydelse for området. Det vil gøre 
de fire byer mere attraktive at bosætte sig i, da man 
nemt vil kunne komme til og fra arbejde via offent-
lig transportmidler. For nyligt er en cykelsti mellem 
Laurbjerg og Houlbjerg blevet indviet, hvilket sikrer 
en sikker transportvej på cykel og gåben mellem de 
fire byer. Et trinbræt bliver prikken over i’et, og vil 
være med til at give grobund for yderligere tilflytning 
og udvikling.

Messen i 2016 var startskuddet til for alvor at samle 
alle aktører under et tag (1). Idéen var, at skabe 
nye kontakter og relationer mellem foreningerne, 
institutionerne, erhverv og borgerne. Idéen lykkedes, 
og Favrskov4ren indledte de videre samarbejder. 
Tiden havde indtil da mest været, at hver by har sine 
egne arrangementer, og at man til en vis grad føler 
“utroskab”, hvis man støtter andre byers aktiviteter. 
Men samarbejdet om messen havde vist, at der var 
et stort potentiale for mere. Favrskov4ren blev såle-
des forud for starten på klyngeprocessen i efteråret 
2017 etableret som en forening med vedtægter og 
en bestyrelse.

Livet i området udfolder sig på fundamentet af den 
gamle landbokultur og ved nye måder at være 
sammen i fællesskabet på. Her spiller de gamle, 

kulturbærende institutioner som skolen og idræts-
foreningerne en stor rolle. Der skal være plads til, at 
hver by værner om sit eget DNA og kultur, men der 
er alligevel aktiviteter som ikke kører så godt som 
de har gjort. Her er ambitionen, at skolen, hallen 
og idrætsforeningen bliver omdrejningspunktet for 
alle børn uanset bys tilhørsforhold. Ved at danne en 
landsbyklynge, kan der gøres bedre brug af hinan-
dens styrker, og der kan støttes op om fællesskabet. 
Ultimativt vil landsbyerne i fællesskab gerne synlig-
gøre, hvor dejligt det er, at bo i Favrskov4ren, som er 
et fantastisk lokalområde – naturmæssigt, menne-
skeligt og på flere områder også facilitetsmæssigt.

3.2. SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE

3. 
LANDSBYKLYNGEN

 FAVRSKOV4REN 
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  Laurbjerg         Houlbjerg        Granslev og Bøstrup     

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2018 målt på størrelsen af sognene. Dermed 
er det let at se udviklingen inden for de enkelte 
sogne. Der er samlet set sket et lille fald i antallet 
af indbyggere fra 2.168 personer i 2007 til 2.090 
personer i 2018. Et fald på i alt 78 personer. En 
nærmere analyse viser, at befolkningstallet gennem 

hele perioden 2007-2018 har svinget ganske lidt til 
begge sider med både vækst og nedgang. De se-
neste to år er tallet steget, men dog så beskedent, 
at det ikke opvejer et lille fald samlet set over peri-
oden 2017-2018. Favrskov Kommune har i samme 
periode oplevet befolkningsfremgang.

Der bor i 2018 48.025 borgere i Favrskov Kommu-
ne10. Heraf bor de 2.090 i de tre sogne, der udgør 
landsbyklyngen Favrskov4ren11. Ifølge Danmarks 
Statistik forventes en befolkningsvækst i Favrskov 
Kommune i årene frem. Fremskrivningen er lavet ud 
fra forventninger om antal fødsler, dødsfald, flytte-
mønstre, indvandring og det forventede boligbyg-
geri. Ifølge prognosen forventes indbyggertallet at 
stige fra 48.025 personer i 2018 til 50.632 personer 
i 2038. Det svarer til en samlet stigning på 2.607 
personer. Fremskrivningen er ikke en garanti for en 

udvikling, men en forventning, der er afhængig af fle-
re 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. 

Ser man på den faktuelle udvikling for landsbyerne i 
klyngen i perioden 2007-2018 viser den, i modsæt-
ning til kommunen som helhed, at indbyggertallet har 
svagt været faldende. 

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)12
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Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør i hhv. 2007 og 2018. Tallene er beregnet 
samlet for alle sogne i klyngen. Langt den største 
gruppe er borgere i den arbejdsdygtige alder 26-64 
år. Det gælder både for 2007 og 2018. Udviklingen 

fra 2007 til 2017 viser, at der er kommet lidt færre 
småbørn (0-6 år), lidt færre i den skolepligtige 
alder (7-16 år), flere unge (17-25 år) lidt færre i den 
arbejdsdygtige alder (26-64 år) samt flere ældre 
(65+).

2007 2018

ALDERSGRUPPER FOR ALLE SOGNE (2007 OG 2018)13

GENNEMSNITSALDER14

0-6 år 7-16 år 17-25 år 26-64 år 65 år +
0
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Tabellen viser gennemsnitsalderen i de tre sogne i 
helholdsvis 2007 og 2018. Gennemsnitsalderen er 
stigende ligesom den også er på landsplan. I 2007 
var den 37,4 år og i 2018 er den steget til 41,8 år, 
hvilket er tæt på landsgennemsnittet. 

 2007 2018

Laurbjerg 37,5 40,5

Houlbjerg 35,9 39,6

Granslev og Bøstrup 37,3 42,0

Gennemsnit i klyngen 36,9 40,7

Gennemsnit i Danmark 39,9 41,5

I Danmark er gennemsnitsalderen stigende. I 2007 
var den 39,9 år og i 2018 er den steget til 41,5 å15.   
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokalråd, 
lokale foreninger og ikke mindst borgerne, 
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 borgerunder-
søgelse. Borgerundersøgelsen er foretaget 
som en elektronisk spørgeskemaundersø-
gelse, der er udbudt til alle borgere i klyngen 
fra 16 år.

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 og udfordringer for samarbejde 
på tværs. Der er i undersøgelsen lagt vægt på de 
seks fokusområder: organisering, kommunikation, 
involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og 
aktivitetsudbud. 

