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1. Indledning
Projekt Landsbyklynger
I 2015 indgik Realdania og DGI et samarbejde
omkring projekt Landsbyklynger. Udgangspunktet for projekt Landsbyklynger er en overordnet
hypotese om, at landsbyer står stærkere, når de
står sammen. At landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om - og også
prioritere mellem - forskellige faciliteter og tilbud.
Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den
kommunale service og drift optimeres.

Hvorfor landsbyklynge samarbejde?
I Danmark er befolkningstallet stigende. Fra
2004-2014 har Danmark haft en befolkningsvækst på 4,3 %. Denne udvikling er imidlertid
ujævnt fordelt, og gælder ikke en række af landdistrikterne. Mens Sjælland og Østjylland har
haft en vækst på 6-7 %, har særligt det vestlige
Sjælland, vestlige Jylland, det sydlige Danmark
samt ø-Kommunerne oplevet befolkningsnedgang1.
Der er flere årsager til denne udvikling. Ændrede produktionsformer i landbruget har siden
1950erne kostet arbejdspladser og sat skub i
urbaniseringen2. Mange landdistrikter har fortsat
befolkningsnedgang, og de ændrede samfundsmæssige strukturer kræver tilpasning af den
kommunale service, og har også betydning for
foreningslivet i landdistrikterne. Foreningerne
bliver i stigende grad pressede på økonomi, faciliteter, ledere, frivillige og medlemmer.

Projektet Landsbyklynger er organiseret i en
overordnet styregruppe. I styregruppen er Realdania og DGI repræsenteret. Projekt består af
to elementer. For det første en forundersøgelse,
der afdækker allerede eksisterende landsbyklynger og muligheder og barrierer i arbejdet
med landsbyklynger. For det andet fem pilotprojekter, der har det fælles formål at undersøge,
om etableringen af landsbyklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af landdistrikter.

Parallelt med denne udvikling, sker der en række
interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Gennemsnitsalderen i Danmark er
stigende, og i perioden 2004-2014 har fødselstallet på landsplan været faldende med 1,4 %. Den
landsdækkende udvikling er tydeligst i yderområderne3.

I 2015 blev forundersøgelsen ”Landsbyklynger
som Udviklingsstrategi, Muligheder og Barriereriv” offentliggjort. Det skete forud for, at de fem
pilotprojekter skulle begynde. De fem pilotprojekter er fordelt i hele landet og har hjemsted i
henholdsvis Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg og Hjørring Kommune. I
hver af de fem pilotprojekter arbejdes der med at
etablere samarbejde på tværs mellem en række
lokale landsbyer og bebyggelser. Heraf navnet
landsbyklynger.

Som følge heraf har mange landsbyer i yderområderne svært ved at fastholde deres eksistens
som selvstændige, bæredygtige landsbyer,
hvilket medfører et øget pres på tilpasning af den
kommunale service.

Denne rapport handler om Landet mellem fjordene, der er det fjerde af de fem pilotprojekter.
Landet mellem fjordene er etableret i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Som en del af den kommunale landdistriktsstrategi, arbejdes der derfor i mange kommuner med
i højere grad at udnytte ressourcer og sammentænke funktioner på tværs af landsbyer. Dette
kræver, at man søger dialog med borgerne om
udviklingsmuligheder, behov og løsninger.
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Kort:
DGI grafisk afdeling, 2016.

Danmark, 2016.

5

Hvad er en landsbyklynge?
I de fem landsbyklynger arbejdes der ud fra den
viden, der allerede er kortlagt i forundersøgelsen. Det betyder, at der bliver brugt flere af de
samme analytiske parametre og definitioner.
Bl.a. definitionen af en landsbyklynge, som i
forundersøgelsen lyder som følgende:

Læsevejledning
I det følgende bliver rapportens opbygning og
kapitler præsenteret.
I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra
en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget
blandt borgerne bosiddende i landsbyklyngen
Landet mellem fjordene.

”Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der har en form for fælles stedsidentitet og
socialt fællesskab, og som samarbejder på flere
områder, i en netværksstruktur, der ikke udelukkende er en del af den kommunale organisation,
hvor de benytter hinandens styrker og udfordringer, samt borgernes evner, viden og erfaring, til at
udvikle den individuelle landsby og hele klyngen
ud over dens egne potentialer”4.

Kapitel 3 giver læseren baggrundsviden og
forståelse for udgangspunktet for etableringen
af en landsbyklynge i Vordingborg kommune.
Kapitlet giver også en geografisk beskrivelse af
landsbyklyngen med de landsbyer og bebyggelser, der indgår i geografien. Endelig beskrives organiseringen i styregruppen for landsbyklyngen.
Kapitel 4 stiller skarpt på en række analytiske
temaer, der er relevante for landdistriktsudvikling
og etablering af landsbyklynger. Kapitlet tager
læseren med på opdagelse i landsbyklyngens
interne strukturer. Med afsæt i en række faktuelle data om landsbyklyngens demografi og
sammensætning belyser kapitlet også, hvordan
civilsamfundet er organiseret, hvorfor mødesteder er væsentlige at fokusere på i lokaludvikling,
og hvordan kommunikation og samarbejde med
kommunen spiller en rolle. De analytiske temaer
i dette kapitel er inspireret af de analytiske parametre, der er anvendt i forundersøgelsen5.

Målet med rapporten
Målet med nærværende rapport er at give styregruppen for Landet mellem fjordene et faktuelt
grundlag for prioriteringer og beslutninger om
indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes
med. Således skal rapporten bruges som afsæt
for en udviklingsplan for Landet mellem fjordene.
Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregruppen for Landet mellem fjordene og de aktive
arbejdsgrupper i Landet mellem fjordene. Heri
medregnes også Vordingborg kommune, der har
plads i styregruppen.

I kapitel 5 bliver resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret og gennemgået. Her
vil det blive tydeligt, at spørgerammen for undersøgelsen er udformet, så den understøtter de
analytiske temaer, der er introduceret i kapitel 4.

De sekundære målgrupper er Realdania og DGI,
der er medfinansierende i projektet samt andre
interessenter, herunder kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvikling og
landsbyklyngesamarbejde ud fra en borgerdrevet tilgang.

Kapitel 6 afslutter rapporten. Dette kapitlet præsenteres de næste skridt i styregruppens arbejde med udviklingen af landsbyklyngen Landet
mellem fjordene.

Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang til arbejdet
med landsbyklynger er at arbejde borgerinddragende. Tilgangen er, at det er borgerne, der
har den nødvendige ”know how” og viden, der
er brug for, for at kunne initiere de udviklingsprocesser og justeringer, der lokalt er brug for. Med
kommunen som aktiv medspiller i styregruppen
sikrer DGI som procesfacilitator, at der kommer
resonans i de borgerinddragende initiativer og
processer, der sættes i gang og i de beslutninger
og mål, der formuleres. Det er vigtigt i arbejdet
med landsbyklynger, at ejerskabet til forandringer forbliver på lokale hænder.
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2. Hovedresultater
Hovedresultater fra
Spørgeskemaundersøgelsen

Det følgende kapitel sammenfatter hovedresultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er
foretaget blandt borgerne bosiddende i landsbyklyngen Landet mellem fjordene. I alt har 247
borgere besvaret spørgeskemaundersøgelsen.
Det svarer til 5,5 % af indbyggertallet i landsbyklyngens geografi6.

Kendskab til Landet mellem fjordene
Ud af de adspurgte har 59 % af respondenterne
kendskab til landsbyklyngesamarbejdet. 41 %
har ikke. De fleste har hørt om landsbyklyngesamarbejdet ved at snakke med folk i lokalområdet.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er
at indsamle borgernes viden om lokale forhold.
Forhold, der har betydning for borgernes liv og
udviklingsmulighederne for landsbyklyngen som
helhed. Således skal resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen sætte styregruppen i stand til
at træffe beslutninger på et oplyst, medbestemmende grundlag.

Tilknytning til lokalområdet
68 % af respondenterne føler tilknytning til det
geografiske område, som landsbyklyngen dækker. Til sammenligning hermed føler 81 % af respondenterne tilknytning til det sogn de bor i. De
adspurgte har således en stærkere tilknytning til
det sogn, de bor i, end de har til hele klyngens
geografi på tværs af sognegrænser.

Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er
bygget op ud fra en række parametre, der er
bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling af
landsbyklynger via borgerinddragelse. På grund
af den lave svarprocent i undersøgelsen taler
respondenterne ikke på vegne af hele landsbyklyngen. Resultaterne af undersøgelsen bidrager med perspektiver fra en gruppe kompetente
borgere, der via deres liv og virke har indgående
kendskab til landsbyklyngens interne strukturer
og potentialer.

