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Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne 
bugner af liv og der er et hav af engagerede 
mennesker og et rigt blomstrende for-
eningsliv. Der er muligheder for alle aldre. 
Der er tradition for- og lyst til at engagere 
sig i stærke fællesskaber. Men der er også 
plads til forbedring og nytænkning. Der er 
behov for at styrke ’vi’ og den lokale orga-

nisering og de tværgående alliancer mellem 
byerne. Her kommer projekt landsbyklyn-
ger ind i billedet, som det set-up, der kan 
understøtte udvikling af det organisatoriske 
fællesskab, der er med til at gentænke selv-
forståelsen og vejen til at få opbygget en 
fælles vision for klyngen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup-
pen for Landet Mellem Byerne samt de arbejdsgrup-
per og borgere, som finder den interessant, og med 
tiden bliver tilknyttet projektet. Heri medregnes også 
Næstved Kommune. Den sekundære målgruppe er 
Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er 
medfinansierende i projektet. Øvrige interessenter er 
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdi-
striktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en 
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
I kapitel 1 introducerer Landsbyklyngen Landet 
Mellem Byerne og rapporten. Her er landsbyklyn-
gens baggrund, udfordringer og motivationer 
beskrevet.

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels den demografiske og 
geografiske analyse og dels resultaterne fra borge-
rundersøgelsen.

Kapitel 3 præsenterer de enkelte lokalområder 
i klyngen, deres nuværende samarbejder og de 
muligheder og udfordringer, der er i klyngen i dag. 
Derudover bliver klyngens demografiske udvikling 
analyseret.

I kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersø-
gelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter 
for landsbyklyngesamarbejdet.

Kapitel 5 fremlægger de fremtidige perspektiver for 
landsbyklyngen. Kapitlet bygger på borgerunder-
søgelsen, styregruppens arbejde og rapportens fire 
første kapitler.

FORORD
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Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne lig-
ger i den vestlige del af Næstved Kommune. 
Landsbyklyngen blev etableret i marts 2018 
som del af kampagnen Landsbyklynger, 
der i 2017-2019 søsætter 24 landsbyklynger 
fordelt over hele Danmark. Bag kampagnen 
står Realdania, Lokale og Anlægsfonden 
og DGI¹. Det er projektmidler fra kampag-
nen, der sammen med midler fra Næstved 
Kommune har gjort det muligt at løfte 
samarbejdstanken om en klynge og etablere 
Landet Mellem Byerne. Det indledende ka-
pitel beskriver baggrunden, udfordringerne 
og motivationen for at danne Landet Mellem 
Byerne. 

Baggrunden
Forud for etableringen af Landet Mellem Byerne af-
holdt Næstved Kommune to lokale informationsmø-
der i andet halvår 2017. Formålet med første møde 
var at afdække, om der blandt lokalbefolkningen var 
en reel interesse for at skabe en fælles stedsidentitet 
og et socialt fællesskab på tværs af landsbyerne. 
Ved dette møde udtrykte repræsentanter fra det 
etablerede foreningsliv interesse for projektet, og 
de ønskede, at der skulle afholdes endnu et infor-
mationsmøde - med henblik på at få flere engage-
rede i projektet og ansøgningsfasen. Efter at de to 
lokalområder Fuglebjerg og Sandved/Tornemark 
var blevet udvalgt som kampagne-klynge meldte 
fire lokale borgere sig til at danne en opstartsgruppe 
og rekruttere en ekstern proceskonsulent. Herefter 
tilrettelagde opstartsgruppen og proceskonsulenten 
i samarbejde et opstartsmøde med fællesspisning i 
april 2018, hvor en række kandidater frivilligt meldte 
sig til at indgå i en styregruppe.

Landet Mellem Byerne får sit navn
Ved informationsmøderne i 2017 drøftede de 
fremmødte og kommunen navnet til den kommende 
landsbyklynge. Blandt lokale foreninger og institutio-
ner var der stor opbakning til navnet ‘Landet Mellem 
Byerne’. Dette navn refererer til områdets placering 
mellem byerne Næstved, Slagelse, Sorø, Skælskør 
og Ringsted, og afspejler desuden lokalbefolknin-
gens syn på netop denne placering som et positivt 
karaktertræk og et trækplaster for fremtidig bosæt-
ning - med mulighed for at bo og leve naturskønt i 

aktive lokalsamfund og samtidig være tæt på større 
byer med mange arbejdspladser og et rigt handels-
liv. Samtidigt referer navnet også til landet mellem 
byerne indenfor klyngens område, hvor der ligger 
landsbyer og mange landsbylignede fællesskaber. 

Udfordringer
I ansøgningen fra Næstved Kommune om at blive 
en af de 24 kampagne-landsbyklynger, definere-
des fem udfordringer, som er særligt gældende i 
klyngen2. 

Den første er handler om kommunikation og 
formidling. Det kan være svært at nå ud til alle bor-
gere, fordi klyngens borgere er til stede på mange 
forskellige sociale- og digitale platforme, men der 
er ingen fælles platform til koordinering af tiltag og 
aktiviteter. Nogle læser aviser, andre bruger Face-
book og nogle bruger biblioteket som informations-
sted. Mange får informationer gennem uformelle og 
formelle netværker – og så er der alle dem – der 
står uden for fællesskabet og mangler kendskab til, 
hvad der foregår i de enkelte landsbyer og klyngens 
nabobyer.  Målet er her at skabe større synlighed 
og koordinere indsatser, så de enkelte landsbyer 
bakker op om hinandens arrangementer og tiltag – 
for dem er der mange af. 

Den anden udfordring omhandler befolkningstallet. 
Denne udfordring er ikke helt så markant i lands-
byklynges geografiske område, som for andre 
landdistriktsområder. I klyngens område er der et 
stabilt befolkningstal. I løbet af 2007-2017 har der 
været mindre variationer, men ingen større udsving. 
Det kan derfor påpeges, at udfordringen for klyngen 
i fremtiden bliver at udnytte potentialet omkring 
beliggenheden ved de større byer som Slagelse, 
Næstved, Sorø og Ringsted endnu mere, så befolk-
ningens antallet ikke ’kun’ er stabilt men øges. 

Den tredje udfordring, at kommunesammenlægnin-
gen i 2007, har igangsat en omstrukturering af de 
mindre byers og landsbyers rolle i større kommu-
ner. Det betyder, at byer som Fuglebjerg, Torne-
mark, Sandved og landsbyerne i området, står 
foran at skulle definere nye roller og identiteter. Her 
kan dét at arbejde sammen i et fællesskab skabe 
grundlaget for at få gjort opmærksom på alle de 

1. 
INDLEDNING
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herlighedsværdier og fællesskaber, som blomstrer 
ude på vestegnen. De gamle kommunegrænser 
spiller stadigvæk en rolle og det kan være svært 
at få skabt en overordnet fællesskabsfølelse og 
tilhørsforhold til kommunen og stederne imellem. 
Her bliver projekt landsbyklynger et vigtigt strate-
gisk redskab til at vende denne udviklingsspiral og 
bidrage til at skabe en ny fælles fortælling, retning 
og vision for den kommende landsbyklynge.

Den fjerde udfordring handler om mobilitet og 
infrastruktur. Her oplever borgerne uden for de 
store knudepunkter udfordringer med den kollektive 
transport eller mangel på samme imellem de man-
ge landsbyer. Det statslige- og kommunale apparat 
kan ikke levere samme service, som de kunne en 
gang, og det gør ikke udfordringen mindre. Her kan 
en klynge være et fællesskab, der også arbejder 
med at gentænke mobilitet og se på, hvordan den-
ne udfordring kan løftes og være med til at skabe 
nye løsninger. Der er også efterspørgsel på hurtigt 
internet. Den digitale infrastruktur skal forbedres, så 
man kan fastholde og tiltrække borgere og virksom-
heder, der ønsker at bosætte sig uden for Næstved.

Den femte udfordring handler om ”Tordenskjolds 
soldater”. Betegnelsen sættes ofte i forbindelse 
med en negativ klang, men sådan forholder det sig 
ikke. De frivillige er uundværlige for et lokalsam-
fund. Ofte er det sådan, at det er de samme, der 
går forrest og skaber udvikling i et område. Det kan 
være svært at få flere med og få flere frivillige til at 
engagere sig og bidrage til fællesskaberne. Det skal 
der arbejdes med, og her bliver projekt landsbyklyn-
ger et vigtigt redskab til at finde nye metoder og 
tilgange til at få nye ressourcer til at engagere sig. 

Motivationen 
På baggrund af de to afholdte informationsmøder i 
2017 stod det klart, at borgerne ønskede at styrke 
samarbejdet og fællesskabet i klyngens område. 
Samarbejdet indebærer ønske om en bedre koor-
dinering af lokale aktiviteter. Landsbyklyngen skal 
både inspirere den enkelte landsby og klyngen som 
helhed til at udvikle sig og bygge på de stedbundne 
potentialer. Der skal arbejdes med intern og ekstern 
kulturarv og potentialer for turisme. Kendskabet og 
stoltheden til stedet skal øges og man skal få lyst til 
at gå på opdagelse i de mange unikke og markante 
kulturarvs- og turistdestinationer. Friluftsliv i form 
af rekreative og aktive aktiviteter og tilbud skal få 
landsbyklyngens borgere til at komme ud i naturen 
på både egen hånd og sammen med andre. 

Der findes i klyngeområdet en stærk foreningsmen-
talitet. Området har to aktive lokalråd, flere bylaug 

og en lang række andre interesseforeninger. Der 
er tradition for- og lyst til at engagere sig i stærke 
fællesskaber, og der er flere eksempler på, at lokale 
har forenet sig og er lykkedes med ting, de har 
fundet vigtige. Dette er en styrke for klyngesamar-
bejdet, og der ligger et potentiale i at motivere disse 
frivillige til også at arbejde med projekter på tværs 
af foreninger og landsbygrænser. Samtidig ligger 
der også et potentiale i at række ud over det etable-
rede foreningsliv og få nye og flere ressourcer til at 
engagere sig, til gavn for områdets udvikling.

Områdets to lokalråd har ligeledes et ønske om et 
stærkere samarbejde mellem lokalrådene, bylau-
gene, foreningerne, erhvervslivet og de lokale 
institutioner med henblik på at udvikle området som 
helhed og styrke den lokale sammenhængskraft. 
En etablering af en landsbyklynge er derfor blevet 
opfattet som en god mulighed for at generere ny 
energi og samle og aktivere de ressourcer, der fin-
des i området for at rette dem mod en fælles vision 
og retning for fremtiden.