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2018

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
30. april til den 27. maj 2018. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og 
kommunikeret ud via e-Boks af Favrskov Kom-
mune. Den kunne ligeledes tilgås via klyngens 
Facebookgruppe. Bestyrelsen har desuden 
brugt netværk og samarbejde med den lokale 
presse og foreningslivet til at gøre opmærksom 
på undersøgelsen.

Antal besvarelser
Der er indkommet 334 besvarelser. Undersø-
gelsen er udbudt til personer fra 16 år med bo-
pæl i klyngen samt til virksomheder med cvr. nr. 
i kommunen. Favrskov Kommune har udsendt 

undersøgelsen med e-Boks. Den samlede svar-
procent er 15,7 %.

Køn
48 % af respondenterne er kvinder, og 52 % er 
mænd.  

Bopæl
Besvarelserne kommer fra følgende områder:  
Granslev 12 %, Laurbjerg 50 %, Houlbjerg 21 
%, Bøstrup 11 %, virksomhed i området 6 %, 
fritidshus i området 0 %.
Procenttallene er beregnet i forhold til det samle-
de antal besvarelser.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
52,6 år.

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 et ønske om tilknytning – til lokalområdet er 
med til at give folk lyst til at engagere sig i udviklin-
gen, og tilfredshed er med til at fastholde bosæt-
ning.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=306)

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 44 %

Enig 49 %

Uenig 3 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 2 %

Helt enig og enig – 93 %
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Samlet set føler 47 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område med de fire byer, mens 42 % ikke gør. 
11 % svarer ved ikke.

77 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 16 % gør 
ikke, mens 7 % svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 16 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=305)

Helt enig og enig – 77 %

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn de bor i, er større 
end tilknytningen 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 en ny enhed, som er i gang med at opbygge 

en fælles identitet på tværs af bl.a. sognegrænser-
ne. Det er netop en styrket fælles identitet på tværs 
af gamle grænser, som klyngeprojektet vil arbejde 
på at udvikle.

Helt enig  27 %

Enig 50 %

Uenig 12 %

Helt uenig 4 %

Ved ikke 7 % Ved ikke – 7 %

Helt uenig og uenig – 42 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET 
– LANDSBYKLYNGEN FAVRSKOV4REN (N=305)

Helt enig og enig – 47 %

SamletHelt enig  8 %

Enig 39 %

Uenig 31 %

Helt uenig 11 %

Ved ikke 13 % Ved ikke – 11 %
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Naturkvaliteter (48 %), Rimelige boligpriser (36 %) og 
Sammenhold og fællesskab/kvaliteten ved at bo i et 
mindre lokalområde (25 %) er de vigtigste årsager til 
at bosætte sig i området. Under ’Andet’ skriver flere, 
at de er flyttet til området for at bo sammen med en 

kæreste eller ægtefælle, der bor der i forvejen, og 
ægtefællens arbejde er i flere tilfælde bundet til stedet 
som fx landbrug. Andre skriver, at det var lidt tilfældigt 
og at de ’faldt’ for huset.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=320)

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

%

  20 %

        24 %

  20 %

             36 %

3 %

         25 %

        48 %

    5 %

      23 %

         9 %
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47 % tror, at befolkningstallet stiger i klyngen i de 
kommende 10 år, mens 30 % tror, det falder. 23 
% svarer ’Ved ikke’. Borgerne er således delte på 
dette spørgsmål, hvor den største gruppe ser lyst 
på fremtiden og tror på vækst i landområderne. 

Som beskrevet i afsnit 3.3. har befolkningsantallet 
i klyngen været jævnt med tendens til et lille fald 
set i forhold til 2007. Til sammenligning hermed har 
Favrskov Kommune som helhed oplevet vækst de 
seneste år (3.3). 

Helt uenig og uenig – 30 %

Helt enig og enig – 47 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=299)

Ved ikke – 23 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet faldet en anelse 
i klyngen. I samme periode er det steget i kom-
munen som helhed (3.3). Set i lyset heraf, er det 
interessant at se på, hvordan borgerne forestiller 
sig udviklingen i lokalområdet i de kommende år.

SamletHelt enig  16 %

Enig 31 %

Uenig 23 %

Helt uenig   7 %

Ved ikke 23 %
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Den største gruppe på 49 % er enig i, at byerne i 
dag har tendens til at være sovebyer, hvor man bor, 
mens man arbejder andre steder. 42 % er uenige, 

men 9 % svarer ved ikke. Borgerne er således 
meget delte på dette spørgsmål. 

Når borgerne efterfølgende skal vurdere, om de 
ønsker - eller har det fint med, at deres by er en so-
veby ønsker den største gruppe på 45 % ikke dette. 
40 % svarer, at de har det fint med dette, mens 15 
% svarer ved ikke. 

Der er således ikke en entydig konklusion på de to 
specifikke spørgsmål, som bestyrelsen har ønsket 

at få med. Borgerne er delte på begge spørgsmål, 
men for begge spørgsmåls vedkommende er det 
vigtigt at huske på, at der samlet set viste sig en 
meget høj tilfredshed med at bo i området, hvor 93 
% tilkendegav, at de er tilfredse med at bo i områ-
det (4.1).