Respondenterne er generelt godt tilfredse med
at bo i deres lokalområde. 89 % er tilfredse,
mens 6 % er hverken eller og 5 % er utilfredse.
Frivilligt arbejde og potentiale
54 % af de adspurgte laver frivilligt arbejde. 42
% gør ikke og 4 % vil gerne kontaktes for at høre
om mulighederne for at blive aktiv.
Sammenligner man respondenterne fra undersøgelsen med landsdækkende analyser er det
35 %, der på landsplan har lavet frivilligt arbejde
inden for det seneste år. Borgerne fra undersøgelsen ligger således over landsgennemsnittet7.

Resultaterne af undersøgelsen kan bruges til
to ting. For det første til at give en karakteristik af den gruppe borgere, der har besvaret
undersøgelsen. Denne del giver et indtryk af,
hvilke borgere, der har vist interesse i at deltage i undersøgelsen og dermed bidrage aktivt
med perspektiver til det fremtidige arbejde med
landsbyklyngen. For det andet bidrager resultaterne af undersøgelsen med centrale udviklingsperspektiver, som styregruppen kan hente
inspiration i til det videre arbejde med udvikling
af landsbyklyngen.

Fritids og aktivitetsudbud
73 % savner ikke fritids- eller aktivitetsudbud. 27
% angiver, at de gør. Respondenter har ganske
mange forslag til nye fritids- og aktivitetstilbud.
Idéerne spænder fra forslag til naturaktiviteter, til
kulturelle tilbud og til idræts og motion tilbud.
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Kommunikation
At snakke med folk i lokalområdet er den mest
anvendte måde at få kendskab til lokale nyheder. Herefter kommer lokalaviser og internettet.
Når respondenterne skal vurdere, hvad de fremadrettet ser som den bedste måde at kommunikere lokale nyheder på, er det præcis de samme
kommunikationsveje de peger på. De vurderer
dog at internettet får større betydning fremover
end det har i dag.

Mødesteder
Der er mange mødesteder i landsbyklyngens
geografi. Der er formelle mødesteder som fx
skolen eller kirkerne, hvor folk kommer med et
bestemt formål og planlægningen sker af andre
’udefra’. Men der er også mere uformelle mødesteder som Brugsen eller Biblioteket, hvor folk
har et ærinde, men samtidig får en snak, hvorved
stederne også dækker en mere social funktion
med udveksling af hverdagsanliggender. Biblioteket fremhæves som centralt mødested for hele
klyngen. En tredje typer mødesteder er eksempelvis landsbyernes egne små vejfester og årlige
markeder. Den tredje type mødesteder har en
grundlæggende sociale karakter.

Det største ønske for området
Borgerne i undersøgelsen har mulighed for
i fritekst at fremsætte det største ønske for
fremtiden. Det benytter mange sig af. Der er
fem fremtrædende ønsker. Det mest fremsatte
ønske er at bevare Sven Gønge skolen. Herefter
kommer ønske om bedre handlemuligheder, et
aktivt erhvervsliv, bedre offentlig transport samt
et pænt og velholdt område.

Integration af nye borgere
Lokalt er borgerne bevidste om, at der ligger en
opgave i at byde tilflyttere velkommen. Vordingborg kommune har en forventning om at øge
antallet af tilflyttere i kommunen frem mod 2029.
Respondenterne peger på, at bedre formidling af
lokale aktiviteter og en personlig velkomsthilsen
er to aspekter, som man med fordel kan udvikle,
så tilflyttere hurtigere føler sig hjemme.

9

10

3. Præsentation af landsbyklyngen
Baggrund for Landet mellem fjordene
I efteråret 2015 fik Vordingborg kommune tilbud
om at deltage i DGI og Realdanias landsbyklyngeprojekt. Kommunen overvejede flere lokalområder, hvor denne type projekt kunne være
gavnligt. Efter en dialog med flere af kommunens
lokalråd faldt valget på det område, der tidligere
har identificeret sig som De Syv Sogne, og som
dækkes af Lundby Lokalråd og Bårse-Beldringe
Lokalråd.

Beliggenhed
Landet mellem fjordene er en del af Vordingborg kommune. Ved kommunalreformen i 2007
hvor de fire daværende kommuner Vordingborg,
Præstø, Langebæk og Møn blev lagt sammen
til Vordingborg Kommune inddelte man kommunen i 16 lokalområder, som alle fik etableret et
lokalråd.

Der blev i udvælgelsen lagt vægt på, at der ikke
foregik andre samtidige processer i området, og
at begge Lokalråd stillede sig positivt over for
projektet. Desuden talte det for klyngetanken, at
området udgør ét samlet skoledistrikt. Til gengæld var udfordringen, at området geografisk
er formet som et bredt bælte fra Dybsø Fjord og
Avnø Fjord i vest og tværs over Sydsjælland til
Præstø Fjord i øst – en afstand på over 20 km.
Desuden overskæres området af både motorvej
og jernbane.
I december 2015 mødtes repræsentanter for Vordingborg kommune med de to lokalrådsformænd
og proceskonsulenten fra DGI og gav hinanden
håndslag på projektet. I januar 2016 søsattes
projektet ved et borgermøde, hvor foreningsfolk,
lokalrådsmedlemmer og andre nøglepersoner
var inviteret til at diskutere projektets baggrund
og formål.
På basis heraf blev der nedsat en styregruppe
og en kommunikationsgruppe, hvor man har bestræbt sig på, så vidt muligt at repræsentere alle
de syv sogne i området. Styregruppen har valgt
at kalde området og projektet Landet mellem
fjordene, som dels refererer til den konkrete geografi og dels afspejler områdets karakter med
bebyggelser omgivet af vådområder, naturlandskaber og landbrug.

Vordingborg Kommune.

Landet mellem fjordene dækker to af lokalområderne; henholdsvis Lundby og Bårse-Beldringe.
Før kommunesammenlægningen i 2007 tilhørte
de to lokalområder forskellige kommuner. Bårse-Beldringe hørte under Præstø kommune og
Lundby under Vordingborg kommune. Dog var
de to områder bl.a. bundet sammen ved at børn
fra Bårse gik på Realskolen i Lundby.
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Lundby lokalområde er det største arealmæssigt
og indbyggermæssigt og består af Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne. I Lundby
lokalområde er Lundby den største by med 785
indbyggere, men lokalområdet består også af
mange småbyer og bosættelser i det åbne land8.
Bårse-Beldringe lokalområde består af sognene
Bårse og Beldringe. Bårse består af Faksinge,
Hastrup og Dyrlev, der er afgrænsede landsbyer.
Gishale, Teglstrup er ikke afgrænsede landsbyer,
men klynger af huse, der i begge tilfælde har et
navn. Beldringe består af et gods og en kirke, og
defineres ikke decideret som en landsby. I Bårse-Beldringe er Bårse den største landsby med
517 indbyggere9.
I det område som Landet mellem fjordene
dækker bor der 5.169 indbyggere. De er fordelt
mellem 3.922 i det område Lundby dækker og
1.247 indbyggere i det område Bårse-Beldringe
dækker10.

Fakta
Vordingborg kommune
Kommunetype
Indbyggertal
Areal
Befolkningstæthed

201511
Landkommune
45.806
621 km2
73 personer pr. km2

Geografien Landet mellem fjordene
Landsbyklyngen Landet mellem fjordene dækker Bårse-Beldringe og Lundby lokalområder og
består tilsammen af syv sogne. To af sognene
ligger i Bårse-Beldringe og fem i Lundby. Landet mellem fjordene strækker sig som et bælte
på tværs i den nordligste del af Vordingborg
kommune mellem de to fjorde Dybsø og Præstø
Fjord. Der er ca. 25 kilometer mellem fjordene.
Længst mod vest ligger Svinø og længst mod øst
Beldringe. Fra Svinø er der ca. 12 km. til Lundby,
og 20 km. til Bårse og derfra ca.7 km. til Præstø
Fjord. Lundby er klyngens naturlige centrum med
station, skole og læge. Fra Lundby er der ca. 20
km. til Næstved og 90 km til København. De nærmeste mindre byer er Præstø og Vordingborg
som ligger inden for en radius på mellem 5 og
20 km fra alle sognene. Vordingborg er kommunes største by med 11.843 indbyggere12.
I 2014 udgav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en redegørelse for den regionale
og landdistriktspolitiske udvikling i Danmark.
Redegørelsen benytter en opdeling mellem fire
typer områder for bosætning, som også sognene
i Danmark inddeles efter.

Kort: Vordingborg Kommunes inddeling i 16 lokalområder, Befolkningsprognose for Vordingborg
Kommune 2016-2029, 2016.
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Disse er:

dersøgelse (borgerundersøgelse) og i forlængelse heraf en udviklingsplan, der beskriver de nye
fælles mål for hele området. Udviklingsplanen er
baseret på resultaterne fra borgerundersøgelsen
og dialog med interessenter og kommune.