Gennem klyngesamarbejdet er det ambitionen, at 
få skabt én vision og udviklingsstrategi – der kan 
sætte skub i udviklingen og være med til at skabe 
endnu flere attraktive mødesteder, fællesskaber og 
koordinerede aktiviteter, som alt i alt skaber mere 
kvalitet til borgere, der lever på landet. Ligeledes er 
det ambitionen, at udvikle en stærk klyngeidentitet 
med respekt for det enkelte sted og dets potentia-
ler, kvaliteter og særegne identitet. Det handler om 
at tale hinanden op og bruge landsbyernes styrker 
og potentialer og derigennem skabe en overordnet 
vision, som klyngens medborgere kan spejle sig 
i som individ, som familie, forening, virksomhed, 
institution, landsby og ikke mindst som klynge.
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Det følgende afsnit beskriver en række generelle 
udfordringer for mange landsbyer i Danmark i dag 
og er med til at tegne baggrunden for etablering af 
landsbyklynger generelt i Danmark. Afsnittet afspej-
ler ikke de specifikke udfordringer, som Lands-
byklyngen Landet Mellem Byerne står med. Disse 
er omtalt i indledningen (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 periode³.
 
Parallelt hermed sker der en række ændringer 
i befolkningssammensætningen. I Danmark er 
gennemsnitsalderen stigende. En tendens, som er 
tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, 
og de ældre bliver tilbage⁴. 

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.

De ændrede vilkår medfører også et krav om tilpas-
ning af den kommunale service med flere ældre og 
færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommu-
ner 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 
faldende befolkningstal og den ændrede befolk-
ningssammensætning. Foreningerne bliver pres-
sede på antallet af medlemmer, faciliteter, ledere 
samt frivillige, og presset øges på deres økonomi. 
Efterspørgslen på aktiviteter ændrer 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 er⁵.

Landet Mellem Byerne ønsker med oprettelsen af 
landsbyklyngen et tættere samarbejde på tværs 
mellem landsbyerne for at være på forkant med den 
udvikling, der ses mange andre steder i landet.

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

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

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

I den første fase etableres projektet med en 
styregruppe, som bliver ansvarlig for projektet og 
varetager dets overordnede styring. Styregruppen 
arbejder ligeledes med at kommunikere projektet 
bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som ønsker at 
engagere sig i det nye samarbejde. 

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

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

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

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

1.2. PROCES OG METODE

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

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

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

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

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

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

FOKUSPUNKTERNE OG DERES MÅL

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

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

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

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

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

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.
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Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrund-
laget for styregruppen og de arbejdsgrupper, der er 
involveret i arbejdet med Landsbyklyngen Landet 
Mellem Byerne. Heri medregnes også Næstved 
Kommune, som har plads i styregruppen. Således 
skal rapporten danne grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om de indsatsområder, der i fremtiden 
skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge de 
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyn-
gen, dens demografi og de interne strukturer. De 
interne strukturer belyses særligt via en borgerun-
dersøgelse, som kortlægger borgernes syn på de 
udfordringer og potentialer, der findes i klyngen.

Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne 
afsæt for en strategiplan. Strategiplanen laves i den 
femte og sidste fase af processen.

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

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokal-
område er der foretaget en borgerundersøgel-
se. Borgerundersøgelsen er foretaget som en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der er 
udbudt til borgere i klyngen fra 16 år.

2.1. DEN GEOGRAFISKE OG  
DEMOGRAFISKE ANALYSE

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i 
klyngen. 88 % af respondenterne er tilfredse 
med at bo i området. 8 % er ikke tilfredse, og 4 
% svarer ved ikke.
72 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler 54 % tilknytning 
til det geografisk fællesskab som landsbyklyn-
gen dækker over. Stedsidentiteten er således i 
højere grad bundet til det sogn, man bor i, end 
til hele landsbyklyngens geografi. 
Familie og venner, naturkvaliteter samt rime-
lige boligpriser er de vigtigste årsager til at 
bosætte sig i området.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
83 % mener, at samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne 
fremover skal overleve. Det vidner om en tyde-
lig opbakning til idéen om en landsbyklynge og 
et styrket samarbejde på tværs mellem byerne. 
Det er netop et styrket samarbejde, som styre-
gruppen bag Landet Mellem Byerne vil arbejde 
for at udvikle.

Næstved Kommune er en kommune i vækst. 
Siden 2009 har kommunen oplevet en befolk-
ningsvækst på 1.990 indbyggere. I følge be-
folkningsprognosen forventes en fortsat vækst i 
årene frem. Der bor i 2018 82.944 indbyggere i 
Kommunen10.

Ser man specifikt på tallene for Landsbyklyngen 
Landet Mellem Byerne bor der 6.320 personer i 
klyngens geografi11. Befolkningstallet har været 
stabilt i perioden 2007-2017. Dog med en lille 
tendens til vækst, som lægger sig i forlængelse 
af den vækst, der er sket i kommunen som hel-
hed. Set over perioden fra 2007 til 2017 er der 
kommet 349 flere indbyggere i klyngen. 

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN

2. 
HOVEDRESULTATER
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KOMMUNIKATION 
Kun 30 % af respondenterne har hørt om 
landsbyklyngen før de deltog i borgerundersø-
gelsen.  70 % har ikke. Det viser et forholdsvis 
begrænset kendskab til klyngens eksistens 
på et forholdsvis tidligt tidspunkt - omkring et 
halvt år efter opstart. Der ligger en opgave i 
fortsat at kommunikere arbejdet med klyngen 
og det samarbejde på tværs, som klyngetan-
ken bygger på. Det er vigtigt for at skabe et 
bredere grundlag for udvikling, involvering og 
forankring.  
Når borgerne skal angive, hvor de primært 
henter deres informationer om lokalområdet i 
dag, peger de fleste på Lokale aviser (45 %), 
Facebook (33 %) og Gennem samtale med 
andre personer fra lokalsamfundet (29 %). I 
fremtiden foretrækker borgerne at hente lokale 
nyheder via Mails/nyhedsbreve (49 %), Lokale 
aviser (43 %) og Facebook (41 %). 

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
27 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Til sammenligning hermed er det 40 
% af danskerne, der har lavet frivilligt arbejde 
indenfor det seneste år. Landsbyklyngen Lan-
det Mellem Byerne ligger således et stykke 
under landsgennemsnittet, men til gengæld 
giver 104 borgere i borgerundersøgelsen 
direkte udtryk for, at de gerne vil kontaktes 
for at høre mere om mulighederne for at blive 
frivillig i klyngesamarbejdet. Det viser et godt 
potentiale for at skabe en bredere involvering. 
Lykkes det styregruppen at få involveret en 
gruppe af de potentielle nye frivillige vil det 
give klyngesamarbejdet et kæmpe boost.
De borgere, som allerede laver frivilligt ar-
bejde motiveres først og fremmest af inte-
resse for sagen. For det andet fordi de blev 
personligt opfordret til at deltage og for det 
tredje med ønsket om at deltage i et socialt 
fællesskab. 
De borgere, der allerede laver frivilligt arbejde 
svarer, at når først man er kommet i gang 
med det frivillige arbejde, så er det sociale 
fællesskab mere betydningsfuldt end det 
emne man arbejder med. Således er det 
sociale fællesskab den stærkeste værdi, der 
driver og fastholder den enkelte i det frivillige 
arbejde. 

KOMMUNESAMARBEJDE
Landet Mellem Byerne har et godt samarbej-
de med Næstved Kommune. Kommunen er 
medfinansierende i projektet og organisatorisk 
sidder der to kommunale repræsentanter med i 
styregruppen.

MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet 
og for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at 
haller og klubhuse, institutioner samt tilbage-
vendende årlige arrangementer er de møde-
steder, der har størst potentiale til at styrke 
fællesskabet på tværs i klyngen. Styregruppen 
har kortlagt de centrale mødesteder i klyngen 
og angiver i alt 86 mødesteder, der af forskel-
lige årsager har betydning for fællesskabet og 
livet i områderne.

AKTIVITETSUDBUD
Et flertal på 65 % er tilfredse med det fritids- 
og aktivitetsudbud, der i dag findes i lokalom-
rådet. 35 % er ikke tilfredse. De mest popu-
lære forslag til nye aktiviteter er vandreture 
(56 %), aktiviteter for unge (46 %) og Biograf/
filmklub (41 %).
Borgerne er villige til at transportere sig efter 
det rette aktivitetsudbud. 79 % af respon-
denterne er villige til at transportere sig 5-9 
km. efter det rette fritidstilbud. Med 5-9 km. 
vil man stort set kunne komme på tværs af 
klyngen. En god infrastruktur er derfor et 
vigtigt emne at samarbejde om i fremtiden, 
så flest mulige borgere rent faktisk er i stand 
til at komme rundt, når villigheden er der. 
Infrastruktur er også et emne, der optager 
borgerne.

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
Når borgerne skal vægte de emner, de ser 
størst potentiale i at samarbejde om på tværs i 
fremtiden peger de på bevarelse af den offent-
lige service, herunder gode skoler og institutio-
ner, offentlig transport og dermed infrastruktur 
samt styrkelse af de gode hverdagsliv. 
Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere, hvis de formår at 
stå sammen og finde løsninger i fællesskab 
om emnerne gode skoler og institutioner samt 
offentlig transport og infrastruktur. Det er emner, 
hvor løsninger skal findes i samarbejdet med 
kommunen, nabokommuner og andre aktører. 
Landsbyklyngen kan her hente inspiration til 
alternative løsninger på transportudfordringen 
fra andre steder. Erfaringerne fra landsbyklyn-
gen Vestrum om fx en delebilsordning er et 
eksempel herpå. 
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Landet Mellem Byerne ligger i den vestlige del af 
Næstved Kommune. ”Vestegnen”, som området 
også kaldes, er placeret mellem Skælskør, Slagelse, 
Sorø, Ringsted og Næstved og inden for 30 minutter 
kan man nå disse byer i bil. Der er derfor mulighed 
for at bo i klyngen og arbejde i en af de større byer i 
nærområdet. Klyngens placering giver med den be-
liggenhed mulighed for at skabe en stærk fortælling 
om klyngeområdet som et naturskønt og aktivt bo-
sætningsområde i pendlerafstand til en række større 
provinsbyer med bl.a. mange arbejdspladser. 

Landsbyklyngen udgør geografisk størstedelen 
af den tidligere Fuglebjerg Kommune12. De gamle 
kommunegrænser spiller stadig en rolle i borgernes 
opfattelse af deres lokalområde og den lokale iden-
titet og forholdet til Næstved Kommune. Området er 
gået fra at være en lille og selvstændig kommune til 
nu at være et mindre område i udkanten af en større 
kommune. Der ligger derfor et potentiale i at skabe 
en ny, fælles fortælling og lokal identitet.