Helt uenig og uenig – 42 %

Det ønsker jeg ikke og slet ikke – 45 %

Helt enig og enig – 49 %

Det er fint og i høj grad fint – 40 %

MANGE SMÅ BYER VIRKER SOM ”FORSTADSBYER” FOR STØRRE BYER. 
HER SPISER OG SOVER MAN STORT SET KUN, MENS MAN ARBEJDER ET 
ANDET STED. SÅDAN ER DET OGSÅ I MIN BY (N=308)

I HVOR HØJ GRAD VIL DU GERNE HAVE, AT DET ER SÅDAN FOR DIG SELV? 
(N=308)

Ved ikke – 9 %

Ved ikke – 15 %

Bestyrelsen for Favrskov4ren har ønsket specifikt 
at få to spørgsmål med i borgerundersøgelsen, som 
går på borgernes syn på den by, de bor i. Borgerne 
skal tage stilling til udsagnet: 

Samlet

Samlet

Helt enig  17 %

Enig 32 %

Uenig 30 %

Helt uenig   12 %

Ved ikke 9 %

Det er i høj grad fint      6 %

Det er fint 34 %

Det ønsker jeg ikke 27 %

Det ønsker jeg slet ikke 18 %

Ved ikke 15 %

Som opfølgning herpå stilles spørgsmålet: 
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem 
landsbyerne, som danner fundamentet til den 
udvikling, der sker i klyngen. Målet med organise-
ringen er derfor at skabe en struktur, som muliggør 
et samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der 
i fællesskab arbejdes med de langsigtede planer. 
Derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, med-

mindre organiseringen er på plads. Som nævnt tid-
ligere (1) har der siden 2015 været en begyndende 
samarbejde mellem de fire byer i klyngen. På den 
baggrund er det relevant at se, hvordan borgerne 
vurderer udgangspunktet for et endnu stærkere 
samarbejde.

50 % svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet 
er i dag på tværs mellem byerne. 30 % mener, der 
er et godt samarbejde, mens 20 % er uenige. Alt i 
alt ligger der en opgave i at få øget kommunikatio-
nen om samarbejdet. Med så stor en gruppe borge-

re, der ikke kender til samarbejdets kvaliteter ligger 
der en opgave for bestyrelsen og kommunikati-
onsgruppe at gå videre med at fortælle den gode 
historie om samarbejdets muligheder og kvaliteter. 

Helt uenig og uenig – 20 %

Helt enig og enig – 30 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=290)

Ved ikke – 50 %

SamletHelt enig    2 %

Enig 28 %

Uenig 17 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 50 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
43 %, at de ikke ved, om det fungerer godt med 
deling af informationer mellem byerne i dag. 29 % 
synes, der sker en god deling af viden, mens 28 % 
er uenige. Der er således meget forskellige opfat-

telser af dette, hvor den største gruppe giver udtryk 
for, at de ikke ved om det sker eller har lagt mærke 
til det. Ud fra borgerundersøgelsens svar omkring 
borgernes foretrukne kommunikationsvaner (4.4) 
vil Favrskov4ren kunne gøre en positiv forskel på 
dette område.

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak-
ker op om et stærkere samarbejde på tværs. Uden 
borgernes tro på dette, bliver det meget vanskeligt 
at skabe en stærk landsbyklynge. 79 % af respon-
denterne er enige i, at et samarbejde på tværs 
mellem landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyer-

ne fremover skal overleve. 10 % er uenige, og 11 % 
svarer ved ikke. Det tegner sig et klart billede af en 
gruppe borgere, der er ganske enige om, at samar-
bejdet er nødvendigt for at landsbyerne fortsat kan 
udvikle sig og forblive attraktive bosætningssteder.

Helt uenig og uenig – 28 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=290)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. (N=294)

Ved ikke – 43 %

Helt enig og enig – 29 %

Helt uenig og uenig – 10 %

Ved ikke – 11 %

Helt enig og enig – 79 %

Samlet

Samlet

Helt enig  2 %

Enig 27 %

Uenig 25 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 43 %

Helt enig  25 %

Enig 54 %

Uenig   7 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 11 %
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Organiseringen i Favrskov4ren
Favrskov4ren er organiseret som en forening med 
vedtægter og en bestyrelse. Vedtægterne fastlæg-
ger, at det skal tilstræbes mellem et og tre medlem-
mer fra hver by i Favrskov4ren - Bøstrup, Granslev, 
Houlbjerg og Laurbjerg. Hver by har tre stemmer 
– uanset antal bestyrelsesmedlemmer. Der er pt. 9 
medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget 
en formand og en næstformand. Det er bestyrelsen, 
der indgår i arbejdet med landsbyklyngeprojektet. 
Ud over disse personer deltager proceskonsulen-
ten sammen med den kommunale repræsentant i 
bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsens medlemmer kommer fra de lokalområ-
der, der indgår i klyngesamarbejdet. De har hver for 
sig et organisatorisk fundament og praktisk erfaring 
med projektarbejde, gennemførsel og styring af bor-
gerdrevne projekter samt erfaring med involvering 
af frivillige, der yder en stor indsats i foreninger og 

netværk. De fire områders lokalråd er alle repræ-
senteret i bestyrelsen. Nogle af medlemmerne i 
bestyrelsen har også været aktive i den gruppe af 
borgere, som tog initiativ til klyngeprojektet, søgte 
midler og fungerede som drivkræfter i den første 
fase. Andre er nye i projektet.

Som resultatet af fem gennemførte borgermø-
der i landsbyklyngen, er der etableret en række 
temagrupper under temaerne: Ungeråd og fester, 
belysning på multibane, Grønnere og smukkere by, 
Støtte til nedrivning, trafik sikkerhed, Lokal mad-
kultur, byvandringer, foredrag, Cafe, delebøger, 
samkørsel og internet i forsamlingshuse.

Temagrupperne er organiseret via en digital grup-
pestruktur. Så de enkelte medlemmer kan kommu-
nikere indbyrdes og til bestyrelsen og interesserede 
kan tilmelde sig grupperne.
 