1. Byområder i eller tæt på de største byer:
områder hvor mindst halvdelen af borgerne bor i
byer med over 3.000 indbyggere og inden for en
halv times kørsel fra et af de største byområder i
landet.

Udgangspunktet for arbejdet er etableringen
af en styregruppe. Styregruppen styrer og
koordinerer arbejdet, står bag etableringen af
arbejdsgrupper og sikrer kommunikation i- og
om projektet. Der er tilknyttet en konsulent, der
understøtter processen det første år, herefter
forankres arbejdet med landsbyklyngen i den
organisering, der er skabt.

2. Byområder længere væk fra de største byer:
områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne
bor i byer med over 3.000 indbyggere og mere
end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet.
3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder
hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor
uden for byer med over 3.000 indbyggere og
inden for en halv times kørsel fra et af de største
byområder i landet.

Styregruppe

4. Landdistrikter længere væk fra de største
byer: områder hvor mere end halvdelen af
indbyggerne bor uden for byer med over 3.000
indbyggere og mere end en halv times kørsel fra
et af de største byområder i landet13.

Kommunikation
Arbejdsgruppe

De største byområder i landet defineres som de
11 største byområder: Aarhus, Odense, Aalborg,
Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør samt Hovedstadsområdet.

Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe

I forhold til de fire beskrevne områdetyper for
bosætning hører landsbyklyngen Landet mellem fjordene til kategori 4. Kendetegnende for
denne områdetype er, at den tilsammen dækker
næsten halvdelen af landet arealmæssigt og er
beboet af godt 14 pct. af befolkningen. Områderne har mere end 30 minutters kørsel til et af
de største byområder i Danmark og mere end
halvdelen af beboerne bor uden for byer med
mere end 3.000 indbyggere. I disse områder er
befolkningstallet generelt nedadgående. Der er
også tendens til, at antallet af borgere over 65
år er stigende. Begge dele er tilfældet i Vordingborg kommune, hvis man ser på udviklingen fra
2009 og frem til 201514.

I Landet mellem fjordene er der 10 medlemmer i
styregruppen: en formand, en kommunal repræsentant som fungerer som næstformand, der er
repræsentanter fra de to lokalråd Bårse-Beldringe og Lundby, som dækker de 7 sogne. Projektet
følges desuden af en række ambassadører fra
foreninger og lokalområder med særlig interesse
for projektet, som har mulighed for at deltage i
styregruppens møder og som er værdifulde for
projektets kommunikation med borgerne.

Organisering i Landet mellem fjordene
Der er afsat omkring et år til arbejdet med at
etablere en landsbyklynge. At etablere en landsbyklynge vil sige, at sogne, landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område arbejder
med at skabe et nyt fællesskab på tværs.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder
med kommunikation. De øvrige arbejdsgrupper
etables i forhold til borgernes ønsker og idéer
baseret på, hvad man lokalt vælger at arbejde
med.

I løbet af det første år arbejdes der med at skabe
en stærk organisering. Det indebærer en styrket
kommunikation, en elektronisk spørgeskemaun-
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4. Landet mellem fjordene. Temaer
I arbejdet med landsbyklynger er det nødvendigt
at se på en række interne forhold, der tilsammen
giver et perspektiv på det lokalområde, man ønsker at forstå og udvikle. Det er derfor relevant at
anvende en række analytiske temaer til at belyse forskellige sider af lokalsamfundet. Temaerne
er kapitlet her er inspireret af forundersøgelsen15.
Demografisk udvikling og profil
Vordingborg Kommune har udarbejdet en
befolkningsprognose, der gælder fra 2016 til
2029. Prognosen tager afsæt i eksisterende
tal og forudser borgernes fordelinger på alder
i kommunens geografiske områder med særlig
vægt på lokalområder og skoledistrikter frem til
2029. Der bor i alt 45.806 borgere i Vordingborg
kommune16.

Prognosen forudser, at folketallet i kommunen
stort set vil være uændret frem mod 2029, men
med en række interne forskelle i de enkelte
lokalområder og med forskydninger i alderssammensætningen.
I alt er der 16 lokalområder i Vordingborg kommune. Landsbyklyngen Landet mellem fjordene
dækker to af lokalområderne, Bårse-Beldringe
og Lundby. Kommunen forventer en nedgang i
befolkningstallet i 7 af de 16 lokalområder, en
uændret befolkningsudvikling i 3 af områderne,
mens 6 af områderne spås en befolkningsfremgang. Hvad angår Bårse-Beldringe og Lundby lokalområder forudser prognosen en befolkningsstigning på henholdsvis 5,1 og 6 %. Det svarer i
praksis til 302 personer i 202917.

2015

2023

2029

Antal indbyggere i alt i
landsbyklyngen:

Antal indbyggere i alt i
landsbyklyngen:

Antal indbyggere i alt i
landsbyklyngen:

Bårse-Beldringe 1.247

Bårse-Beldringe 1.318

Bårse-Beldringe 1.349

Lundby 3.922

Lundby 4.079

Lundby 4.164

I alt 5.169

I atl 5.397

I alt 5.513

Børn 6-15 år

Børn 6-15 år

Børn 6-15 år

680

598

568

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

Ældre over 80 år

Ældre over 80 år

Ældre over 80 år

135

225

387

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

(Sven Gønge skoledistrikt, 2015)

Kilde til oversigt: Befolkningsprognose for Vordingborg Kommune 2016-201918.
Oversigten viser, at prognosen spår en lille stigning i antallet af borgere i landsbyklyngen frem
mod 2029. Stigningen tilskrives en forventning
om tilflytning og indvandring. Det er værd at
bemærke, at antallet af børn i skolealderen 6-15

år forventes at falde. Parallel hermed sker der en
stigning på 159,5 % i antallet af borgere over 80
år. Ser man internt på gennemsnitsalderen i de 7
sogne er der lokalt forskelle på gennemsnitsalderen.
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Aldersgennemsnit i de syv sogne

48
46
44

Svinø
Køng

42

Bårse
Sværdborg
Udby
Lundby
Beldringe

40
38
36
34

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figuren viser gennemsnitsalderen i hvert af
sognene (2007-2016)19. Gennemsnitsalderen i
hvert sogn har været stigende fra 2007-2016. Til
sammenligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2006 på 39,4 år, mens gennemsnitsalderen i 2016 var steget til 40,7 år. Overordnet kan
man se, at Svinø, Køng og Bårse har en højere
gennemsnitsalder end landsgennemsnittet, mens
Sværdborg, Udby, Lundby og Beldringe ligger
lige omkring og under landsgennemsnittet.
Parallelt med at aldersgennemsnittet stiger
for kommunen som helhed og for de 7 sogne
i landsbyklyngen, har kommunen siden 2009
oplevet en samlet befolkningstilbagegang på
1.088 indbyggere. Nedgangen er ujævnt fordelt,
og viser et fald i antallet af borgere mellem 0-15
år samt 16-64 år og en stigning i antallet ældre
over 65 år20.

De demografiske forskydninger er med til at
sætte rammerne for folks behov og de kommunale prioriteringer. Eksempelvis har nedgangen i
antallet af børn i skolealderen samt stigningen i
antallet af ældre med til at påvirke efterspørgslen på forskellige typer af de offentlige velfærdsydelser.
Det er vigtigt at tilføje, at befolkningsprognosen
viser en forventning, men ikke en garanti om
en fremtidig udvikling. Generelt er befolkningsprognosen et vigtigt redskab i den kommunale
planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et
overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen. Prognosen danner dermed grundlag
for at planlægge by- og landdistriktsudviklingen
og vurdere kapacitetsbehovet for daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom
befolkningsprognosen også kan anvendes til
kommunens budgetlægning.
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Selvopfattelse og lokalhistorie
Egnen har en meget interessant lokalhistorie.
Udadtil er området nok mest kendt for historierne omkring Sven Poulsen Gønge, der levede
ca. 1600-1679. Han deltog som officer på dansk
side i 1600-tallets svenskekrige og fik tilnavnet
Gøngehøvdingen. Svend Poulsens levede på
egnen og er stadig en aktiv del af områdets
selvforståelse bl.a. ved det årlige Gøngemarked, der afholdes hvert år i august. De historiske
spor i landskabet ses den dag i dag også ved, at
skoledistriktet Sven Gønge er opkaldt efter den
historiske person, og også flere lokale foreninger
bærer navnet Sven Gønge21.
Indadtil har Bårse-Beldringe og Lundby lokalområder forskellige kvaliteter og kendetegn, der
bygger på områdernes forskellige historie.
I Lundby blev året 1870 afgørende for byens
udvikling, da Sydbanen blev indviet. Herved blev
stationsbyen Lundby dannet ca. en kilometer
vest for den daværende landsby med kirke, der
blev til Gammel Lundby. Lundby blev hurtigt en
erhvervsaktiv by med mange beskæftigede i en
række virksomheder, f.eks. plastfabrik, finmekanisk fabrik, teglværk, bryggeri, mejeri, der senere
blev til rødkålsfabrik og en landbrugsskole.
Omkring 1960 var der 11 købmandsforretninger i
Lundby og Gl. Lundby. Mange af dem er forsvundet og i dag er den største arbejdsplads den
lokale skole med ca. 50 ansatte inkl. SFO. Der
er også en børnehave. Der er et rigt foreningsliv
i Lundby og udover stationen, er der lægehus,
apoteket og bibliotek.