Selve landsbyklyngen er karakteriseret ved, at der er 
stor forskel på indbyggertal og tilbud i de forskellige 
landsbyområder. Fuglebjerg var indtil kommunalre-
formen i 2007 hovedby i det daværende Fuglebjerg 
Kommune. Byen er med 2.188 indbyggere markant 
større end de andre byer i klyngen. Sandved er den 
næststørste by med 732 indbyggere, og Tornemark 
den tredjestørste by med 284 indbyggere13. Herefter 
følger en række mindre landsbyer og landområder 
med mellem 8-130 indbyggere. Med udgangspunkt 
i Miljøstyrelsens definition af landsbyer som be-
byggelser med mellem 200 og 1000 indbyggere, er 

Landet Mellem Byerne karakteriseret ved at have én 
mindre by, to landsbyer med varierende indbyggertal 
og større landområder med mindre bebyggelser af 
huse, hvoraf flere er landsbylignende fællesskaber14. 
Ifølge styregruppens opfattelse kan langt mindre 
samlinger af bebyggelser dog betragtes som lands-
byer, hvor også tilbagevendende traditioner og begi-
venheder har en betydning for beboernes opfattelse 
af stedets identitet og status i klyngen.

Natur, faciliteter og mødesteder
Den nordøstligste del af Landet Mellem Byer-
ne grænser op til Tystrup-Bavelse søerne. Hele 
landskabet omkring søerne er fredet og udpeget 
til naturpark. Langs Tystrup sø findes en række 
udsigtspunkter med små parkeringspladser, og i 
området er Hørhaven Bed & Break fast og Hørhaven 
Is er startet op som lokalt initiativ. Ved søerne er der 
desuden både mulighed for lystfiskeri og kano- og 
kajaksejlads.  

I den nordlige del af klyngen ligger Kastrup Storskov, 
Dyrehave, Kastrup overdrev og Knurrevang endvide-
re som store naturskønne områder. I dette område 
ligger også Borup Ris skovområde, hvor der tidligere 
har været fundet spor af middelalderlandsbyen 
Borupris. 

Hertil findes en række andre rekreative områder i 
klyngen: I klyngens sydligste område ligger Kristians-
holms plantage med en lille, primitiv lejrplads med 
bålplads, shelter og toiletter, som frit kan benyttes. 
Lidt vest herfra ligger Bisserup Havn. Havnen ligger 
uden for klyngeområdet, men opfattes af flere borge-

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI

I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og strukturer. Tilsammen giver de 
et indblik i det lokalområde, man ønsker at 

udvikle. I det kommende kapitel vil klyn-
gens geografi og områdernes selvopfattel-
se blive beskrevet sammen med klyngens 
demografiske profil.

3. 
LANDSBYKLYNGEN

 LANDET MELLEM BYERNE 
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3. 
LANDSBYKLYNGEN

 LANDET MELLEM BYERNE 

Kort over den vestlige del af Næstved Kommune. Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne be-
står af de to lokalområder Fuglebjerg og Sandved-Tornemark. Kilde: Næstved Kommune.
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re som et centralt mødested, når man bor i klyngen. 
Ved Sandved/Tornemark ligger desuden Fyrendal 
Skov, der strækker sig helt ned til kysten ved Bisse-
rup. Margueritruten går igennem klyngen fra nord 
til syd og kommer igennem flere af de mindre byer 
på vejen, og Sjællands længst sammenhængende 
natursti Fodsporet går gennem en del af området. 
Langs Fodsporet er der inden for klyngens område 
en naturlegeplads, hundeskov og parkeringsmu-
lighed ved Sandved samt shelters ved Hårslev. 
Fodsporet løber desuden igennem Lergraven/Møl-
leåhaven, der fungerer som rekreativt fællesområde 
og samlingssted for beboerne fra de nærtliggende 
landsbyer.

Der er flere muligheder for et aktivt og rekreativt fri-
luftsliv og klyngen har potentiale til at kunne brande 
sig på de mange naturoplevelser, der findes i områ-
det. Tilgængeligheden er dog en udfordring. Mange 
af byerne i klyngen ligger til en vis grad afskåret fra 
de store naturområder, da adgangen dertil primært 
findes langs landeveje med dårlige gå- og cykelfor-
hold, og det kræver derfor ofte en køretur i bil for at 
nå frem til naturoplevelserne. Med hensyn til tilgæn-
gelighed og infrastruktur er klyngeområdet desuden 
generelt præget af yderst beskeden mulighed for 
offentlig transport, navnlig i weekenderne.

Området omkring Fuglebjerg by er karakteriseret 
ved, at det tidligere har været kommunal hovedby 
og i dag er en af Næstved Kommunes fire udvik-
lingscenterbyer med mange af de nødvendige 
hverdagsfaciliteter. I området er der både private 
og kommunale skole- og pasningstilbud til og med 
grundskoleniveau, ligesom der er en afdeling af 
Næstved Ungdomsskole med aktiviteter for unge 
mellem 13 og 18 år. Hertil er der gode muligheder 
for at dyrke idræt med blandt andet et fitnesscenter 

og Fuglebjerg Idrætsforening FIF, der tilbyder hold 
inden for håndbold, fodbold, boksning, gymnastik, 
petanque og E-sport. 

I Fuglebjerg findes desuden en række dagligvare-
butikker, lægehus, tandlæge samt Udviklingshus 
Fuglebjerg, som indeholder både bibliotek og borger-
service og tilbyder gratis lån af lokaler og faciliteter 
for lokalsamfundets borgere og foreninger. Der er 
endvidere mulighed for overnatning og restaurant-
besøg på Fuglebjerg Kro, der har eksisteret siden 
1500-tallet. Ved siden af kroen ligger Kulturladen, 
som er drevet af en lokal forening og fungerer som 
samlingssted for diverse kulturarrangementer. I og 
omkring Fuglebjerg by er der desuden etableret 
en kløversti. Kløverstien har fire spor af forskellige 
længder, og på ruterne er der markeret 28 interesse-
punkter med udvalgte historier fra lokalområdet.

I området omkring Sandved/Tornemark findes lige-
ledes skole- og pasningstilbud samt idrætsfaciliteter. 
Hertil er der indkøbsmuligheder ved en købmand, 
der dog har været lukningstruet ad flere omgange. 
Det lokale initiativ ’Mødestedet’ i Sandved fungerer 
som et fælles samlingssted, hvor der arrangeres en 
række aktiviteter for beboerne i nærområdet.
Spredt omkring i klyngen findes en række forsam-
lingshuse og kirker, hvor beboerne i nærområdet 
mødes til forskelligartede arrangementer. Her tager 
aktive bylaug og menighedsråd initiativ til, at der 
fortsat er mulighed for at samles omkring aktiviteter 
i de forskellige landsbyer. Klyngens mødesteder vil 
blive yderligere beskrevet i afsnit 4.7.
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Det er ikke helt nyt for landsbyerne at samarbejde. 
Eksempelvis er der etableret et samarbejde mellem 
bestyrelserne for områdets to idrætshaller i hhv. 
Fuglebjerg og Sandved. Dette samarbejde handler 
hovedsageligt om at skabe en bedre økonomi ved at 
effektivisere personaleressourcer, men bestyrelserne 
fremhæver også potentiale i at kunne afvikle større 
arrangementer i fællesskab. Fuglebjerg, Sandved og 
Tornemark har ligeledes lavet et fælles fodboldhold, 
da de hver for sig ikke havde nok spillere til at stille 
hold.

Der er også tradition for, at de to nabolandsbyer 
Sandved og Tornemark har fælles foreninger og 
aktiviteter, og de to landsbyer opfattes i nogen grad 
som det samlede område Sandved/Tornemark. I den 
sammenhæng kan det nævnes, hvordan Sand-
vedegnens borgerforening, Sandved-Tornemark 
Idrætsforening STIF og Spejderne i Sandved/Tor-
nemark hvert år afholder fælles fastelavnsfest, Skt. 
Hans og julearrangementer.

Generelt er der dog også en tendens til, at samar-
bejdet mellem foreninger og/eller institutioner foregår 
inden for landsbygrænserne og med en overvægt i 
og omkring de største byer, Fuglebjerg og Sandved/
Tornemark. Her er der tradition for samarbejde om-
kring både enkeltstående og årligt tilbagevendende 
begivenheder. 

Samtidig er der tradition for samarbejde omkring 
konkrete projekter. Eksempelvis samarbejdede 
Ungdomsskolens Fuglebjerg afd. Og Fuglebjerg Pe-
tanqueklub i et mindre projekt omkring udsmykning 
af områdets busterminal. Men der er også tradition 
for, at flere foreninger og institutioner samarbejder 

omkring større projekter. Da en ombygning på Fug-
lebjerg skole betød, at et populært kunstværk af Den 
Lille Prins blev skjult, oprettede en lokal ildsjæl en 
projektgruppe, hvor skolen i Fuglebjerg, Fuglebjerg 
Biblioteket, Ungdomsskolens Fuglebjerg afdeling 
og Lokalrådet for Næstved Vestegn samarbejdede 
om at få kunstværket repareret og flyttet til en mere 
hensigtsmæssig placering, så værket fortsat kunne 
forskønne Fuglebjerg by. 

Inden for det seneste år er ‘Mødestedet’ opstået. 
Her er det Sandved og Omegns Menighedspleje, 
Sandvedegnenes borgerforening, lokalråd 4262 og 
Grønbro Hallen, der i samarbejde har omdannet 
Købmandsgårdens gamle lagerlokaler i Sandved til 
et samlingssted. Visionen har været er at afholde 
forskellige arrangementer og muliggøre, at lokale 
kan mødes på tværs af alder. I Mødestedet er der 
efterfølgende blandt andet blevet startet et initiativ op 
med unge, og der er på lokale unges opfordring nu 
to aftener om ugen åbent for de 10-17 årige.

Det er desuden værd at bemærke, at der i klynge-
området findes en stærk foreningsmentalitet. Om-
rådet har to aktive lokalråd, flere bylaug og en lang 
række andre interesseforeninger. Der er tradition for 
og lyst til at engagere sig i stærke fællesskaber, og 
der er flere eksempler på, at lokale har forenet sig og 
er lykkedes med ting, de har fundet vigtige. Dette er 
en styrke for klyngesamarbejdet, og der ligger et po-
tentiale i at motivere disse frivillige til også at arbejde 
med projekter på tværs af foreninger og landsby-
grænser. Samtidig ligger der også et potentiale i at 
række ud over det etablerede foreningsliv og få nye 
og flere ressourcer til at engagere sig, til gavn for 
områdets udvikling.