TEMAGRUPPE
UNGERÅD  

OG FESTER TEMAGRUPPE
LOKAL  

MADKULTURTEMAGRUPPE
BELYSNING PÅ 

MULTIBANE
TEMAGRUPPE

FOREDRAG
TEMAGRUPPE
GRØNNERE OG 
SMUKKERE BY

TEMAGRUPPE
CAFE

TEMAGRUPPE
STØTTE TIL 

NEDRIVNING
TEMAGRUPPE
DELEBØGER

TEMAGRUPPE
TRAFIK  

SIKKERHED TEMAGRUPPE
SAMKØRSEL  
OG INTERNET  

I FORSAM- 
LINGSHUSE

TEMAGRUPPE
BYVANDRINGER

BESTYRELSE

KOMMUNIKATION
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Temagrupper og  
andre engagerede borgere
Det har været overraskende positivt, at så mange 
på de afholde workshops blev der dannet en række 
temagrupper. Dem, der sidder i temagrupperne er 
borgere, der er optaget af en sag. Der er i området 
et potentiale for involvering af flere frivillige. Det 
gælder både ”almindelige” frivillige, der skal bidrage 
til traditionelle foreningsopgaver, og ”professionelle 
frivillige”, der kan bidrage med deres professionelle 
kompetencer indenfor fx kommunikation, ledelse, 
fundraising mm. Borgerundersøgelsen har givet 
21 nye kontakter til potentielle frivillige. Det er en 
opgave for bestyrelsen, at tage kontakten til de 
potentielle nye frivillige og afklare, hvad de kunne 
tænke sig at involvere sig i. Lykkes det bestyrelsen, 
at involvere en gruppe af de potentielle nye frivillige, 
vil det give klyngesamarbejde et ekstra boost. Det 
vil betyde, at nye temagrupper kan oprettes ud fra, 
hvad borgerne ønsker at arbejde med eller at de 
eksisterende grupper kan blive styrket. Flere hæn-
der vil arbejde for klyngen og den vil blive stærkere 
forankret. Der ligger derfor en meget vigtig opgave 
i at få taget kontakt til de potentielle nye frivillige og 
invitere dem til dialog. 

Favrskov4ren har etableret en hjemmesiden på 
domænet favrskov4ren.dk, en blog og en Face-
bookgruppe. Kanalerne serviceres af et ansvarligt 
bestyrelsesmedlem. 

Ud over de digitale kanaler foregår kommunika-
tionen via foldere, plakater og opslag på sam-
lingssteder. Det er en samlet bestyrelse, der laver 
strategien og et bestyrelsesmedlem, der står for 
produktionen. Det er vigtigt for bestyrelsen fortsat 
at kommunikere både via de analoge og digitale 
platforme.

Der er et ønske om, at hjemmeside, blok og 
Facebook bliver dynamiske platforme hvor områ-
dets beboere og foreninger selv slår aktiviteter og 
arrangementer op. Dette kræve både oplæring af 
brugere af systemet og investeringer i software, 
der får de forskellige foreningers platforme til at 
kommunikere med Favrskov4ren. Det kræver flere 
ressourcemæssige kræfter at kunne eksekvere 
ønsket om at etablere dynamiske platforme og der 
er hårdt brug for få flere kompetencer til at arbejde 
med kommunikationsopgaven. 

Med oprettelsen af Favrskov4ren som en forening 
har bestyrelsen besluttet, hvordan klyngen skal for-
ankres. Selve klyngeprojektet løber frem til foråret 
2019, og både nu og herefter skal organiseringen 
kunne løfte en bred involvering i lokalsamfundet. 
Det er en opgave for bestyrelsen at arbejde videre 
med forankringen og samtidig skabe en struktur, 
der gør plads til eksisterende og evt. nye tamagrup-
per.
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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.

Bestyrelsen for Favrskov4ren ønsker at styrke 
samarbejdet på kommunikationssiden. For at skabe 
et overblik over projekter og arrangementer har 
Favrskov4ren oprettet en hjemmeside, hvor alle 

byerne, idrætsforeningen og det lokale erhvervsliv 
er repræsenteret. Der er også oprettet en Face-
bookside under navnet Favrskov4ren. Det store 
arbejde med at skabe dialog på tværs af byer og 
foreninger er i gang, og tager skridt i den rigtige 
retning. Et af disse skridt er, at bestyrelsen har 
udarbejdet et kommuniké, der sætter retning for 
klyngens arbejde:

En mere effektiv kommunikation af aktiviteter og 
initiativer i lokalområdet er også noget, som vil styrke 
den fælles følelse af identitet, som klyngen arbejder 
med. Det er et tema, som bestyrelsen fra start har 
været opmærksom på, at der skal arbejdes med (1).

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer på om lokalområdet, kan bestyrelsen, 
kommunikationsgruppen, de lokale netværk og for-
eninger få inspiration til, hvordan de bedst kommu-
nikerer med borgerne. Borgerne bliver derfor spurgt 
om deres nuværende vaner og fremtidige behov, 
når de søger lokale informationer. 

72 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen. 28 % har ikke. Bestyrelsen 
og kommunikationsgruppen kan være stolte af 
disse tal, der viser, at der er lavet et godt kommuni-
kationsarbejde forud for undersøgelsen.

KOMMUNIKÉ FOR FAVRSKOV4REN 

VI ØNSKER
• Vi ønsker at lokalområdet har stører kend-

skab til Favrskov4´ren.
• Vi ønsker flere ambassadører og aktive – vi 

har brug for alle. Både dem der hepper og 
dem der har lyst til at tage aktivt del i arbej-
det.

• Vi ønsker at bevare vores nuværende ak-
tiviteter, samtidig med at vi udvikler Favr-
skov4´ren 2.0.

VI ER OPTAGET AF
• Vi er optaget af hvor lokalområdet mener vi 

kan skabe værdi.
• Vi er optaget af hvad lokalområdet  

brænder for.
• Vi er optaget af om vi ”taler” til alle.
• Vi er optaget af ikke at overtage andres roller, 

men at spille områdets foreninger sammen 
og gode.

• Vi er optaget af om vi skal have flere/nye 
kræfter i spil. 
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om 
klyngesamarbejdet er det først og fremmest Gennem 
samtale med andre personer fra lokalsamfundet (48 
%). Herefter er det Folder/flyer (41 %) og på en tredje-
plads (Lokale aviser (32 %).Under ’Andet’ peger flere 
på, at de har deltaget i borgermøde i forbindelse med 
opstart, at der har været skilte ved cykelstien, at det 
er drøftet ved fællesspisninger, til messen og at der i 
foreningslivet generelt er talt om det. 