Bårse kendetegnes ved, at der gennem en længere årrække har været udvundet råstoffer som
grusgrav. Landskabet omkring Bårse er præget
af denne råstofudvinding, og der er blandt andet
udlagt et stort område som rekreativt areal, der
er tiltænkt moderne og forskellige former for
vandskisport på et område beliggende mellem
motorvej og boligkvarter mod vest. Bårse ligger
ved en motorvej med til- og frakørsel lige uden
for bygrænsen, der giver gode transportmuligheder, og der er en del aktivt erhverv og virksomheder i Bårse. Det er en typisk landevejslandsby,
der skiller sig ud ved bl.a. at have en berømt
bager ’Bageren i Bårse’, samt en Brugs, tankstation, Kirke, børnehave, skole, forsamlingshus,
idrætsklub med klubhus og boldbaner.
Beldringe består af et gods og en kirke, der
præger landskabet i Beldringe sogn. Der er
store sammenhængende marker og alleer op
til godset og kirken. Kirken ligger for sig selv og
er opført i 1200 tallet. Den landsby, der engang
lå omkring kirken blev revet ned omkring 1600
tallet. Kirken menes at være opført af godsejeren
på Beldringe Gods.
Foruden de beskrevne landsbyer, der har lagt
navn til de to lokalområder, indgår en række
andre landsbyer og bebyggelser i geografien.
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Organisering i civilsamfundet
Frem til kommunalreformen i 2007 bestod den
nuværende Vordingborg kommune af fire kommuner, Præstø, Vordingborg, Langebæk og Møn.
Bårse-Beldringe var del af Præstø kommune,
mens Lundby hørte under Vordingborg kommune.

Vordingborg Kommunes dækkes af 5 skoledistrikter. Landet mellem fjordene med Bårse-Beldringe og Lundby udgør tilsammen ét skoledistrikt, Sven Gønge Skoledistrikt med 680 elever
(2015). Der er dog også små klasser på Bårse
Skole, men det er samme skoledistrikt.

Tilbage i 2005 indledte Bårse-Beldringe og
Lundby sogne et samarbejde. Med to sogne i
Bårse-Beldringe (Bårse og Beldringe) og fem
sogne i Lundby (Udby, Lundby, Sværdborg, Køng
og Svinø) kom samarbejdet til at hedde Syv
Sogne Samarbejdet. Syv Sogne Samarbejdet var
rent praktisk organiseret som en forening med
det formål at sikre sognenes fortsatte alsidige
udviklingsmuligheder og at sikre, at sognenes
synspunkter og ønsker blev fremført med større
gennemslagskraft end de enkelte sogne kunne
gøre alene. Under Syv Sogne Samarbejdet blev
der oprettet en kulturforening og et erhvervsforum. Syv Sogne Samarbejdet fik også sat skub i
oprettelsen af flere borgerforeninger eller tilsvarende i området, og senere også oprettelsen af
Landsbyforum, hvor de fleste borgerrelaterede
foreninger i den ny Vordingborg Kommune blev
medlemmer. Senere blev Landsbyforum paraply
organisation for lokalrådene. Tilbage af det oprindelige Syv Sogne Samarbejde er nu erhvervsforum med begrænset aktivitet.
De Syv Sogne Samarbejdet har med det 10 år
lange samarbejde mellem Bårse-Beldringe og
Lundby været en banebryder og frontløber for
det nærværende projekt, som Landet mellem
fjordene står over for.

Alle borgere i kommunen har adgang til et
lokalråd. Lokalrådene er nedsat som frivillige
foreninger, der skal sikre en åben og ligeværdig
dialog og en samarbejdsplatform mellem Vordingborg kommune og borgerne, organisationer
og foreninger. Overbygningen til lokalrådene er
Landsbyforum, der er en demokratisk organisation, som har sit historiske udspring i landsbyforeninger og landsbynetværker i de fire tidligere
kommuner, Vordingborg, Præstø, Langebæk og
Møn. I dag arbejder Landsbyforum som en paraplyorganisation for de 16 lokalråd, og er med til
at skabe dialog og kendskab til hinanden og en
større grad af samhørighed22.
Foruden lokalrådene er der en lang række
foreninger i de to lokalområder, som er mulige
samarbejdspartnere. Der er borgerforeninger i
Køng, Svinø og Udby. I Lundby er der også en
Borgerforening samt Idrætsforeningen Sven Gønge og foreningen bag de årlige Gøngemarkeder.
Bårse-Beldringe er der to sogne med to landsbykirker, der deler hjemmeside og har fælles menighedsråd. I Bårse er der bl.a. en idrætsforening
og Borgerforening og i Beldringe ligeledes en
Borgerforening. Begge lokalområder har lavet en
Grøn Udviklingsplan, hvor lokalrådene i samarbejde med Kommunen beskriver den fremtidige
plan med de grønne områder23.
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Kommunikation
I etableringen af en landsbyklynge er kommunikation meget vigtig. Kommunikation handler om,
hvordan styregruppen og de etablerede arbejdsgrupper kommunikerer med hinanden og med
borgerne, men det handler også om, hvordan
landsbyklyngen arbejder med at formidle budskaber udadtil. Eksempelvis hvordan tilflyttere
kan få viden om, hvad der gør området attraktivt,
og hvordan bosiddende borgere kan danne sig
overblik over, hvad der eksisterer af fritids- og
aktivitetsudbud i de enkelt lokalsamfund.
En god kommunikation af landsbyklyngens
egnsspecifikke kvaliteter er med til at skabe et
fælles billede af landsbyklyngen som en enhed,
der samarbejder og støtter hinanden med dét, de
hver især er gode til.
Bårse-Beldringe lokalråd har egen hjemmesider og en facebookside. Lundby lokalråd har
egen hjemmeside. Landet mellem fjordene har i
maj 2016 oprettet en hjemmeside på domænet
landetmellemfjordene.dk. En fælles hjemmeside
giver mulighed for at formidle et mere samlet billede af landsbyklyngen med de egnsspecifikke
kvaliteter, der findes i de enkelte lokalsamfund.
Styregruppen er klar over dette og er i gang med
at få hjemmesiden op at køre. I forbindelse med
opstart af landsbyklyngeprojektet har der været
en pressemeddelelse i lokalavisen og der er oprettet en facebookgruppe under navnet Landet
mellem fjordene.
Styregruppen samarbejder med begge lokalråd
om at formidle budskaber via deres hjemmesider.
Af andre medier anvender styregruppen også
Ugebladet og Sydsjællands Tidende. Mund-tilmund-metoden tages i brug, fx har styregruppen
et par gange besøgt et større, lokalt loppemarked og besøgt en bingoaften.

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
forsvinder også et rum for menneskeligt samvær,
mening, og muligheder for social udveksling.
I dagligdagen styrker mødesteder det personlige
netværk, det sociale fællesskab og sammenhængskraften blandt borgere. Mødesteder har
således betydning for den enkeltes sundhed og
velbefindende. Sådan er det også for borgerne i
Landet mellem fjordene.
I forskningen omkring landsbyklynger anses
mødesteder som meget vigtige. For at få en god
forståelse af mødestederne i Landet mellem
fjordene, er det derfor nødvendigt at se på, hvilke
funktioner og dermed potentialer, der ligger i
forskellige typer af mødesteder. En god forståelse af mødesteders betydning giver mulighed for
senere at vælge ”hvilke heste” man vil spille på,
for at fremme og nå bestemte mål med lokaludviklingen.
For at afgøre om et sted også er et mødested
kigger man på fire elementer: 1) En situation/
handling, 2) en interaktion, 3) et sted og 4) læring. Er de fire elementer til stede, kan man tale
om et mødested. Et mødested kan således både
være fysiske rum som fx. skolen og forsamlingshuset, men også udendørsarealer som fx. kajen
på havnen og stranden. Ud over dette kan man
inddele mødesteder i tre typer: formelle, uformelle og tredje mødesteder24.

Lokale sogneblade og nyhedsbreve findes også i
området, og der er samarbejde med både Svend
Gønge Idrætsforening, der deler kirkebladet
for Køng ud og Nyhedsbrevet for Medborgerhuset i Lundby. Opslag og vægaviser i butikker
og ved andre mødesteder er anvendt særligt i
opstarten og fanger mange i området. Skilte ved
indfaldsveje er en overvejelse i styregruppen
i forbindelse med store begivenheder som fx
borgermøde.
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Formelle mødesteder
Formelle mødesteder er designet
oppefra til bestemte aktiviteter fx
kirken, skolen eller hallen. Deltagerne
har en formel rolle som eksempelvis
menighedsmedlem, elev eller
foreningsmedlem. Man mødes med
en forventning om et forudbestemt
læringsudbytte, det er planlagt, hvad
man mødes om.