3.2. SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE
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  Landet Mellem Byerne (Fuglebjerg/Sandvad Tornemark lokalområder)

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2017 målt på størrelsen af det område, som 
Landet Mellem Byerne udgør. Dermed er det let at 
se udviklingen i klyngen gennem årene. Figuren 

viser, at indbyggertallet ligger stabilt over årene dog 
med en tendens til en stigning. Således var der i 
2007 5.971 indbyggere i klyngen geografi. Det tal er 
steget til 6.320 i 2017. En stigning på 349 personer.

Landet Mellem Byerne ligger i Næstved Kommune. 
Det er en kommune med 82.944 indbyggere per 1. 
januar 201815. Næstved Kommune er en kommune i 
vækst. Siden 2009 er kommunen vokset fra 80.954 
indbyggere til de nuværende 82.94416. En stigning 
på 1.990 indbyggere.

I følge befolkningsprognosen for Næstved Kommune 
forventes en fortsat vækst i årene frem. Prognosen 
spår, at det samlede befolkningstal stiger med 5,0 % 
i perioden fra 1. januar 2018 til 1. januar 2027. Det 
betyder, at kommunen vil runde 87.065 indbyggere i 
2027. En stigning på 4.121 indbyggere. 

Befolkningsprognosen er lavet ud fra forventninger 
om antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre, indvan-
dring og det forventede boligbyggeri. Prognosen er 
ikke en garanti for en udvikling, men en forventning, 
der er afhængig af flere faktorer. Den er et vigtigt 
redskab i den kommunale planlægning, fordi den 
kan anvise behovet for den kommunale service, 
herunder eksempelvis antal pladser i vuggestuer, 
børnehaver, skoler, fritidsordninger og på plejehjem. 

I forlængelse heraf er det interessant at se på den 
faktuelle udvikling for det område, der indgår i lands-
byklyngens geografi.

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE I LANDSBYKLYNGENS GEOGRAFI (2007-2017)17
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Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af aldersgrupperne ud-
gør i hhv. 2007 og 2017. Tallene er beregnet samlet 
for hele landsbyklyngen. Det er interessant at se, 
hvordan forskydningerne i procenttallene forandrer 
sig i grupperne i perioden 2007 til 2017. Tabellen 
viser her, at der er kommet flere ældre i gruppen 

med de 59-77 årige, men også, at der er er sket en 
procentstigning i gruppen af unge mellem 17-28 
år. I modsætning hertil udgør gruppen med de 0-8 
årige og gruppen med de 9-16 årige en mindre del 
af klyngens samlede procentdel borgere i 2017 
sammenlignet med 2007.

2007 2017

ALDERSGRUPPER FOR LANDET MELLEM BYERNE (FUGLEBJERG /  
SANDVED TORNEMARK LOKALOMRÅDER) I 2007 OG 2017 18

GENNEMSNITSALDER19

0-8 år 9-16 år 17-28 år 39-58 år29-38 år 59-77 år 78 år +
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Tabellen viser gennemsnitsalderen i klyngen i 
helholdsvis 2007 og 2017. Gennemsnitsalderen er 
interessant fordi den siger noget om klyngens ud-
vikling og det har betydning for hvilke fritidsudbud, 
der er basis for, og efterspørgslen på den kommu-
nale service. Landet Mellem Byerne ligger med en 
gennemsnitsalder på 42,7 år lidt over landsgen-
nemsnittet på 41,4 år. Gennemsnitsalderen i klyn-
gen er stigende i perioden fra 2007 til 2017, hvilket 
også gør sig gældende på landsplan.

 2007 2017

Landet Mellem Byerne 

(Fuglebjerg/Sandved- 

Tornemark lokalområder) 41,4 42,7

Danmark 39,9 41,4

I Danmark er gennemsnitsalderen stigende. I 2007 
var den 39,9 år og i 2017 er den steget til 41,4 år20.   
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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, desto bedre er mulighederne 
for at skabe en landsbyklynge med kvalitet, 
relevans og stærk forankring.

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 
10. oktober til den 4. november 2018. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk via 
e-Boks. Styregruppen har desuden kommunike-
ret den ud via netværk og Facebook.

Antal besvarelser
Der er i alt indkommet 1200 besvarelser. 
Undersøgelsen er udbudt til personer fra 16 år 
med bopæl i klyngen. Den samlede svarprocent 
er 19,5 %.

Køn
44 % af respondenterne er mænd, og 56 % er 
kvinder. 

Bopæl
Undersøgelsen er udbudt til borgerne i følgende 
postnumre: 4250 57 %, 4262 29 %, 4243 0 %, 
4700 1 %, 4261 1 % og 4200 1 %. Virksomheder 
med CVR nr. i området 5 %, Fritidshus i området 

1 % og andet 5%.
Procenttallene viser, hvor stor en andel af be-
svarelserne, der kommer fra de enkelte områ-
der. Procenttallet er beregnet i forhold til antal 
udsendte e-Boks breve.
Den reelle svarprocent er lidt højere end angivet, 
da borgere, der også har virksomhed med CVR 
nr. i området har fået undersøgelsen tilsendt to 
gange og forventes kun at besvare én gang.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
52,6 år.

Aldersgrupper og besvarelser Procent
16 – 28 år (1990-2002) 9%
29 – 38 år (1980-1989) 20%
39 – 58 år (1960-1979) 48%
59 – 77 år (1941-1959) 22%
78 + år (-1940) 1%

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 giver 

folk lyst til at engagere sig i udviklingen. Tilfredshed 
er med til at fastholde bosætning. Borgerne forhol-
der sig derfor til deres tilfredshed og tilknytning til 
området.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=1134)

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med at 
bo i lokalområdet. 88 % er alt i alt tilfredse med at bo 
i området, mens 8 % ikke er og 4 % svarer ved ikke. 

Det høje tilfredshed viser, at trods de udfordringer, der 
er fremlagt i indledningen (1), er borgerne generelt 
glade for at bo i området.

Ved ikke – 4 %

Helt uenig og uenig – 8 %

SamletHelt enig 36 %

Enig 52 %

Uenig 6 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 4 %

Helt enig og enig – 88 %
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Hvis borgerne skal tage klyngetanken til sig, er det 
vigtigt, at de på sigt udvikler en følelse af fælles 
identifikation og tilknytning til hele klyngens område. 
På den måde vil de lettere kunne se formålet med fx 
at bevæge sig rundt i klyngen efter de rette aktivi-
tetstilbud. Samlet set føler 54 % tilknytning til hele 
landsbyklyngens område, mens 33 % ikke gør og 13 
% svarer ved ikke. Med de tal er klyngen godt på vej 
til at skabe en fælles identitet i klyngen. Men med 33   

% der pt. vurderer, at de ikke føler tilknytning til hele 
det område som klyngen, er der stadig et godt stykke 
vej til at kunne tale om én fælles identitet som klynge. 
Det er et opmærksomhedspunkt i det videre arbej-
de, at der ligger en opgave i fortsat at kommunikere 
klyngen som et fællesskab, herunder også, at arbejde 
med aktiviteter og tiltag, der kan understøtte følelsen 
af fællesskab på tværs. 

72 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 20 % gør 
ikke, mens 8 % svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 20 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=1128)

Helt enig og enig – 72 %

Samlet

Borgerne føler i større grad tilknytning til det sogn 
de bor i, end til klyngen som helhed. Det er ikke 
overraskende, da et sogn er en historiske enhed, 
som de fleste er vokset op med, mens landsbyklyn-
gen er 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  23 %

Enig 49 %

Uenig 14 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 8 % Ved ikke – 8 %

Helt uenig og uenig – 33 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET  
– LANDSBYKLYNGEN LANDET MELLEM BYERNE (N=1129)

Helt enig og enig – 54 %

SamletHelt enig  12 %

Enig 42 %

Uenig 323 %

Helt uenig 10 %

Ved ikke 13 % Ved ikke – 13 %
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Familie og venner (39 %), Naturkvaliteter (32 %) samt 
Rimelige boligpriser (30 %) er de vigtigste årsager til 
at bosætte sig i området. Under ’Andet’ skriver flere, 
at klyngen har en god placering i pendlerafstand til 
flere større byer. Andre nævner, at de ’faldt for huset’ 
samt, at det gav mulighed for at deres børn selv 
kunne transportere sig til skole eller uddannelsessted. 

I flere tilfælde er ægtefællens/kærestens arbejde 
bundet til stedet som fx landbrug. Klyngen placering 
med mulighed for indkøb, skole, læge, tandlæge og 
motionsmuligheder tæt på nævnes også lige som 
muligheden for at holde dyr er en årsag til at bo i 
området.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=916)

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

%

   25 %

     39 %

    19 %

            30 %

4 %

      14 %

      33 %

    6 %

    19 %

    12 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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31 % tror, at befolkningstallet stiger i klyngen i de 
kommende år, mens 46 % tror, det falder. 23 % sva-
rer ’Ved ikke’. Borgerne er således delte på dette 
spørgsmål, hvor den største gruppe (46 %) ser kri-
tisk på befolkningsudviklingen i deres landområde 
i de kommende år. Som vist i afsnit 3.3 er klyngens 

reelle antal indbyggere vokset i perioden 2007 til 
2017. Og kommunen forventer en samlet stigning 
i indbyggertallet i årene frem. Til trods herfor ser 
borgerne kritisk på deres lokalområde, hvor den 
største gruppe af respondenter tror, at befolknings-
tallet vil falde i årene frem.

Helt uenig og uenig – 46 %

Helt enig og enig – 31 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=1115)

Ved ikke – 23 %

4.2. OPTIMISME
Næstved Kommune har oplevet en stigning i 
antallet af indbyggere i de seneste år (3.3) og 
befolkningsprognosen peger på yderligere stigning 
i årene frem. Set i lyset heraf, er det interessant at 
undersøge, hvordan borgerne forestiller sig udvik-
lingen i deres eget lokalområde i de kommende år. 

Har borgerne den samme tro på fremtiden for deres 
lokalområde som prognosen spår for hele kommu-
nen? Ved at kende borgernes tro på fremtiden kan 
man få en fornemmelse af deres optimisme for det 
lokalområde, de bor i. 