Fremover foretrækker borgerne at holde sig orienteret 
om udviklingen i lokalområdet via Mails/nyhedsbreve 
(47 %), Lokale aviser (36 %) og Facebook (36 %). 
Der sker generelt en forskydning, hvor borgerne i 
stigende grad går væk fra Husstandsomdelt materiale 
og Opslag på lokale mødesteder til elektroniske kilder 
– herunder Mails/nyhedsbreve, Facebook og App. 
Trods dette oplever bestyrelsen at foldere og opslag 

har stor effekt. Under ’Andet’ nævnes, at fællesspis-
ningerne er gode forum til at formidle viden. Det bliver 
spændende at se, hvordan styre- og kommunikations-
gruppen vælger at gå videre med kommunikationsop-
gaven og hvilke samarbejder, der bliver prioriteret at 
udvikle på. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=209)    

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=290)  

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Folder/flyer

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

E-Boks fra kommunen

App 

Andet

%

  20 % 
             47 %

    31 % 
           36 %

       14 % 
            18 %

     32 % 
           36 %

              48 % 
         16 %

    41 % 
   30 %

    2 % 
            8 %

   31 % 
     22 %

         16 % 
0 %

  1 % 
      13 %

             9 % 
    2 %
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=101)

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 
borgere16. Borgere, der involverer sig yder en frivillig 
indsats. Uden et stærk frivilligt engagement bliver det 
meget vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyn-
gen. Det er derfor vigtigt at kortlægge kulturen for 
frivilligt arbejde i området, da det giver bestyrelsen 
et værktøj til også i fremtiden at kunne spotte og 
motivere nye frivillige. 

92 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne 
skal fortsætte med at udvikle sig. 6 % svarer ved 
ikke, mens 2 % er uenige. Det vidner om en meget 
høj bevidsthed blandt borgerne om, at de selv har en 

afgørende stemme, hvis landsbyerne skal fortsætte 
som attraktive bosætningssteder.

Når det kommer til folks praktiske engagement laver 
35 % af respondenterne i forvejen frivilligt arbejde, 
mens 62 % ikke gør og 3 % svarer, at de gerne 
vil kontaktes, for at høre om mulighederne. Der er 
således en større bevidsthed om, at borgerne skal 
involvere sig, end der i øjeblikket sker en involvering.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det nemmere at flere nye med. 
Derfor bliver borgerne spurgt til deres motivation for 
at lave frivilligt arbejde.

Respondenterne motiveres først og fremmest af 
Interesse for sagen (62 %). Herefter fordi de Blev 
opfordret/valgt (46 %) sammen med Ønske om at 
deltage i et socialt fællesskab (46 %). Under ’Andet’ 

skriver en borger, at det var ægtefællen, der trak 
ham/hende med. En anden skriver, at det tog form, 
da han/hun begyndte at dele overskudsmad ud, og 
så voksede det videre derfra. 

%

      46 %

         62 %

      20 %

          24 %

0 %

      7 %

       46 %

  2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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At deltage i et socialt fællesskab (65 %), At gøre no-
get, som er vigtigt for lokalsamfundet (56 %) samt 
At gøre noget konkret på områder, der interesserer 
den enkelte (44 %) er de tre mest betydningsfulde 

outputs ved at lave frivilligt arbejde. Under ’Andet’ 
beskrives livsglæden ved at hjælpe andre og at 
man kan lære om sig selv ved at deltage i frivilligt 
arbejde.

Det er interessant, at respondenterne i så udpræget 
grad vægter det sociale fællesskab som det mest 
værdifulde aspekt ved frivilligt arbejde. Det betyder, 
at når først man er kommet i gang med frivilligt 
arbejde, er det sociale fællesskab og at gøre 
noget værdifuldt for lokalsamfundet vigtigere, end 
fx at lære noget om det, man arbejder med. Skal 
bestyrelsen for Favrskov4ren lykkes med at skabe 
en bred involvering med mange nye frivillige, vil 
anbefalingen derfor være, at understøtte borgerne 

i at arbejde med det, de interesserer sig for, og 
dernæst understøtte rammerne for fællesskabet 
og det sociale samvær. I praksis vil det kræve, at 
man lokalt finder nærmere ud af, hvad den enkelte 
frivillige kan- og har lyst til at bidrage med. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=101)

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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         65 %

             56 %

          27 %

       12 %

            17 %

4 %
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HVIS DU HELT SELV KUNNE BESTEMME ET PROJEKT, SOM DU  
GERNE VIL INVOLVERE DIG I, HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE? (N=87)

For at få uddybet, hvad borgerne gerne vil enga-
gere sig i, har bestyrelsen for Favrskov4ren ønsket 
at stille et åbent spørgsmål, hvor borgerne kunne 
svare i fritekst med deres idéer.

Borgerne har skrevet deres idéer og ønsker i fritekst. 
Bestyrelsen har efterfølgende analyseret svarene og 
inddelt dem i fire kategorier: 

1)  Sociale arrangementer og  
aktiviteter

2) Friluftsliv
3) Konkrete projekter
4) Andet 

I det følgende uddybes med borgernes citater med 
hvad der ligger i de fire kategorier.

Næsten halvdelen af de adspurgte vil helst engage-
re sig i sociale arrangementer og aktiviteter, mens 
de resterende fordeler sig mellem friluftsliv, konkre-
te projekter og andet.

1. SOCIALE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

• Hækleklub.
• Sommerfest/musikarrangement.
• Fællesspisning.
• Musikfestival el. lign.
• Rulleskøjte løb eller gymnastik, fællesspis-

ning med fællessang mm.
• Kirkelige aktiviteter.
• Årstidsfester.
• Teater.
• Jeg er nået den alder, hvor jeg gerne vil nyde. 

Jeg nyder foredrag og filmaftener i menig-
hedshuset. Fælles udflugter tilrettelagt for 
ældre og fællesspisninger.