Landsbyklyngen Landet mellemfjordene har
flere mødesteder. Både formelle, uformelle og
tredje mødesteder.
I kapitel 5 bliver resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen gennemgået. Her vil de specifikke mødesteder og deres betydninger blive
belyst.

Uformelle mødesteder
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer måske med et formål,
men man mødes tilfældigt og
snakker om løst og fast. Der er ikke
et forudbestemt læringsudbytte.
Eksempler på disse mødesteder er
købmanden, genbrugsstationen og
stranden.

Tredje mødesteder
Tredje mødesteder er steder,
hvor det sociale samvær er det
primære formål. Det er ikke
forudbestemt, hvad læringsudbyttet
er. Eksempler på tredje mødesteder er
forsamlingshuset, kroen og den årlige
sommerfest.
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Kommunalt samarbejde
Vordingborg kommune har udarbejdet en Vision
2030. I den står: ”Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne. I Vordingborg Kommune er fællesskabet vigtigt. Vi respekterer og hjælper hinanden. Vi er imødekommende, åbne og venlige, så
alle har lyst til at være her og anbefaler området
over for venner og familie. Tilflyttere oplever derfor, at det er nemt at engagere sig og møde nye
mennesker. Vi har hundredvis af frivillige ildsjæle
med et stort og smittende engagement, der sikrer
undervisning og træning af høj kvalitet eller er
aktive i lokalrådene med at udvikle områdernes
forskellige styrker og potentialer og ikke mindst
sikre det lokale nærvær”25. I kommunen er der
flere aktuelle eksempler på samarbejdsprojekter
med borgerne.
Der er et aktuelt igangværende projekt i Mern,
som omhandler et byudviklingsprojekt. Vordingborg Kommune har også nogle spændende
projekter i andre landsbyer, der bliver brugt som
foregangsprojekter. Der er et afsluttet projekt i
Kalvehave, der stadig er aktivt blandt borgere på
Østmøn, som hedder Landsbyplaner Østmøn26.
Et af de seneste initiativer er fra 2015, hvor
Vordingborg kommune indsendte en ansøgning
til projektet ”Yderområder på forkant”. Kernen i
dette projekt er at styrke tilpasning, omstilling og
udvikling i områder uden for de større byer - til
gavn for hele landet. Initiativet til projektet er
taget af Realdania, Kommunernes Landsforening
og Erhvervsstyrelsen og Vordingborg kommune
blev optaget sammen med i alt 20 kommuner
fordelt over hele landet. Siden optagelsen og
frem til 2017 skal Vordingborg kommune udarbejde en strategiplan, der skal optimere samarbejdet mellem kommune og lokale kræfter27.

Landsbyklyngeprojektet har flere paralleller
til projektet Yderområder på forkant. Begge er
målrettede tiltag, der understøtter borgerne i
Vordingborg kommune i at imødegå de demografiske og strukturelle forandringer, der præger
udviklingen uden for de større byer. Begge typer
projekter ønsker at gøre dette i samarbejde
mellem kommunale myndigheder og borgerne i
lokalområderne for at øge samarbejde og lokalområdernes selvforståelse for udviklingen.
Hvor Yderområder på forkant dækker hele kommunen beskæftiger Landsbyklyngeprojektet sig
med at etablere samarbejdsflader og lokaludvikling inden for et geografisk afgrænset område
i kommunens geografi. Landet mellem fjordene arbejder her med at identificere de lokale
potentialer, der på tværs i geografien kan skabe
egnsudvikling.
De nævnte kommunale samarbejdsprojekter
viser en interesse fra kommunes side i at arbejde med de udfordringer, som landdistrikterne i
kommunen står over for. At de to projekter kører
parallelt kan både være en fordel og en ulempe.
Fordelen er, at der samlet set er flere ressourcer,
der internt i kommunen arbejder for lokalområdernes bæredygtighed. Dette understøttes
af eksterne samarbejdspartnere som DGI og
Realdania. Ulemperne kan være, at der lokalt
i de respektive lokalråd og områder kan opstå
vanskeligheder ved at skelne det ene fra det
andet, og finde lokale frivillige ressourcer til at
indgå i de borgerinvolverende tiltag.
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5. Hvad mener borgerne i Landet mellem fjordene?
Borgerne bosiddende i Landet mellem fjordene
er den vigtigste gruppe i landsbyklyngesamarbejde. Det er borgerne, der har viden om
lokalområdet og ved, hvordan hverdagslivet
fungerer. Kombineret med de faktuelle data om
landsbyklyngens geografi og indbyggere tegner
borgerne et sammenhængende billede af landsbyklyngen med de potentialer og barrierer, der
er for udvikling.
Dialogen med borgerne sker via borgerinvolvering. I Landet mellem fjordene er borgerinvolveringen sket gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater bliver præsenteret i det
følgende. Det er også sket gennem møder og
dialog med styregruppen og den arbejdsgruppe,
der er tilknyttet.

Grundlæggende bygger borgerinvolveringen
på en bottom-up tilgang, der sætter det decentrale samarbejde i civilsamfundet i spil ud fra et
ræsonnement om, at borgerne har en afgørende
viden og evne til at se muligheder for udvikling
og tilpasninger i deres lokalområde.
Spørgerammen
I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt til
borgernes syn på lokalområdet, holdninger og
motivationer for at bo og leve der samt interessen i et udvidet klyngesamarbejde. Undersøgelsen indarbejder også en række spørgsmål, der
belyser temaerne beskrevet i kapitel 4. Der er
vægt på tilhørsforhold til lokalområdet, frivilligt
engagement i lokalområdet. Undersøgelsen
spørger også ind til borgernes syn på forskellige
lokale mødesteder og hvilke potentialer borgerne ser for udvikling og kommunikation fremadrettet i samarbejdet Landet mellem fjordene.
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Fakta om spørgeskemaundersøgelsen 2015
Tidsrum
For at identificere borgernes holdninger og motivationer samt potentialer for udvikling er der
i perioden 18.3 2016 til 4.4 2016 foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt
borgere bosiddende i geografien Landet mellem fjordene.
Kommunikation
Spørgeskemaundersøgelsen er kommunikeret ud via lokalavisen, de forskellige eksisterende sogneblade, foreninger, SkoleIntra og netværk. Med henblik på at nå de borgere, der
ikke har adgang til internet, har flere frivillige borgere være ude at uddele og senere indsamle undersøgelsen i papirform.
Antal besvarelser
I alt har 247 respondenter besvaret spørgeskemaundersøgelsen.
Antallet af besvarelser svarer til 4,8 % af det samlede indbyggertal i geografien Landet mellem fjordene. Undersøgelsen er udbudt til personer over 15 år. Fratrækker man antallet af
børn, de 680 elever fra 6-15 år, der går på Gønge skole, som dækker landsbyklyngens skoledistrikt, lander svarprocenten på 5,5 %28.
Køn
64 % af respondenterne er kvinder, og 36 % er mænd.
Bopæl
Der er besvarelser fra de 7 medvirkende sogne. De samlede antal besvarelserne fordeler
sig med flest besvarelser fra Lundby, der står for 37 % og Køng med 24 %. Derefter kommer
Bårse med 13 %, Svinø med 9 %, Sværdborg ned 5 %, Beldringe med 5 %, Udby med 4 % og
5 % kommer fra respondenter, der ikke bor i området.
Sognene og dermed lokalområderne har forskellige størrelser og indbyggertal. Omregner
man svarprocenten fra undersøgelsen i forhold til indbyggertallet i de to lokalområder ligger
svarprocenten mellem 3,3 % for Bårse-Beldringe (Bårse og Beldringe sogne) og 4,8 % for
Lundby (Lundby, Køng, Svinø, Sværdborg og Udby sogne)16. Denne udregningen viser, at
svarprocenten i forhold til indbyggertallet i den enkelte områder er ganske jævnt fordelt29.

Svarprocent
Med en samlet svarprocent på 5,5 % kan resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ikke bruges
til at lave en generalisering af hele landsbyklyngen. Det betyder, at respondenterne i undersøgelsen først og fremmest formidler en række
personlige indsigter og perspektiver for udvikling.
Respondenterne taler således ikke på vegne
af hele landsbyklyngen, men som en række
kompetente borgere, der bidrager til at nuancere
styregruppens forståelse af de muligheder og
barrierer, der er for udvikling. Borgerne i undersøgelsen repræsenterer besvarelser fra alle 7
sogne, der indgår i lokalområderne Lundby og
Bårse-Beldringe.