SamletHelt enig  8 %

Enig 23 %

Uenig 33 %

Helt uenig   13 %

Ved ikke 23 %
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem lands-
byerne, som danner fundamentet til den udvikling, 
der sker i klyngen. Målet med organiseringen er 
derfor at skabe en struktur, som muliggør et sam-
arbejde på tværs. Kun på den måde kan der i fæl-
lesskab arbejdes med de langsigtede planer. Derfor 
vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, medmindre 

organiseringen er på plads. På den baggrund er 
det relevant at se på, hvordan borgerne vurderer 
udgangspunktet for et stærkere samarbejde.

53 % svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet 
er i dag på tværs mellem byerne. 20 % mener, der 
er et godt samarbejde, mens 27 % er uenige. Med 
53 %, giver langt den største gruppe af borgere 
udtryk for, at de ikke ved ret meget om samarbejdet 

i dag. Der ligger derfor en vigtig opgave i at få øget 
kommunikationen om det nye samarbejdet, som 
Landet Mellem Byerne står for, så flere får kend-
skab til samarbejdet og muligheden for at involvere 
sig i det.

Helt uenig og uenig – 27 %

Helt enig og enig – 20 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.069)

Ved ikke – 53 %

SamletHelt enig    1 %

Enig 19 %

Uenig 22 %

Helt uenig   5 %

Ved ikke 53 %
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Det er helt afgørende, at borgerne ser relevansen 
af et stærkere samarbejde mellem landsbyerne, 
hvis idéen om en klynge skal slå rod og vokse. 
Uden borgernes tro på samarbejdet, bliver det 
meget vanskeligt at skabe en stærk landsbyklynge. 
83 % af respondenterne mener her, at et tættere 
samarbejde på tværs mellem landsbyerne er nød-
vendigt, hvis landsbyerne fremover skal overleve. 6 
% er uenige, og 11 % svarer ved ikke. Det tegner et 

meget tydeligt billede af en gruppe borgere, der er 
ganske bevidste om, at samarbejde mellem lands-
byerne er nødvendigt, for at landsbyerne fortsat 
skal udvikle sig og være attraktive bosætningsste-
der. Gruppen med 11 %, der svarer ”Ved ikke” viser, 
at det fortsat er en vigtig opgave at kommunikere 
de muligheder, der ligger i et klyngesamarbejde, og 
hvad det står for, så flere får ejerskab på idéen og 
kan bakke aktivt op om den.

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, 
AT VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. 
(N=1.083)

Helt uenig og uenig – 6 %

Ved ikke – 11 %

Helt enig og enig – 83 %

SamletHelt enig  32 %

Enig 51 %

Uenig   5 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 11 %

Organiseringen i Landsbyklyngen  
Landet Mellem Byerne
Landet Mellem Byerne er organiseret omkring en 
styregruppe og en kommunikationsgruppe. Styre-
gruppen består af seks repræsentanter fra klyngen. 
Det er borgere, der meldte sig på opstartsmødet i 
april 2018. Ud over de seks repræsentanter sidder 
proceskonsulenten med i styregruppen og to repræ-
sentanter fra Næstved Kommune. 

Som en del af styregruppen, er der nedsat en kom-
munikationsgruppe. Gruppen arbejder med at sikre 
kommunikation og information om klyngeprojektet. 
Kommunikationsgruppen står for den brede og ud-

advendte kommunikation om klyngen og klyngens 
aktiviteter. Indtil videre har kommunikationsgruppen 
oprettet en Facebookside med navnet Landsbyklyn-
gen ”Landet mellem byerne” og lanceret hjemmesi-
den landetmellembyerne.dk. Både Facebooksiden 
såvel som hjemmeside kommunikerer kendskabet 
til klyngen, aktiviteter og nyheder i og omkring klyn-
gen. De næste skridt i kommunikationsarbejdet er 
at få udarbejdet et logo for klyngen samt få engage-
ret flere skribenter til hjemmesiden. 

 

28 



4.4. KOMMUNIKATION

En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke den enkelte landsby og synliggøre 
fællesskabet i klyngen. Derfor er en koordineret 
kommunikationsindsats meget vigtig i klyngesam-
arbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer på, kan styregruppen og kommuni-
kationsgruppen bedre målrette deres indsats og 
kommunikation med borgerne. Borgerne bliver der-
for spurgt om deres nuværende vaner og fremtidige 
behov, når de søger lokale informationer. 

30 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen. 70 % har ikke. Det vidner om 
et forholdsvis lavt kendskab til klyngen på nuværen-
de tidspunkt. De 70 %, der ikke kendte til klynge før 
de deltog i borgerundersøgelsen har gennem deres 
besvarelse fået kendskab til klyngen og hvad den 
arbejder med. På den måde har borgerundersøgelen 
øget kendskabet til klyngen betydeligt. 
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Borgerne skal angive, hvor de har hørt om klynge-
samarbejdet samt hvordan de fremadrettet fore-
trækker at indhente lokale nyheder.

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=1.067)     

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.062)  

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

App med lokale nyheder

E-Boks fra kommunen

Andet

%

    13 % 
              49 %

     33 % 
    41 %

          8 % 
        16 %

         45 % 
      43 %

             29 % 
          17 %

     4 % 
            28 %

  2 % 
         7 %

           8 % 
              11 %

1 % 
  20 %

              10 % 
0

            9 % 
  2 %

0 10 20 30 40 50

De fleste borgere har hørt om klyngesamarbejdet via 
Lokale aviser (45 %), Facebook (33 %) og Gennem 
samtale med andre personer fra lokalsamfundet (29 
%). Under ’Andet’ skriver flere, at de har hørt om 
det via lokalrådet, via lokale aviser, at de deltog på 
opstartsmøde eller at de har hørt det fra folk i lokalom-
rådet.

En nærmere analyse af borgernes foretrukne kom-
munikationsveje fordelt på aldersgrupper viser, at jo 
yngre borgerne er, jo mere orienterer de sig efter de 
sociale medier, Facebook og Lokale hjemmesider, og 
jo ældre borgerne er, jo mere orienterer de sig efter 
de trykte medier, især Lokale aviser. Eksempelvis er 
Facebook det mest benyttede medie blandt de 16-28 
årige (43 %), de 29-38 årige (65 %), mens de 59-77 
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Efterspørgsel på  
elektronisk nyhedsbrev 
I borgerundersøgelsen har borgerne mulighed for at 
tilkendegive, om de gerne vil modtage elektroniske 
nyheder fra klyngen. Det benytter 442 personer sig 
af. Det viser en meget stor interesse for klyngen, 
når 37 % af respondenterne kvitterer med, at de 
gerne vil modtage elektroniske nyheder. Denne 
interessetilkendegivelse er fint i tråd med, at netop 
Mails/Nyhedsbreve er den foretrukne kilde til lokale 
nyheder i fremtiden.

årige primært orienterer sig efter Lokale aviser (56 
%). Det samme gælder for gruppen 78+ årige, hvor 
Lokale aviser foretrækkes (67 %).  

Når borgerne skal prioritere de foretrukne medier i 
fremtiden peger de først på Mails/nyhedsbreve (49 
%), Lokale aviser (43 %) og Facebook (41 %). En 

nærmere analyse af målgrupper og deres foretrukne 
kilder til informationer i fremtiden viser, at de 16-28 åri-
ge fortsat foretrækker Facebook (65 %). Det sammen 
gælder de 29-38 årige (70 %) og de 39-58 årige (49 
%). De 59-77 årige deler sig mellem Mails/nyhedsbre-
ve (57 %) og Lokale aviser (54 %). Gruppen med de 
78+ årige foretrækker Lokale aviser (65 %).
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=284)

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 
borgere21. Borgere, der involverer sig og yder en 
frivillig indsats. Uden et stærkt frivilligt engagement 
bliver det meget vanskeligt at skabe udvikling i 
landsbyklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen for frivilligt arbejde i området, da det giver 
styregruppen et værktøj til også i fremtiden at kunne 
motivere nye frivillige. 

Potentiale for flere frivillige
I Danmark har 40 % af danskerne lavet frivilligt 
arbejde inden for det seneste år22. Blandt respon-
denterne i Landet Mellem Byerne er det 27 %, der 
tilkendegiver at lave frivilligt arbejde, hvilket er et 
stykke under landsgennemsnittet. På Sjælland er 
der to andre landsbyklynger under opbygning. I den 
ene – Landsbyklyngen ”Søhøjlandet – Firkløveren 
på Sjælland”, i Ringsted Kommune svarede 33%, 
at de laver frivilligt arbejde og i ”De 5 ved Tissø” 
i Kalundborg Kommune svarede 30% positivt på 
samme spørgsmål.  Til sammenligning hermed 
stemmer resultatet fra Landet Mellem Byerne 
nogenlunde overens med resultatet på samme 

spørgsmål i de to ’nabo’ landsbyklynger under etab-
lering på Sjælland. 

I Landet Mellem Byerne giver 104 borgere direkte 
udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at høre mere 
om mulighederne for at blive frivillig i klyngesam-
menhæng. Det giver Landet Mellem Byerne et godt 
afsæt for det videre arbejde. 

93 % af respondenterne mener, at det er nødven-
digt, at borgerne involverer sig aktivt i området, hvis 
landsbyerne fortsat skal udvikle sig. 2 % er ueni-
ge og 5 % ved det ikke. 93 % viser en meget høj 
bevidsthed om, at borgerne selv har en afgørende 
rolle at spille i at styrke landsbyernes vilkår og 
fremtid.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at 
lave frivilligt arbejde, er det nemmere at målrette 
involveringen af flere og nye frivillige. Derfor bliver 
borgerne spurgt til deres motiver for at lave frivilligt 
arbejde.

De allerede aktive frivillige motiveres først og 
fremmest af Interesse for sagen (49 %). Herefter 
fordi de Blev opfordret (37 %) samt med Ønske 
om at deltage i et socialt fællesskab (34 %). Under 
’Andet’ fremgår det, at flere er kommet i gang fordi 

det ”ligger i deres DNA”, at de er opvokset med det. 
Andre skriver, at de kom i gang gennem en specifik 
sag, som de blev optaget af, fx bedre bredbånd til 
området.
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At deltage i et socialt fællesskab (52 %), At gøre no-
get, som er vigtigt for lokalsamfundet (48 %) samt 
At gøre noget konkret på områder, der interesserer 
den enkelte (43 %) angives som tre største værdier 

ved frivilligt arbejde. Under ’Andet’ beskrives andre 
fordele ved frivilligt arbejde. Fx, at man lærer nye 
mennesker at kende og at det er en god måde at 
udvide sit personlige netværk på. 

Det er interessant, at respondenterne i så udpræget 
grad vægter det sociale fællesskab som det mest 
værdifulde kvalitet 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. I det videre 
arbejde med at understøtte frivillighed og involve-
ring i klyngen er det således en vigtig læring, at 
rammerne omkring det sociale fællesskab er vigtigt 
at understøtte, hvis de frivillige skal trives i deres 
virke og fastholdes.