• Bowling.
• Årsfest - det årlige mødested alle kender til 

og alle vil huske, fordi det er samme tid hvert 
år og hurtigt bliver en tradition blandt folk, så 
man i sin travlt hverdag ikke glemmer den. 
Måske en form for sommerfest.

• Festival.
• Jeg er involveret i spejderne. Her laver jeg 

Sct. hansfest og vi prøver noget nyt i år med 
en halloweenfest for hele landsbyklyngen. 

• Markedsdag.
• Sammenkomster.
• Vandreture og biografklub.
• Løbeture / i lyse tider også hverdage.

• Loppemarked.
• Strikkeklub, dameklub.
• Madlavning.
• Space X' mission til Mars. Men er det noget 

med lokalsamfundet så vil jeg være med til 
julemarkedet/cafe på forsamlingshuset. Den 
Hvide Skole, som jeg har været i de tidligere 
år.

• Meditative gudstjenester i Granslev.
• Veteran træf med biler MC knallerter.
• Aktivitetsklub for børn.
• Skolearrangement.
• Revy/ skuespil.
• 4games - en "olympiade" mellem de 4 byer, 

hvor der under venskabsflag konkurreres i alt 
muligt.

• Møder på tværs af byerne i Favrskov4ren.
• Fastelavnsfest.
• Fx fællesspisning eller en temadag/ 

markedsdag.
• Noget motion.
• Udetræning/ crossfit.
• Fodbold for unge.
• Fællesskab omkring ressourcebevidsthed  

på flere niveauer.
• Spisevenner og sammenspil.
• Korsang.
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2. FRILUFTSLIV OG MØDESTEDER

• Etablering af boldbane i grusgraven i Laur-
bjerg, som vil være en naturlig sammenhæng 
med børnehave, skolefritidsordning, skole, 
hal samt idrætsforening.

• Forskønnelse af skolegrunden i Houlbjerg, til 
fælles gavn for hele området.

• Revitalisere genforeningspladsen i Laurbjerg.
• Lave legeplads til børn og have fitness red-

skaber for voksne samme sted.
• Lave sauna ved åen til vinterbadning.
• At bygge shelters og toilet ved banestien ved 

Bøstrup.

• Faciliteter og aktiviteter i Mølleskoven.
• Etablering af en legeplads i Granslev by et 

centralt sted, der ville være nemt for børn at 
komme hen til.

• Byforskønnelse. At få gamle faldefærdig 
ejendomme væk fra småbyerne. Det samme 
med en generel omsorg for at gøre byerne 
mere charmerende vil øge trivslen og trække 
nye beboere til.

3. KONKRETE PROJEKTER

• Et sundheds- og helse projekt.
• Messe.
• "Projekt Landsby-pedellen" samt at finde en 

smart måde at lave deleøkonomi omkring sto-
re redskaber til hus og have. En slags fælles 
skur, hvor man kan "leje" de store maskiner.

• Det kunne være fint at lave et "kirke-og lokal-
blad", hvor vi annoncerede og omtalte både 
på forhånd og bagud skuende arrangemen-

ter, der finder sted. For der foregår allerede 
meget, men folk 1) ved det ikke eller 2) gider 
ikke deltage fordi de ikke lige ved, hvad det er 
eller fordi "vi har nok i os selv". Så det aller-
vigtigste er at få et kommunikationsorgan. Og 
ikke ret mange her i området (Houlbjerg) er 
tilsyneladende på Facebook. Jeg tror folk skal 
have noget i postkassen (og det er blevet dyrt 
og ret arbejdskrævende - at uddele til alle).

4. ANDE IDÉER

• Genindførelse af "trinbræt" i Laurbjerg, da der 
ingen tog holder i byen. Dette vil helt sikkert 
trække flere børne/unge-familier til byen. 
Logistikken i byen, især i weekenderne, er 
decideret ringe!

• Hjælpearbejde ved arrangementer, da jeg 
måske ikke er så engageret i så meget på 
nuværende tidspunkt.

• Litteratur

• Orkester og musik.
• Klima, miljø, integration.
• Kultur
• Politiske studier og diskussioner.
• Kunstudstillinger.
• Favrskov4ren.
• Noget for børn og unge.
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samar-
bejdet med kommunen en vigtig rolle. Et tæt sam-
arbejde med Favrskov Kommune er nødvendigt for 
at klyngen kan komme godt i gang og fortsætte, når 
projektperioden slutter i foråret 2019.

Samarbejde mellem borgere  
og kommune
Samarbejdet mellem klyngen og kommunen kører 
godt. Favrskov Kommune har gennem en årrække 
haft fokus på landområderne. Favrskov Kommune 
har i 2009 vedtaget en kommunal landsbypolitik, 
der har det overordnede formål at bidrage til, at 
landsbyerne vedbliver med at være attraktive bo-
steder17. Landsbypolitikken varetages af det lokale 
Landsbyråd, der består af en repræsentant fra hver 
landsby i kommunen. Landsbyrådet understøtter 
landsbyernes udvikling gennem fire årlige mø-
der, samt økonomisk understøttelse af aktiviteter 
i landsbyerne efter ansøgning. Favrskov4ren er 
blevet understøttet af Landsbyrådet som et inte-

ressant forsøg på tackle udfordringerne med den 
landsdækkende tendens. Klyngesamarbejdet er et 
eksempel på et projekt, der er skabt i samarbejde 
mellem Landsbyrådet og kommunen.

Får Favrskov4ren succes med klyngeprojektet, 
vil inspirationen kunne brede sig til de resterende 
landsbyer i kommunen. Favrskov4rens interesse 
i en samlet helhedsplan falder ganske godt i tråd 
med den kommunale administrations oplæg til 
den nye kommuneplan, hvor der forudses et grønt 
vækstbånd fra Viborg over Laurbjerg til Randers. 
Med dette vækstbånd samt en snarlig genoprettel-
se af trinbrættet i Laurbjerg, giver det god mening 
at kigge på en samlet helhedsplan for området 
omkring Favrskov4ren i forhold til at understøtte 
bosætningsindsatsen.