Resultaterne af undersøgelsen kan således bruges til to ting. For det første til at give en karakteristik af de borgere, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen for dermed forholder sig aktivt
til landsbyklyngesamarbejdet. For det andet
bidrager resultaterne med viden til styregruppen.
De borgere, der har besvaret undersøgelsen formidler et udsnit af lokale opfattelser. De forskellige opfattelser giver styregruppen et nuanceret
grundlag til at træffe beslutninger.
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Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
I det følgende præsenteres en række af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er angivet i procent og teksten med kursiv
citerer formuleringen fra spørgeskemaundersøgelsen. I parentes er angivet, hvor mange personer, der har besvaret de enkelte spørgsmål.

Den del, der ikke har kendskab til projektet, men
alligevel har valgt at besvare undersøgelsen, får
ved at deltage i undersøgelsen et kendskab til
projektet. På den måde har undersøgelsen i sig
selv en oplysende værdi. Det betyder, at undersøgelsen i sig selv medvirker til at øge kendskabsgraden til projektet, hvilken styregruppen
kan drage fordel af i det efterfølgende arbejde.
Alt i alt er der et stort vækstpotentiale i at øge
kendskabsgraden.

Kendskab til Landet mellem fjordene
Et godt udgangspunkt for udvikling af en landsbyklynge er at undersøge borgernes kendskab
til Landet mellem fjordene samt tilknytning
til lokalområdet. Kendskab til projektet er en
forudsætning for at borgerne kan involvere sig.
Tilknytning - eller ønske om tilknytning - til lokalområdet er ofte en medvirkende årsag til, at folk
også har lyst til at engagere sig i udviklingen.

Hvor har du hørt om samarbejdet (max. 3 svar)?
(n=215)
Internettet

Sociale medier

I undersøgelsen svarer borgerne på spørgsmålet:

20%

27

18%

25

Lokalaviser

31%

Har du hørt om samarbejdet med landsbyklynger 2016? (n=226)

Mund til mundmetoden i
lokalsamfundet
Lokale
sogneblade og
nyhedsbreve

Nej
41%

Opslag/vægaviser
i butikker og ved
andre mødesteder

Ja
59%

43

56%

77

19%

26

12%
0%

17
25%

50%

75%

100%

Respondenterne har primært hørt om landsbyklyngesamarbejdet ved at snakke med folk
i lokalområdet. Herefter kommer lokale aviser
og internettet. At snakke personligt med folk har
således været den mest effektive metode til at
kommunikere budskabet til de adspurgte.

Ja
Nej

Ud af de adspurgte har 59 % af respondenterne
kendskab til landsbyklyngesamarbejdet. 41 %
har ikke.
Med den samlede svarprocent på 5,5 % og en
konstatering af, at 41 % af de adspurgte ikke
kender til Landet mellem fjordene, står landsbyklyngesamarbejdet over for en udfordring med
at øge kendskabsgraden til projektet. Projektet
lægger i sin metode op til, at det er borgerne, der
er aktive i at formulere indholdet i de konkrete
arbejdsgrupper og det, der besluttes at samarbejde om. Derfor er det afgørende for projektets
bæredygtighed, at borgerne får kendskab til
projektet og tager ejerskab på indholdet.

Tilknytning til lokalområdet
Det er relevant at se på respondenternes tilknytning til lokalområdet. Antagelsen er her, at borgere, der har et lokalt tilhørsforhold – eller gerne
vil have et – er mere motiverede for at engagere
sig lokalt, og det er godt for landsbyklyngesamarbejdet. Samarbejdet henter netop en stor del
af sin energi til at arbejde med lokale tilpasninger i borgernes engagement
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Borgerne svarer på to påstande, der vedrører
tilknytning til lokalområdet:

Ser man til sammenligning på tilknytningen til
det sogn man bor i, ser det anderledes ud.

Jeg føler tilknytning til hele området (n=204)

Her føler 81 % af respondenterne tilknytning
til det sogn, de bor i. 13 % svarer hverken eller,
mens 6 % ikke føler en særlig grad af tilknytning
til det sogn, de bor i.

Tilknytning til hele området

68
0%

25%

19 13
50%

75%

204

100%

Helt og delvis enig
Hverken enig eller uenig
Helt og delvis uenig

Jeg føler tilknytning til det sogn, jeg bor i
(n=201)
Tilknytning til sognet

81
0%

25%

50%

13 6
75%

201

100%

Helt og delvis enig
Hverken enig eller uenig
Helt og delvis uenig

68 % af respondenterne føler tilknytning til hele
området. 19 % er hverken enige eller uenige,
mens 13 % ikke føler særlig tilknytning til hele
området.

Flere respondenter føler således større tilknytning til det sogn de bor i, end de føler tilknytning til det område, der udgør landsbyklyngens
geografi. I forhold til landsbyklyngesamarbejdet
indikerer det, at borgerne primært orienterer sig
internt i deres eget lokalområde og sogn, mere
end de ser sig som en del af fællesskabet på
tværs i hele klyngens geografi.
Da det netop er en øget grad af samarbejde på
tværs i landsbyklyngens geografi, som styregruppen vil arbejde for, er det vigtigt at notere,
at respondenterne først og fremmest ser sig selv
som del af det sogn, de bor i. I kommunikationen med borgerne vil det derfor være oplagt at
fokusere på, hvad det enkelte sogn eller landsbysamfund kan få ud af at indgå i et større lokalt
fællesskab.
Respondenterne er generelt tilfredse med at bo
i deres lokalområde. 89 % er tilfredse, mens 6 %
er hverken eller og 5 % er utilfredse.
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Frivilligt arbejde og potentiale
Ser man på landsdækkende analyser er det 35
% af befolkningen, der har lavet frivilligt arbejde
inden for det seneste år30. Blandt respondenterne er lidt over halvdelen, 54 %, aktive inden
for frivilligt arbejde, mens 42 % ikke er aktive.
Respondenterne i undersøgelsen ligger således
ganske pænt over landsgennemsnittet. Hertil
kommer, at 4 % tilkendegiver, at de gerne vil
kontaktes for at høre mere om mulighederne for
at blive aktiv i Landet mellem fjordene.

På landsplan svarer 12 % af dem, der ikke laver
frivilligt arbejde, at de ikke er kommet i gang
fordi de aldrig er blevet spurgt32. Der findes ikke
specifikke tal for dette i Landet mellem fjordene,
men det indikerer, at der med sandsynlighed går
en del mennesker rundt og venter på at blive
personligt opfordret. Heri ligger der et potentiale
i projektet.

Deltager du i frivilligt arbejde i området?
(n=223)

Hvad synes du er de vigtigste opgaver for frivillige kræfter? (Max. 3 svar)

Ikke i øjeblikket. Men jeg vil gerne
kontaktes om mulighederne. Skriv
venligst din mailadresse

I undersøgelsen svarer borgerne på, hvilke opgaver de ser som vigtige for frivillige kræfter:

Idræt, motion og
fritidsinteresser
(fx fodboldtræner)
Vedligehold eller
forbedring af
kommunale bygninger
(fx børnehaver)

4%

72%
13%

Vedligehold eller
forbedring af udendørs
fællesområder
(fx gadekær)

Nej
42%

Ja
54%

Kulturaktiviteter
(fx teater)

Respondenterne peger særligt på tre ting, de
får ud af at lave frivilligt arbejde. For det første
værdsætter de det sociale fællesskab med
andre. For det andet har det en værdi at være
med til at gøre noget vigtigt for lokalsamfundet.
For det tredje betyder det noget at gøre noget
konkret på et område, der optager den enkelte.
Dette er i tråd med landsdækkende analyser på
området, hvor også det sociale fællesskab med
andre og at gøre noget på et område, der optager den enkelte, får de højeste scorer31.

Andet

111

17%

37

17%

37

Markeder og
festivaler
(fx Gøngemarked)
Transport (fx
kirketaxa)

65

51%

Integration af
tilﬂyttere

Ja
Nej
Ikke i øjeblikket. Men jeg vil gerne
kontaktes om mulighederne. Skriv
venligst din mailadresse

27

30%

Aktiviteter for børn,
ældre, socialt udsatte
m.ﬂ. (fx besøgsvenner)

156

31%

67

6%

13

10%

22

0%

25%

50%

75%

100%

Selv om fordelingen på de forskellige områder
ikke taler på vegne af alle frivillige i hele landsbyklyngens geografi, kan oversigten give et indtryk af, hvilke opgaver borgerne ser potentielle
for frivillige, samt hvilke opgaver respondenterne
personligt vægter højest.
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Under kategorien Andet benytter flere sig af
muligheden for at skrive kommentarer. Svarene
fordeler sig i tre kategorier:

Lokalsamfund

Infrastruktur og
Kommunalt samarbejde

Handel

Skabe sammenhold i lokalområdet.