Det er også relevant at undersøge, hvad det giver 
den enkelte at lave frivilligt arbejde, når først man 
er kommet i gang. Ved at kende værdierne ved det 
frivillige arbejde er det lettere for landsbyklyngen at 
tage godt imod nye frivillige og skabe rammerne for 
det frivillige arbejde.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=283)

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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Mulighed for at få indflydelse på områdets udvikling 
(31 %) er sammen med Mulighed for at møde nye 
mennesker (24 %) de største trækplastre i forhold 
til at motivere nye frivillige. Indflydelse på områdets 
udvikling betyder, at borgerne kan arbejde med 
en sag, de brænder for. Det understøtter, at netop 
”interesse for sagen” tidligere blev nævnt som en 
bærende motivationsfaktor for at komme i gang 
som frivillig. Mulighed for at møde nye mennesker 
viser, at borgerne prioriterer det sociale fællesskab 
ved frivilligt arbejde. Det fremgik også tidligere som 
en bærende motivationsfaktor. Under ’Andet’ skriver 
flere, at de ikke kan deltage grundet dårligt helbred, 
men ellers gentages mange af de sammen ele-

menter, der blev nævnt tidligere; at folk ønsker at 
arbejde med en sag, de brænder for – eksempelvis 
bedre fibernet eller at de er ildsjæle og derfor slet 
ikke kan lade være med at involvere sig.

En målgruppeanalyse viser her meget interessant, 
at de unge mellem 16-28 år og 29-38 år primært 
motiveres af Muligheden for at kunne hjælpe andre 
(25 %). Tilsvarende gælder for kun 6 % af grup-
pen 78+. Der ligger her et potentiale i at motivere 
de unge i relation til noget, der vedrører at hjælpe 
andre kombineret med, at de samtidig har mulighed 
for at møde nye mennesker.

Involvering af flere frivillige
Styregruppen for Landet Mellem Byerne er allerede 
godt i gang med at skabe en bredere involvering. 
Derfor har styregruppen ønsket at spørge specifikt 
ind til flere personlige motivationsfaktorer.

HVAD SKAL LANDET MELLEM BYERNE TILBYDE, FOR AT DU VIL  
INVOLVERE DIG OG BRUGE DIN FRIVILLIGE TID HER? (N=1.048)

Mulighed for at møde nye mennesker

Mulighed for at få adgang til  
et gratis fysisk mødested i dit lokalområde

Mulighed for at egne idéer kan  
realiseres hurtigere i samarbejde med andre

Mulighed for at få hjælp til fundraising

Mulighed for at hjælpe andre

Mulighed for at få indflydelse på områdets udvikling

Jeg ønsker ikke at involvere mig

Ved ikke

Andet
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samar-
bejdet med kommunen en vigtig rolle. Et tæt samar-
bejde med Næstved Kommune er nødvendigt for at 
klyngen kan komme godt i gang og udvikle sig.

Næstved Kommune bidrager med 75.000 kr. i med-
finansiering til landsbyklyngen i etableringsfasen 
2018-2019. Herudover sidder der to kommunale 
repræsentanter med i styregruppen, som bistår 
med information, sparring, koordinering m.m. i for-
hold til de projekter, som klyngen vil gennemføre og 
de kommunale planer på området. Medarbejderne 
kan desuden trække på faglig viden fra kommunens 
øvrige centre og bistå i forhold til den fremtidige 
organisering af klyngen og samarbejdet med kom-
munen på længere sigt.

Det er ikke nyt for Næstved Kommune at arbejde 
med landdistriktsudvikling. I Næstved Kommune 
bor cirka halvdelen af befolkningen i de mindre 
byer, landsbyer og landdistrikterne, der ligger som 
en ring rundt om selve Næstved by. Det gode liv på 
landet har derfor stor betydning for mange borgerne 
i Næstved Kommune og er afgørende for oplevel-
sen af kommunen som helhed. Livet på landet er 

prioriteret i kommunen med strategien ”Godt liv på 
landet” fra 2017, der sætter fokus på det gode liv 
for familien på landet og i byerne uden for Næst-
ved by, herunder bl.a. bosætning, oplevelser og 
erhverv. Udgangspunktet har været, at en strategisk 
indsats på landdistriktsområdet nødvendigvis ikke 
kun omfatter ét politikområde, men peger i mange 
forskellige retninger, som omfatter en bred vifte af 
interesser. Land og by kan og skal nemlig noget 
forskelligt og skal ses som hinandens forudsæt-
ninger med hver deres styrker. Derfor er det af stor 
vigtighed for Næstved Kommune at arbejde for, at 
fremtidens lokalsamfund i landdistrikterne bliver 
bæredygtige med de særlige forhold, der er givet 
her.  Det er ud fra denne præmis og nysgerrighed, 
at Næstved Kommune i samarbejde med alle lokale 
interesserede aktører, interessenter og organisere-
de/ikke organiserede foreninger ønsker at under-
støtte potentialet for en landsbyklynge som model 
for landsbyudvikling23.

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

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER FOR  
SAMARBEJDET MED FORENINGER OG BORGERE? (N=1.045)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

81 % og dermed langt den største gruppe af 
respondenterne svarer ”Ved ikke”. Erfaringerne fra 
andre landsbyklynger er, at borgerne generelt ikke 
er så optaget af politikker, men mere er optaget af 
de konkrete muligheder og projekter, som politikker-
ne skaber.
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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 Landet Mellem Byerne. 

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 tilsam-
men overblik over antallet af mødesteder og deres 
betydning for borgerne.

HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.015)

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. Haller og klubhuse (7,5), 
Tilbagevendende årlige arrangementer (7,4) samt 
Institutioner (7,3) får de højeste scorer. Det er de 

mødesteder, der ifølge respondenterne har størst 
potentiale til at styrke fællesskabet på tværs i 
klyngen.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder24. De forskellige typer mødesteder har 
forskellige funktioner og tillægges forskellig værdi i 
de enkelte samfund. De forskellige typer mødeste-
der  kan danne baggrund for en dialog om udvikling 
og prioritering af mødesteder lokalt, og hvilke typer 
mødesteder borgerne vurderer som væsentlige og 
mindre væsentlige i netop deres område. 

For borgerne i Landet Mellem Byerne vægtes Haller 
og Klubhuse som de vigtigste mødesteder. De står 
som formelle mødesteder, men rummer funktioner 
som både formelle og uformelle mødesteder. Som 
formelle mødesteder kommer man typisk med en 
forventning om et udbytte, når man går til en aktivi-
tet, hvor der er en træner eller en leder, der står for 
aktiviteten. Men der er også en række stærke ufor-
melle sociale funktioner disse steder. Fx samværet 
før eller efter aktiviteten har en uformel karakter. 
Det kan fx være den løse snak i omklædningsrum-
met eller i cafeteriet før eller efter aktiviteten. Den 
har ofte stor værdi, og her er det mere tilfældigt 
hvad man snakker om og hvem man snakker med. 
Derved bliver haller og klubhuse også en slags 
vigtige uformelle mødesteder.

Tilbagevendende årlige arrangementer er typisk 
tredje mødesteder. Her er det oftest tilfældigt, hvem 
man møder og hvad man snakker om. Det kan være 
sommerfester eller andre årstidsfester. Denne type 
mødesteder vægtes næsthøjest af respondenterne.

Institutioner er eksempler på formelle mødesteder. 
Denne type mødesteder vægtes tredjehøjest af 
respondenterne. Institutioner er generelt vigtige for 
lokalsamfundene, da de ofte opfylder grundlæggen-
de behov, der får hverdagen til at hænge sammen. 
Her kommer man med et klart formål – fx at gå i 
skole og der er en formel styring på fællesskabet og 
det, der foregår. 

Ud over de listede mødesteder, har borgerne mulig-
hed for at nævne andre mødesteder. Mødesteder, 
der har betydning for fællesskabet. Her fremgår, at 
der er et uudnyttet potentiale i mere samarbejde 
mellem foreningerne omkring holdaktiviteter på 
tværs mellem områderne. Flere nævner også, at 
biblioteket er vigtigt og en borger skriver ”I dag, 
hvor alle har så travlt med alt, er det nok snarere 
arrangementer der samler og styrker fællesskabet 
end mødesteder i sig selv”. Dette underbygges af 
andre, der skriver at fælles aktiviteter generelt styr-
ker fællesskabet: ”Jeg synes ikke stedet er afgøren-
de, men det er derimod indholdet”, altså er pointen 
for borgeren her, at man skal gå efter indholdet og 
efterspørgslen på aktiviteter og så finde de passen-
de rammer efterfølgende.

Styregruppen har som en del af kortlægningen af 
mødesteder udarbejdet to kort over klyngen. De vi-
ser en detaljeret oversigt over de nuværende lokale 
mødesteder.

FORMELLE  
MØDESTEDER
Formelle mødesteder er 
designet
oppefra til bestemte aktivi-
teter. Man mødes med en 
forventning om et forudbe-
stemt læringsudbytte, og det 
er planlagt, hvad man mødes 
om. Deltagerne har derfor en 
formel rolle som eksempelvis 
menighedsmedlem, elev eller 
foreningsmedlem.

Eksempler på disse møde-
steder er kirken, skolen eller 
hallen. 

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer oftest med et for-
mål, men man mødes tilfældigt 
og snakker om løst og fast. 
Der er ikke et forudbestemt 
læringsudbytte.

Eksempler på disse mødeste-
der er købmanden, stranden 
og genbrugsstationen.

 

TREDJE  
MØDESTEDER
Tredje mødesteder er steder, 
hvor det sociale samvær er det 
primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsud-
byttet er. 