Set i lyset af dette spørges borgerne til deres kend-
skab til kommunens prioritering af samarbejdet med 
borgerne.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER  
FOR SAMARBEJDET MED FORENINGER OG BORGERE? (N=288)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

Langt de fleste af respondenterne svarer ”Ved 
ikke”. Ifølge Favrskov Kommune er borgerne ikke 
så optaget af politikker, men de kender til de mulig-
heder og de rammer, der er igennem Landsbyrådet 
og de konkrete produkter, som politikkerne skaber. 
Spørgsmålet i undersøgelsen er stillet overordnet, 
og var der spurgt direkte til, om borgerne havde 
kendskab til Landsbyrådet, muligheden for at søge 

midler, eller Frivillig Center Favrskov, så havde sta-
tistikken måske set anderledes ud, og flere havde 
tilkendegivet kendskab.

%

    13 %

9 %

     78 %
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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. Mødesteder har 
således stor betydning for den enkeltes sundhed 
og velbefindende. Sådan er det også for borgerne i 
landsbyklyngen Favrskov4ren. 

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 betydning for 
befolkningen.
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=280)

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. Institutioner (7,5), Tilbage-
vendende årlige arrangementer (7,5) samt Haller 

og klubhuse (7,4) får de højeste scorer. Det er de 
mødesteder, der ifølge respondenterne har størst 
potentiale til at styrke fællesskabet på tværs.

Institutioner er et formelt type mødested. Her kom-
mer man med et klart formål – fx at gå i skole og 
der er en formel styring på fællesskabet og det, der 
foregår. Denne type mødested er generelt vigtige 
for lokalsamfund, da skoler, børnehaver mm. opfyl-
der grundlæggende behov for at få hverdagen til at 
hænge sammen.

Tilbagevendende årlige arrangementer samt Haller 
og klubhuse er typiske eksempler på uformel-
le mødesteder. De hører fritidslivet til. På disse 
mødesteder kommer man lyst gennem aktiviteter, 
hvor det sociale samvær og interessefællesskabet 
er i fokus. Denne type mødesteder vægtes højt af 
respondenterne.

Borgerne har ligeledes mulighed for at skrive andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her skrives om ”Sladrebænke", der kunne placeret 
rundt i småbyerne, så man i sommerhalvåret kan få 
sig en pause og en snak på vej til fx købmanden. 
Der nævnes også on-line mødesteder som fx lokale 
Facebookgrupper, hvori der kan opfordres til møder, 
motion eller udflugter.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

       7,5

     7,2

  6,9

5,4

       7,4

        7,5

         6,5
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivi-
tetstilbud er med til at gøre et område attraktivt, og 

det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet har 
derfor været at kortlægge det nuværende aktivitets-
udbud 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=276)

Langt de fleste, 75 % er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. 25 % er 
ikke tilfredse. 

Ja

Nej

%

    75 %

25 %
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Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktiviteter. 45 % har idéer hertil, mens 55 % 
ikke har. Idéerne fordeler sig på tre overordnede 

kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur.

NATUR OG OUTDOOR (N=143)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

            36 %

     67 %

 24 %

      17 %

           22 %

   13 %

11 %
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Inden for Natur og outdoor er Vandreture den helt 
store højdespringer. 67 % efterspørger vandreture. 
Herefter kommer Mountainbike (36 %) og på en tred-
jeplads Kano/kajak (24 %). Under ’Andet’ nævner 
flere, at man kan servicere flere aktiviteter med et 

par shelters og et toilet på legepladserne uden for fx 
ved legepladsen ved banestien. Cykelstier nævnes 
flere gagen, og at de er med til at motivere til bevæ-
gelse, når man kan løbe, cykle og gå sikkert.  
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IDRÆT OG MOTION (N=140)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

       31 %

           20 %

       37 %

          26 %

      24 %

 21 %

    16 %

14 %
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Inden for Idræt og motion er der størst efterspørgsel 
på Fitness (37 %), Gymnastik (31 %) og Boldspil (26 
%). Om nogle af disse aktiviteter findes i forvejen 
i klyngen, og respondenterne ikke kender til dem, 
giver undersøgelsen ikke svar på, men det vil være 
oplagt at involvere DGI Midtjylland og de lokale 
foreninger og præsentere dem for borgernes syn 
på aktiviteter og drøfte muligheder. Undersøgelsens 
resultater kan bidrage til at styrke den generelle 
foreningsudvikling og måske føre til nye samarbejder 
på tværs. 

Under ’Andet’ kommer forslag til dans, yoga, parkour, 
e-sport og udendørs fitness. Enkelte nævner også 
boksning, ridning, volley og skydning.
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KULTUR (N=148)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub 

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

             20 %

           27 %

     22 %

      15 %

         33 %

   37 %

      47 %

11 %
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Inden for Kultur er de tre mest efterspurgte emner 
Aktiviteter for unge (47 %), Fælles madlavning 
(37 %) og Aftenskole (33 %). Under ’Andet’ er der 
forslag kreative værksteder, hvor materialer ikke 
skal slæbes frem og tilbage og forslag til tegne- og 
malekurser for alle, men specielt for børn. En enkelt 
skriver, at han/hun før har oplevet et sted, hvor der 
var kombineret købmand med cafe og loppemarked 
som mødested.
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR)  (N=273)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL  
DIN FRITIDSINTERESSE? (N=274)

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. 

%

         20 %

             33 %

         31 %

16 %
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Årstidsfester (45 %), Fællesspisninger (44 %) og 
Sportsstævner og konkurrencer (40 %) vurderes af 
respondenterne som de arrangementer, der er bedst 
til at samle borgerne på tværs. Under ’Andet’ skriver 

flere, at dilettant er et af de arrangementer, der kan 
samle på tværs og at skolearrangementer ofte gør, at 
man lærer andre at kende, men at det jo kun gælder 
dem, der har børn i skolerne.