Skolebus.

Handle for ældre i brugsen.

Miljø, bæredygtighed, herunder
sammenhold og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

En bus i ny og næ så de unge kan kom- Trist man ikke har et sted at
me til og fra (også os ældre). Flextrafik handle lokalt.
er for dyrt og ikke særlig brugervenlig
på flere måder.

Fastholde aktivitet i lokalområdet. Bibeholde skolen - alle 10 klassetrin.
Et godt naboskab.
Telefonkæde mellem ældre, der
bor alene, så man ikke ligger og
dør uden det bliver opdaget.

Lægge pres på offentlige myndigheder,
holde dem fast på, hvad de lover.
Bevare 7-9 klasse på SV Gøngeskolen.

Da resultaterne af undersøgelsen har vist, at
frivillige motiveres af at gøre noget vigtigt for lokalsamfundet, er kommentarerne fra spørgsmålet oven for interessante. Kommentarerne viser,
hvilke aspekter, borgerne finder vigtige ud over
de oplistede. En række af kommentarerne kan
betragtes som konkrete idéer til nye aktiviteter,
som landsbyklyngesamarbejdet kunne tage med
videre. Fx er forslag som ”et godt naboskab”, ”telefonkæde mellem ældre” og ”handle for ældre
i Brugsen” helt konkrete idéer, der kunne etableres som lokale tiltag i de enkelte landsbyer,
men udvikles i et samarbejde på tværs mellem
områderne.
Fritids og aktivitetsudbud
Gode fritidsaktiviteter er med til at gøre et område attraktivt og tiltrække- og fastholde borgere.
Blandt de adspurgte angiver 82 % at de har en
fritidsinteresse. 18 % har ikke. Ud af de aktive kan
72 % dyrke deres interesse lokalt, mens 26 % må
udenbys for at gøre det.

Savner du fritids- eller aktivitetsudbud? (n=204)

Ja
27%
Nej
73%

Ja
Nej

De fleste, 73 %, savner ikke fritids- eller aktivitetsudbud. 27 % angiver, at de gør. Respondenterne
har mulighed for at komme med forslag til nye
fritids- og aktivitetsudbud. Det benytter flere sig
af. Den følgende liste viser de forslag, der er indkommet i undersøgelsen. De steder, hvor mere
end en person har fremsat samme forslag, er det
angivet i parentes, hvor mange respondenter, der
deler forslaget. Forslagene fordeler sig på områderne natur, kultur samt idræt og motion:
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Forslag til aktiviteter

Natur

Kultur

Idræt og motion

Vinterbadning ved Svinø Strand.

Biograf i kommunen (3).

Yoga (4)

Vandrestier og naturoplevelser.

Byhaver – noget a la som i Fredericia.

Pilates

Fælles gåture med nogen der ved
noget om naturen / historie (2)
At vi kan ride tur i skoven
Måske en dag om ugen hvor man
samles om en gåtur
Teater

Musikskole på Svend gønge skolen.

Gymnastik for voksne (3)
Bordtennis (2)

En svømmehal med varmtvandsbassin indenfor 20 minutters offentlig
transport (4)

Badminton (3)

Muligheder for ungdomstilbud til de
14-17 årige i Bårse

Gymnastik/leg for helt små børn

Kulturelle diskussionsklubber
Hundekomsammen
Kulturaktiviteter i Bårse
Teater
Kortspil (fx, whistklub)
Revolutionære intellektuelle
Fællesskab om kunst

Løb
Dans
Zumba
Pardans / Tango
Udendørs håndbold (2)
Cykling
Badminton for børn
Volleyball
Linedance i Bårsehallen
Fodbold (5)
Svømning som alle børn burde
lærer fra de er små.
Svømning (4)
Kajak kursus/udlejning
Skateboard

Da analysen tidligere har vist, at folk motiveres af, at arbejde med noget, de har interesse i,
kan listen med forslag til aktiviteter bruges som
inspiration til at danne nye arbejdsgrupper ud fra
borgernes ønsker og ideer. I andre lokalsamfund,
hvor man har lavet lignende undersøgelser, har
styregrupperne efterfølgende inviteret de borgere

ind til dialog, der i undersøgelsen har givet udtryk
for, at de gerne vil kontaktes, for at høre mere om
mulighederne for at blive aktiv. Dette med henblik
på at høre, hvad borgerne interesserer sig for,
samt give folk mulighed for at danne nye arbejdsgrupper ud fra interesse.
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Mødesteder
Som beskrevet i kapitel 4 har mødesteder stor
betydning for hverdagslivet. Mødesteder giver
folk mulighed for at udveksle informationer og
spørge ind til hinandens liv, hvilket er med til at
styrke sammenhængskraften i lokalsamfundene.
Undersøgelse giver ikke svar på, hvilke mødesteder der har størst betydning for Landet mellem

Formelle
mødesteder

fjordene. Derimod giver undersøgelsen et blik på
antallet og variationen af eksisterende mødesteder, og hvor man kan møde folk i forskellige sammenhænge. De nedenstående mødesteder er
nævnt af respondenterne, som mødesteder der
lokalt vægtes betydningsfulde for fællesskabet.
Mødesteder, der har betydning for fællesskabet.

Uformelle
mødesteder

Tredje
mødesteder

Skoler

Bussen

Landsbyernes egne små byfester

Kirkerne

Legepladser

Årlige vejfester

Aftenskoler

Sognearkiv

Medborgerhuset

Spindeskolen

Klubhuse

Husflid skolen i Køng

Hundeskove

Børnehave

Bibliotek

Haller, sportspladser

Svinø strand

Idrætspladsen i Køng

Bårse søerne

Skydebaner, skytte- og
jagtforening

Lundbyparken

Spejderhytten

Borgerforeningens møder
Forsamlingshuse

Avnø
Brugsen
Bageren
Syklub, der mødes hjemme
hos hinanden
Aggerhus

Oversigten inddeler de angivne mødesteder i
forskellige typer. De formelle mødesteder er
mødesteder, hvor folk typisk mødes med forventning om et læringsudbytte, og deltagelsen er
planlagt. Læringsinstitutioner, skoler, børnehaver
og fastlagte fritidsaktiviteter er eksempler på
dette. De formelle mødesteder har ofte udpegede personer med formelle funktioner, som man
kan rette henvendelse til og samværet er styret
’udefra’.
De uformelle mødesteder nævnes flest gange
af respondenterne. Det er mødesteder, hvor folk
kommer med et formål, som fx når man handler i

Brugsen, eller har et ærinde på biblioteket, men
det er tilfældigt, hvem man møder, og hvad man
snakker om. Styringer sker ’nedefra’ af folk selv.
Ved de tredje mødesteder er det sociale samvær
i fokus. Man kommer for at snakke med folk og
være sammen med andre, som fx til de årlige
vej- og sommerfester. Oversigten er ikke komplet
og dækkende for hele landsbyklyngen, men den
giver et indblik i de tilgængelige og forskellige
typer mødesteder, der har betydning for fællesskabet.
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Integration af nye borgere
Som beskrevet i kapitel 4 forventer Vordingborg
kommune et næsten uændret befolkningstal
frem mod 2029. Lundby og Båse-Beldringe spås
en vækst i antallet af borgere, men da børnetallet forventes at falde, skal væksten ske via
tilflytning. Fra andre undersøgelser ved man,
at fastholdelse af tilflyttere til landdistrikter kan
være en udfordring for mange kommuner og
landsbysamfund. Tal på området viser, at op mod
en fjerdedel af tilflytterne til landdistrikter forlader kommunen igen inden for det første år33. Set
i det lys, er det interessant at undersøge, hvad
borgerne i Landet mellem fjordene mener, de kan
gøre, for at tilflyttere bliver bedre integreret.
Hvad kan borgere og foreninger i området gøre
for at tilflyttere bliver integrerede? (Max 3 svar)
Personlig velkomst

Kuponhæfte til
lokale tilbud (fx
gratis idtrætstime)

50%
16%

32

Oplysning om
foreningsaktiviteter
og -tilbud
Introduktion til det
lokale erhvervsliv

61%

13

48%

Introduktionsmøder
for nye borgere

Under kategorien Andet foreslår flere ”nabo-introduktion”. Denne idé er i samme kategori som
Personlig velkomst, som prioriteres i top tre af
respondenterne. At henvende sig personligt til
folk blev også tidligere omtalt som ”godt naboskab”, i den del af rapporten, hvor respondenterne pegede på potentielle og relevante opgaver
for frivillige. En række andre landsbysamfund
har allerede erfaring med at etablere vej- og
landsbyambassadører, der netop arbejder med
at byde tilflyttere personligt velkommen. I flere
større byer har man også erfaring med opgangsambassadører. Både vej-, landsby- og opgangsambassadører har til opgave at tage godt
imod tilflyttere, vise og fortælle dem om lokale
aktivitets- og foreningstilbud. Et sådant ambassadørkorps giver også mulighed for at opfordre
tilflytterne til at engagere sig i lokalt frivilligt
arbejde.