Eksempler på tredje mødeste-
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.
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Grønne markeringer
1.  Udsigtsplads
2.  Hørhavens is
3.  Møstedsted/fiskeplads
4.  Mødested/fiskeplads
5.  Fuglebjerg kirke
6.  Tystrup kirke
7.  Haldagerlille 
8.  Fuglebjerg præstegård
9.  Fuglebjerg gadekær
10.  Fuglebjerg hallen og 

cafeteria
11.  Fuglebjerg forsamlings-

hus
12.  Kulturladen
13.  Gammel hundevædde-

løbsbane
14.  Fuglely
15.  Multibane
16.    Fuglebjerg skole og mu-

sikskole
17.  Pausested (bænk)
18.  Udsigtsplads
19.  P-plads til Dyrehaven
20.  Fuglebjerg bibliotek
21.  Ting Jellinge Kirke
22.  Førselv Kirke
23.  Kvislemark Kirke
24.  Fyrendal kirke
25.  Hårslev kirke
26.  Krummerup kirke
27.  Sneslev Forsamlingshus
28.  Teltplads
29.  Enigheden Forsamlings-

hus
30.  Kvislemark forsamlings-

hus
31.  Vinstrup forsamlingshus
32.  Frederikskilde strand
33.  Naturformidling/akvarie
34.  Mødestedet
35.  Spejderhytter
36.  Fugleparken
37.  Cafe Fuglen
38.  Fuglebjerg Kro
39.  Borup Riis
40.  Gunderslevladen, festlo-

kale
41.  Bagerimuseum
42.  Grønbrohallen

Pink markeringer
1.  Vinstrup forsamlingshus
2.  Lille Næstved skole afde-

ling, Sandved og Grønbro 
Hallen

3.  Kristiansholms plantage
4.  Offentlige teltpladser
5.  Baunen. Udsigtspunkt
6.  Dyrehaven. Langdysse, 

dyreliv, mose, Rovfugle
7.  Pausebænk. Udsigt, 

trampesti
8.  Frederikskilde. Bade-

strand, naturcenter, 
gammel vandmølle, 
naturformidling

9.  Fodsporet. Gammelt 
jernbanespor, stop i 
Sandved. Hundeskov

10.  Hundeskove
11.  Skolen. Bruger skolens 

parkourbane, legeplad-
sen som tur-mål i fritiden

12.  Røde hus. Naturinstitu-
tion. Gåtursdestination, 
tidligere traktørsted og 
før da et ‘thevandshus’. 
Som barn fik man kaffe 
og pandekager der

13.  Sneslv forsamlingshus, 
børnedisko

14.  Haldagermangle. Et sted 
med fantastisk sam-
menhold. Vedligeholder 
gadekær

15.  Ting Jellinge Kirke
16.  16a) Bisserup Havn    

16b) Radiomuseet
17.  Panzermuseet
18.  Tase p-plads. Her kigger 

man på fugle. Havnørn. 
Mange camperer derude 
(autocampers) >> pres 
på toiletter

19.  Susåens udløb. Fuglekig-
ge-sted

20.  Grundvigs Dyssen
21.  Spisesteder. De gode! 

Fiskebaren og Loskroen - 
sæsonåbne

22.  Genbrugsstationen
23.  Udsigts p-plads. Mange 

fra Slagelse bruger den

24.  Gåtur i skovene
25.  Mose >> samlebær, sæt-

te bilen i vejkanten (pga 
manglende p-plads)

26.  Bademuligheder
27.  Cykeltursdesination
28.  Skydebanerne
29.  ‘Mødestedet’ i Sandved
30.  Lade til aktiviteter. Hjem-

me hos Sven. Laden er 
privat men bruges til fæl-
les aktiviteter i Tornemark

31.  Spejderne. Brevduefor-
eningen. Et forsamlings-
hus

32.  Enigheden. Forsamlings-
hus. Fællesspisninger

33.  Kvislemark forsamlings-
hus

34.  Madpakkehuset på Fod-
sporet. Spise sammen 
når man kører ældre i 
Rickshaw, feks

35.  Stort rum hjemme hos 
Liselotte. Privat. Bruges 
til dans – bla Linedance

36.  Sandved Hotel. Krostuen 
fungerer og udlejes feks 
til fester. 1.salen (=tidlige-
re værelser) er udlejet til 
bolig

37.  Den gamle brugs. Pri-
vatejet, lokalet bruges 
bla til bylaugsmøder og 
fællesspisninger

38.  Shelterområde. Naturba-
se. Lavet af vindmølle-
penge. Bylauget står bag

39.  Skydebane Fuglebjerg 
Skydeforening

40.  Lerduebanen
41.  Den Grønne Kile. Et sted 

hvor man kan cykle, gå, 
ride, løbe

42.  Naturbasen. Fødselsda-
ge kan man holde der

43.  Model flyvestation, Opvis-
ning i Fuglebjerg Hallen 
mindst engang om året

44.  Shelter og WC. Bjørne-
bæk

Der er kortlagt i alt 86 mødesteder i klyngen. 
De pink og grønne markeringer er resultatet af 
to borgergruppers arbejde med kortlægning af 
lokale mødesteder. Mødestederne i Fuglebjerg 
by er uddybet på kortet s. 40. 
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Grønne markeringer
5.  Fuglebjerg kirke
8. Fuglebjerg Præstegård
9. Fuglebjerg gadekær
10.  Fuglebjerg hallen og cafeteria
11.  Fuglebjerg forsamlingshus
12. Kulturladen
13. Gl. Hundevæddeløbsbane
14. Fuglely
15. Miltibane
16.  Fuglebjerg skole og Musikskole
20. Fuglebjerg bibliotek
35. Spejderhytter
36. Fugleparken
37. Café Fuglen
38. Fuglebjerg Kro

Pink markeringer
1.  Kirken/Præstegården
2. Hallen og 
3. Bibliotek
4. Fugleparken
5. Kroen
6. Kulturladen
7. Forsamlingshuset
8. Jægerpub
9. Fuglely
10. Motionscenter
11. Café Fuglen
12. Missionshuset
13. Skaterbanen
14. Gadekæret
15. Busterminal
16. Skolen
17. Fuglebjerg Fodbold
18. Indkøbscenter x2
19. Petang
20. Krolf
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Der er kortlagt i alt 35 mødesteder i Fuglebjerg by. De pink og grønne markeringer er 
resultatet af to borgergruppers arbejde med kortlægning af byens mødesteder.
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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 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=1.005)

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

Ja

Nej

%

              65 %

35 %
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Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktiviteter. 47 % har bidraget med idéer hertil, 
mens 53 % ikke har. Idéerne fordeler sig på tre 

overordnede kategorier: Natur og outdoor, Idræt og 
motion samt Kultur. 
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NATUR OG OUTDOOR (N=999)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

   26 %

    56 %

         21 %

          22 %

       20 %

      19 %

14 %
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Inden for Natur og outdoor er Vandreture den helt 
store højdespringer. 56 % efterspørger denne 
aktivitet. Herefter kommer Mountainbike med 26 %. 
De resterende aktiviteter ligger omkring 19-22 %. En 
aldersopdelt målgruppeanalyse viser her, at Vandre-
ture særligt efterspørges blandt de 59-77 årige (71 
%) og målgruppen 78+ (64 %), mens Mountainbike 
efterspørges mest blandt de 16-28 årige (36 %) og 
de 29-38 årige (40 %).

Under ’Andet’ nævner flere ønske om bedre adgang 
til vandre/løberuter i området, gåture med lokalkendt 
guide, historiske trails og en løbeklub. Der er forslag 
til fælles cykelture, ridestier, rollespil, fitness ude, 
hvor man mødes i og omkring naturen, men ikke 
laver de samme aktiviteter hver gang, folkedansdans 
og jagt nævnes også.
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IDRÆT OG MOTION (N=508)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

        25 %

          39 %

           33 %

        25 %
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    16 %
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Inden for Idræt og motion er der størst efterspørgsel 
på Svømning (39 %). Herefter kommer Fitness (33 
%) og på en delt tredjeplads Gymnastik og Boldspil 
(25 %). En målgruppeanalyse fordelt på aldersgrup-
per viser, at det særligt er de unge mellem 16-28 år 
og 29-38 år, der efterspørger fitness (43 %). Svøm-
ning er mest populært hos de 39-58 årige (41 %), 
59-77 årige (38 %) og gruppen med de 78+ (38 %).

Under ’Andet’ efterspørges gymnastik udendørs om 
sommeren. Flere omtaler dans i flere former: zumba 
og hiphop. Der er forslag til yoga, en skøjtebane, 
kunstgræsbane, e-sport og flere tilbud til folk med 
fysiske skånebehov, handicappede og børn, der ikke 
kan indgå på almindelige hold.
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KULTUR (N=579)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub 

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

      22 %

          41 %

 18 %

         16 %

           34 %

           34 %

                 46 %

10 %
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Inden for Kultur er de tre mest efterspurgte emner 
Aktiviteter for unge (46 %), Biograf/film (41 %) og på 
en delt tredjeplads Aftenskole og Fælles madlavning 
(34 %). En nærmere målgruppeanalyse viser, at det 
først og fremmest er de unge selv mellem 16-28 år 
(69 %), 29-38 år (61 %) samt de unges forældre 
mellem 39-58 år (55 %), der efterspørger Aktiviteter 
for unge. Blandt de 59-77 årige er Aftenskole den 
mest efterspurgte aktivitet (42 %), mens gruppen 
78+ foretrækker Fælles madlavning (36 %). 

Under ’Andet’ er der forslag til vævning og kreative 
værksteder, etablering af værts- eller besøgsfami-
lier for potentielle tilflyttere. Der er også forslag til 
forskellige musik arrangementer og opstart af lokale 
bands. Andre forslag til aktiviteter er motorlære, lege-
grupper, busture for ældre, der ikke selv kan køre og 
en bytte-central, hvor ting kan byttes. 

Om nogle af de efterspurgte aktiviteter inden for 
outdoor, idræt og motion samt kultur findes i forve-
jen og respondenterne ikke kender til dem, giver 
undersøgelsen ikke svar på. Den fremlægger alene 
resultaterne af efterspørgslen. Det vil være oplagt 
at involvere de lokale foreninger og DGI Storstrøm-
men i en præsentation af resultaterne og drøfte 
muligheder for samarbejde og evt. opstart af nye 
fælles tiltag på tværs af landsbyerne og foreninger-
ne. Undersøgelsens resultater kan bidrage til den 
generelle foreningsudvikling ved at vise efter-
spørgslen på aktiviteter og invitere til nye samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne og foreningerne.

Stærkere fælles identitet kan skabes 
gennem aktiviteter og arrangementer
Fælles aktiviteter og arrangementer på tværs 
mellem landsbyerne kan styrke det fællesskab som 
en landsbyklynge er. Ved at arbejde bevidst med 
fælles aktiviteter og arrangementer kan borgernes 
tilknytning til hele klyngen vokse og det vil styrke 
udviklingen af en fælles identitet i klyngen. På den 
baggrund er det vigtigt at kende borgernes syn på 
de arrangementer, der kan samle klyngen.
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR) (N=986)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL  
DIN FRITIDSINTERESSE? (N=991)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%
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         27 %

17 %
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Årstidsfester (46 %), Festivaler og kulturdage (43 %) 
samt Markedsdage (41 %) vurderes som den type 
arrangementer, der bedst kan samle borgerne på 
tværs af klyngen. Det er typer af arrangementer, der 
har potentiale til at styrke sammenhængskraften og 

netværkene på tværs af landsbyerne på en uformel 
måde. Ligesom de ’tredje mødesteder’ nævnt i afsnit 
4.7. Under ’Andet’ opfordres der til at have opmærk-
somhed på at invitere alle borgere med ind i fælles-
skaberne.