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 82 % villige til at bevæge sig op til 9 
km efter det rette aktivitetsudbud. 18 % 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. 

%

       40 %
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              45 %

       32 %

          10 %

            44 %

          18 %
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Borgerne i klyngen er klar over, at de er nødt 
til at samarbejde tæt på tværs af landsbyerne 
for at fortsætte landsbyernes udvikling som 
attraktive bosætningssteder (4.3). Borgerne er 
også klar over, at deres engagement spiller en 
afgørende rolle, hvis det skal lykkes (4.5). 21 
borgere har allerede tilkendegivet, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om muligheder-
ne for at blive frivillig i Favrskov4ren. Opga-
ven bliver nu, at skabe rammerne for et bredt 
engagement, og der venter flere spændende 
opgaver for bestyrelsen, der skal sætte kursen i 
det videre arbejde. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer afslutningsvis på, hvilke emner de 
emner, landsbyerne skal samarbejde om i fremti-
den.

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYKLYNGEN SKAL SAMAR-
BEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS 3 SVAR) (N=271)

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 (61 %), Gode skoler og insti-
tutioner (42 %) samt Mulighed for indkøb lokalt (31 
%) topper listen over borgernes foretrukne emner at 
samarbejde om. Infrastruktur og skoler er emner, der 
kræver kommunalt samarbejde og der er ingen tvivl 
om, at landsbyerne står stærkere, hvis de formår at 
stå sammen om netop disse emner. Sammen kan de 
her tale med en højere røst i dialogen med eksem-
pelvis kommunen end en enkelt samfund kan alene. 
Et rigt foreningsliv og Et stærkt fællesskab med 

sammenhold rangerer også højt i borgernes svar. 
Under uddybende kommentarer skriver flere, at der 
er et behov for bredere indfaldsveje med cykelstier 
for skolebørn og at det vil være godt med reflekser 
på mørke, smalle veje. Trinbrættet i Laurbjerg næves 
også. Alle disse kommentarer går ind under em-
net infrastruktur. Enkelte skriver, at alle de nævnte 
emner er relevante, men at det selvfølgelig er med 
vekslende vægt alt efter hvem man er.
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5.2. DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at når 
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, så er 
organiseringen på plads, kommunikationen binder 
områderne sammen, og involveringen af borgerne 
sker bredt18. Alt det er bestyrelsen i Favrskov4ren 
godt i gang med.

Afslutningsvis vil rapporten fremhæve fire tværgå-
ende perspektiver, der er vokset frem af analysen.

STYRKER 
79 % af respondenterne ser samarbejde 
mellem landsbyerne som en forudsætning, 
hvis landsbyerne fortsat skal forblive attraktive 
bosætningssteder. Det giver stor opbakning til 
klyngesamarbejdet og bestyrelsens indsats.

I borgerundersøgelsen giver 21 borgere udtryk 
for, at de gerne vil kontaktes, for at høre om 
mulighederne for at blive frivillig i klyngesamar-
bejdet. 

Lykkes det bestyrelsen at involvere gruppen 
af potentielle nye frivillige, vil det give et stort 
boost til klyngen og det videre arbejde.

Den kommunale opbakning til klyngen er god 
og samarbejdet mellem klyngen og kommunen 
er velfungerende.

MULIGHEDER
Der er stor villighed til at bevæge sig efter det 
rette fritidstilbud i klyngen. 82 % er villige til 
at transportere sig op til 9 km. efter det rette 
fritidstilbud. 

Der er potentialer for nye aktiviteter på tværs. 
Særlig fremstår der interesse for:
• Vandreture
•  Aktiviteter for unge
•  Fitness
•  Fælles madlavning

Der er potentialer for fælles indsatsområder. 
Borgerne peger særligt på emnerne:
• Infrastruktur
•  Skoler og institutioner
•  Lokalt indkøb
•  Et rigt foreningsliv

UDFORDRINGER 
En bedre fælles kommunikation på tværs af 
klyngens aktiviteter og arrangementer efter-
spørges af borgerne. Heri ligger der en kommu-
nikationsopgave. 

Det er en udfordring at få områdets samlede 
aktiviteter og arrangementer samlet på en 
fælles kalender.

TRUSLER 
35 % af respondenterne laver frivilligt arbejde. 
Parallelt hermed giver 92 % udtryk for, at bor-
gerne bliver nødt til at involvere sig aktivt, hvis 
landsbyerne fremover skal være attraktive som 
bosætningssteder. 

Væsentlig flere mener således, at borgerne skal 
involvere sig aktivt, end der pt. er borgere, der 
gør det. 

Der er risiko for at de potentielle nye frivillige 
mister interessen og tålmodigheden, hvis ikke 
det lykkes bestyrelsen, at få inkluderet dem i 
eksisterende eller nye temagruppe, hvor de kan 
agere. 
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Indsigter, resultater og erfaringer fra borgerunder-
søgelsen, de afholdte workshops samt de igangvæ-
rende arbejds- og temagrupper kommer til at danne 
grundlaget for det strategiske arbejde som Favrskov-
4ren går videre med medio august 2018. 

Samtidig afholder Favrskov4ren i efteråret en messe. 
Messen har som primært formål at udbrede kend-
skab til hinanden, de fire landsbyer imellem. Messen 
arrangeres og afholdes i samarbejde med områdets 
folkeskole, Lilleåskolen i Laurbjerg og lokale virksom-
heder og foreninger er med. Messen afsluttes med en 
festmiddag. Der er anden gang Favrskov4ren afholder 
messen.

De igangværende temagrupper kommer også til at 
have Favrskov4rens bevågenhed. Det er vigtigt for 
Favrskov4ren, at grupperne får mulighed for at arbej-
de og udvikle sig som de selv ønsker, samtidig med at 
de skal kunne opleve den støtte og opbakning de har 
brug for. Bestyrelsen forudser, at det vil være meget 
forskelligt fra gruppe til gruppe hvordan de udvikler sig 
og hvad de har brug for.
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