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 borgerne faktisk er villige 
til at transportere sig, når de skal deltage i fritidsak-
tiviteter. 

Samlet set er 79 % villige til at bevæge sig 5-9 km 
efter det rette aktivitetsudbud. Med 5-9 km. vil man 
stort set kunne nå på tværs af klyngen, og det kan 
derfor konkluderes, at langt størstedelen er villige 
til at transportere sig rundt i klyngen efter det rette 
aktivitetstilbud. 

Ser man specifikt på udvalgte aldersgrupper og 
deres villighed til at transportere sig efter aktivitets-

tilbud, er der interne forskelle. En analyse viser, 
at i gruppen af respondenter mellem 16-58 år er 
mobiliteten ens. Her vil 81 % transportere sig op til 
5-9 km. efter det rette aktivitetstilbud. Herefter falder 
mobiliteten med alderen. Blandt de 59-77 årige er 
det 78 %, der vil transportere sig op til 5-9 km. og for 
gruppen 78+ er det 57 %.  
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2 %
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Borgerne i klyngen er klar over, at de er nødt 
til at samarbejde på tværs af landsbyerne for 
at fastholde landsbyerne som attraktive bo-
sætningssteder (4.3). Borgerne er også klar 
over, at deres engagement spiller en afgørende 
rolle, hvis det skal lykkes (4.5). 104 borgere har 
allerede tilkendegivet, at de gerne vil kontaktes 
for at høre mere om mulighederne for at blive 
frivillig i Landet Mellem Byerne. Opgaven bliver 
nu, at skabe rammerne for en bredere involve-
ring, og der venter flere spændende opgaver 
for styregruppen, der skal sætte kursen i det 
videre arbejde. 

Skal landsbyklyngen lykkes med at skabe en stærk 
forankring, et lokalt ejerskab og en bred involvering, 
er det vigtigt at kende borgernes syn på de emner, 
der fremadrettet kan skabe fælles grobund for 
klyngen. Det er emner, der kan indgå i den fælles 
strategiplan, der skal udarbejdes i den sidste fase 
i etablering af klyngen. Styregruppen har derfor 
ønsket at spørge ind til potentielle emner for samar-
bejde i fremtiden.

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer på, hvilke emner, landsbyerne skal 
samarbejde om i fremtiden.

HVILKE EMNER BØR DER FOKUSERES PÅ I DEN FREMTIDIGE UDVIKLING 
AF LANDET MELLEM BYERNE (MAKS 3 SVAR) (N=986)

Styrke det gode hverdagsliv

Bedre adgang til naturen

Flere faciliteter i naturen

Flere konkrete projekter baseret  
på egnens historie og kultur

Etablering af nye fællesskaber

Etablering af nye boformer,  
fx at blive boende i lokalområdet som ældre

Skabe fællesskab omkring opholds-  
og mødesteder i området

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

Offentlig transport

Bedre mulighed for etablering af erhverv

Forskønnelse af området

Bevarelse af den offentlige service,  
bl.a. børnepasning, undervisning og ældrepleje

Ved ikke

Andet

Bevarelse af den offentlige service, bl.a. børnepas-
ning, undervisning og ældrepleje (47 %), Offentlig 
transport (43 %) samt Styrke det gode hverdagsliv 
(27 %) er de tre emner flest borgere peger på som 
emner at samarbejde om på tværs af landsbyerne. 
Den offentlige service handler om gode skoler og 
institutioner, hvilket er med til at få lokalområderne 
til at fungere i hverdagen. Offentlig transport handler 
om infrastruktur og mobilitet i hverdagen og både 
gode skoler og institutioner og en god infrastruktur er 

emner, der vil kræve kommunalt samarbejde. Der er 
ingen tvivl om, at landsbyerne her står stærkere, hvis 
de formår at stå sammen om netop disse emner. 
Sammen kan de tale med en højere røst end et 
enkelt samfund alene. At styrke det gode hverdagsliv 
kan være mange ting. Her er det vigtigt at gå videre 
med de idéer, som de frivillige peger på, og ønsker 
at involvere sig i, da energien til at realisere de fælles 
emner, skal bære dem igennem.
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Under ’Andet’ har borgerne mulighed for at skrive 
deres ideer i fritekst. Det benytter flere sig af:
Her nævnes ønske etablering af senior bofælles-
skaber, mere samarbejde mellem foreningerne, at 
samarbejde mere på tværs omkring forskønnelse af 
landsbyerne samt bedre fibernet til alle. Det ligger 

også flere på sinde at arbejde med den politiske 
prioritering af landområderne i forhold til Næstved 
Kommune, hvor der er brug for mere synlighed. 
Bedre adgang til naturen og de herligheder den 
rummer er også et bud på et fælles emne.
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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 bredt25. Alt det er styregruppen i Landsbyklyn-
gen Landet Mellem Byerne godt i gang med.

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

STYRKER 
79 % af respondenterne ser samarbejde mel-
lem landsbyerne som en forudsætning, hvis 
landsbyerne fortsat skal udvikle sig som attrak-
tive bosætningssteder. Det giver stor opbakning 
til idéen med at skabe et stærkere fællesskab 
på tværs mellem byerne.

104 borgere giver udtryk for, at de gerne vil 
kontaktes, for at høre om mulighederne for at 
blive frivillig i klyngesamarbejdet. 

Borgernes frivillige engagement motiveres først 
og fremmest af interesse for en sag, men man-
ge kommer også i gang ved at blive personligt 
opfordret og det sociale fællesskab betyder 
meget, når først man er kommet i gang. Ved at 
skabe nogle vilkår, hvor disse elementer kan 
trives er der stort potentiale for flere frivillige.

Samarbejdet med Næstved Kommune fungerer 
godt og er en klar styrke i det videre arbejde.

MULIGHEDER
Der er stor villighed til at bevæge sig efter det 
rette fritidstilbud. 79 % er villige til at transpor-
tere sig 5-9 km. efter det rette fritidstilbud. Med 
5-9 km. vil man stort set kunne nå på tværs af 
klyngen.

Der er efterspørgsel på fælles aktiviteter, især: 
• Vandreture
•  Mountainbike
•  Aktiviteter for unge
•  Biograf/film
•  Fælles madlavning
•  Festivaler og kulturdage

Det er aktiviteter, der er forholdsvis enkle at gå 
til. Ved at se på aldersgrupperne, der efter-
spørger de enkelte aktiviteter kan man målrette 
tiltag.

Der er potentialer for fælles indsatsområder. 
Borgerne peger især på fokusområderne:
• Bedre kommunikation omkring aktiviteter
•  Samarbejde omkring institutioner
•  Bedre infrastruktur – både digital, men også 

fysisk med transportmuligheder mellem byer-
ne og bedre adgang til naturen.

•  Fælles arrangementer, herunder årstidsfester, 
markedsdage og festivaler.

UDFORDRINGER 
Borgerne efterspørger en bedre fælles kommu-
nikation på tværs, der bl.a. formidler aktiviteter 
og arrangementer i byerne på en overskuelig 
måde. Heri ligger en kommunikationsopgave.

Der ligger også en kommunikationsopgave i 
at øge kendskabet til klyngen, så flere borgere 
bliver klar over dens eksistens og hvad den står 
for. Dette vil også være med til at understøtte 
mulighederne for en bredere involvering. 

TRUSLER 
27 % af respondenterne laver pt. frivilligt arbej-
de. Parallelt hermed giver 93 % udtryk for, at 
borgerne bliver nødt til at involvere sig aktivt, 
hvis landsbyerne fremover skal være attraktive 
for bosætning. Væsentlig flere mener således, 
at borgerne skal involvere sig aktivt, end der pt. 
er borgere, der gør det. 

Der ligger dermed en vigtig opgave i at få flere 
til at involvere sig aktivt og i at fastholde den 
gensidige interesse for samarbejdet.
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Indsigter, resultater og erfaringer fra borgerunder-
søgelsen og styregruppens kortlægning vil danne 
grundlaget for det videre arbejde med Landsbyklyn-
gen Landet Mellem Byerne. Med afsæt i borgerunder-
søgelse er en af styregruppens opgaver i starten af 
2019 at skabe rum for, og nærmere beskrive, hvordan 
initiativgrupper bliver en organiseret del af klyngens 
arbejde. Initiativgrupper er ad hoc- og emnebaserede 
arbejdsgrupper, der i kortere eller længere tid, vil ar-
bejde med et givent initiativ. Den første initiativgruppe 
’Sankesti-initiativgruppen’ blev etableret i november 
2018 med afsæt i de kaffemøder, styregruppen af-
holdte i sensommeren 2018 forud for denne undersø-
gelse. 

Beskrivelse af rammer og roller for initiativgrupper 
i klyngen vil danne det organisatoriske afsæt for 
involveringen af de 104 medborgere, der i borgerun-
dersøgelsen har skrevet, at de gerne vil kontaktes 
for at høre mere om muligheden for at blive frivillig i 
klyngen. 

Involveringen af endnu flere medborgere og ikke 
mindst igangsættelsen af konkrete initiativer, der 
vil kunne ses, mærkes eller opleves som en del af 

dagligdagen i klyngen, er vigtige for styregruppen. 
Samtidig skal det også ske på en måde, der involve-
rer bredt. Særligt det i forvejen stærke foreningsliv og 
andre aktører inviteres ind og parallelt hermed er der 
også ved at blive opbygget et godt partnerskab med 
Næstved Kommune. 

Nogle af resultaterne fra borgerundersøgelsen kan 
også inspirere til initiativer, som lokalråd, idrætsfor-
eninger eller selvorganiserede grupper arbejder videre 
med som ’projekt-ejere’, hvor klyngen er med som 
samarbejdspartner.

Styregruppen er meget opmærksom på, at det er fri-
villiges tid (inklusiv deres egen) der bruges. Og derfor 
skal den bruges med eftertanke. Styregruppen vil 
frem til efteråret 2019 arbejde med at skabe et solidt 
fundament for landsbyklyngen, herunder vil styregrup-
pen i løbet af 2019 finde frem til hvilken endelig or-
ganiseringsform Landet Mellem Byerne får. Desuden 
hvordan samarbejdet med Næstved Kommune skal 
finde sted fremover.
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