121

7%

Fælles
aktivitetskalender
for hele området

Guidede
byvandringer eller
naturvandringer

98

Respondenterne fremhæver oplysning om
foreningsaktiviteter, en personlig velkomst samt
fælles aktivitetskalender for hele området, som
de tre vigtigste initiativer til at give tilflyttere en
god velkomst og introduktion til lokalområdet.

94

34%

67

7%

13

Fællesspisninger

30%
Andet

59

4%
0%

8
25%

50%

75%

100%
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Kommunikation
Kommunikation er vigtigt i landsbyklyngesamarbejde. For styregruppens arbejde med at skabe
kendskab til projektet handler kommunikation
om, hvordan borgerne i dag og fremadrettet
ønsker at indhente viden om, hvad der foregår i
landsbyklyngen. Ved at kende sine målgrupper
kan styregruppen planlægge, hvordan kommunikationen bedst sker.
I undersøgelsen svarer respondenterne på
spørgsmålet:
Hvordan søger du oplysninger om lokale forhold? (Max. 3 svar)
Internettet

47%

Sociale medier

Respondenternes ønskede kommunikationsveje
kan bruges fremadrettet til at målrette- og skabe
større kendskab til Landet mellem fjordene.
Kobler man eksempelvis oversigten med mødesteder, der blev vist tidligere, med de foretrukne
kommunikationsveje, kan undersøgelsen være
med til at underbygge hvilke relevante mødesteder og samarbejdspartnere, der giver mening at
samarbejde med om formidling af budskaber om
landsbyklyngeprojektet. At møde folk mund-tilmund kan være en tidskrævende opgave, men
oversigten over mødesteder kan her være med
til at inspirere hvilke mødesteder, der giver bedst
mening at gøre sig synlig på.

96

40%

83

Lokalaviser

50%
Mund til mund-metoden i lokalsamfundet

102

60%

Lokale sogneblade
og nyhedsbreve

26%

Opslag/vægaviser i
butikker og ved
andre mødesteder

0%

124

53

22%

46

25%

50%

75%

100%

Mund-til-mund metoden, lokalaviser og internettet er de mest udbredte måder at hente oplysninger på. I forlængelse heraf, svarer borgerne på,
hvordan de fremadrettet ønsker at søge oplysninger om lokal forhold.
Hvordan foretrækker du fremadrettet at søge
oplysninger om lokale forhold? (Max. 3 svar)
Internettet

53%

Sociale medier

108

47%

Lokale sogneblade
og nyhedsbreve

Opslag/vægaviser i
butikker og ved
andre mødesteder

51%

105

51%

105

31%

63

20%
0%

25%

41
50%

Respondenternes foretrukne kommunikationsvej fremadrettet er internettet. Når man kobler
den prioritering med respondenterne tidligere
svar på, at en fælles aktivitetskalender for hele
området vil gøre en positiv forskel for tilflyttere, er det naturligt at se på, hvad der allerede
findes lokalt som indfrier dette behov. Her viser
research, at der på nuværende tidspunkt ikke
findes en sådan hjemmesideløsning der giver
et samlet overblik. For Landet mellem fjordene
ligger der således et potentiale i at opbygge en
hjemmeside, der samler og formidler information
fra flere aktører, hvilket også er, hvad styregruppen arbejder på.
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Lokalaviser

Mund til mund-metoden i lokalsamfundet

Det er præcis de samme tre foretrukne kommunikationsveje, der ligger i top tre i dag som
foretrukket fremover. Således sker der kun små
forskydninger, der ikke rykker ved det overordnede billede. Fremover kommer internettet før
mund-til-mund metoden og lokalavisen, som
begge stadig scorer højt med 51 %. De små
forskydninger sker fra de trykte lokale sogne- og
vægaviser til øget ønske om at bruge de sociale
medier og internettet. Internettet og de sociale medier fungerer med større grad af dialog
mellem afsender og modtager og arbejder med
kortere deadlines.

75%

Det største ønske for området
I undersøgelsen har borgerne mulighed for at i
fritekst at skrive det største ønske for området i
fremtiden. Det benytter flere sig af. I det følgende
er respondenternes svar inddelt i kategorier. Kategorierne er lavet på baggrund af analysen og
viser, at respondenterne har flere af de samme
ønsker for området i fremtiden. De gange flere
respondenter har peget på de samme ønsker, er
der angivet i parentes, hvor mange respondenter,
der har formuleret ønsket:

100%
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Faciliteter

Erhverv

Infrastruktur

At Svend Gønge Skolen bevares
med overbygningen i nuværende
form og ikke lukker (36).

Bedre handlemuligheder (26)

Bedre offentlig transport (12).

Aktivt erhvervsliv og vækst (13)

Større halkapacitet (6).

Lad os tilbyde billige byggegrunde
(4)

Cykel/gå stier mellem byerne, der
ligger ved siden af vejen med en
rabat imellem (3).

Bedre legepladser for alle aldre
og at der kom 1-2 legeredskaber
mere på ”folkepladsen” i Lundby
(4).

Bedre telefoni og internet, ikke
mindst fordi området er ideelt til en
kombination af livskvalitet og hjemmearbejdspladser (3).

En ny multihal (3).

At kommunen sørger for, vi kan
komme til og fra med offentlig
transport. Vi bliver efterhånden amputeret her i enden af kommunen,
hvor vi ikke engang har en hæveautomat. Vi skal køre 15 km. for at
hæve penge!

At få etableret overnatnings muligheder for turister (2).
At hele området ved Svinø strand
forbedres og vedligeholdes. Det
er jo en stor attraktion for området.

Bedre veje/fortove så det ikke ligner en by i Rusland.

At der kunne laves en indhegnet
hundegård/hundeskov.

Attraktivt område

Frivillighed,
foreningsliv og
samarbejde

Tilflytning

Socialt Fællesskab

At området bliver udviklet
og vedligeholdt, således
at området fremtræder
pænt. Så tilflyttere får lyst
til at bo her (11).

At man forsætter det super
arbejde i foreningerne (7).

At flere får øjnene op
for områdets kvaliteter
og tilflytningen øges
(3).

En følelse af fællesskab
og nabohjælp (7).

Kommunal opbakning (5)

At flere personer engageAt faldefærdige huse blirede sig i udviklingen og at
ver renoveret eller fjernet
der er frivillige nok (4)
samt at få gamle biler væk
og lavet vejene (8).
At der med dette projekt
lykkes at få nye - og ikke
At vi kunne markedsføre
mindst unge - ildsjæle
et unikt naturområde, som involveret i arbejdet med
kunne bruges som tiltræk- udvikling af lokalsamfunningsmagnet både for
det og øget samarbejde
tilflyttere og turister (3).
for helheden på tværs af
sognene (1).
Bårsesøerne som aktivt
attraktiv område (3)
Et bredt samarbejde mellem idrætsforeninger, foreninger, skoler m.m., der
Flere offentlige områder
vil kunne være med til at
med natur.
sikre en fortsat udvikling af
At vi må ride i skoven. Evt. lokalsamfundet.
bare på enkelte veje.
Et større fællesskab melIngen store vindmøller og lem byerne Lundby, Køng,
Svinø, Kostræde Banker.
ikke noget biogasanlæg.
Naturen i behold - masser
af høje træer og skønne
udsigter

At alle frivillige vil arbejde
sammen om et stort weekend arrangement for hele
området. Alle andre gør
det, hvorfor så ikke her
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For tilflyttere er det
meget vigtigt, at der er
tilbud som fællesspisning, hvor man møder
’de andre’ (3).

At vi bliver ved med at bevare traditioner og arrangementer i forsamlingshuse og borgerforeninger og
fortsat udvikler disse (5).
At man ses mere (4).
Mødested for unge. Måske
også en ”bar” af en art til
unge (2).
At alle frivillige vil arbejde
sammen om et stort weekend arrangement for hele
området. Alle andre gør
det, så hvorfor ikke her?

Respondenterne har mange ønsker for fremtiden.
Enkelte ønsker har også mere politisk karakter
som fx ”En bedre stat og kommune, som kan
varetage yderområderne og gøre en indsats for
at bevare livet uden for de større byer! ” (Citat fra
borgerundersøgelsen).
På lokalplan er der dog fem ønsker, som skiller
sig ud. Det mest fremsatte ønske er at bevare
Sven Gønge skolen med overbygningen (36). At
skolen bliver bevaret med spor fra 0. til 10. klasse
anses for vigtigt af mange. Det har betydning for
områdets bæredygtighed, så det er attraktivt for
tilflyttere, og hvis skolen ikke er der, bliver det
svært at få tilflyttere til at bosætte sig i området.
For det andet bedre handlemuligheder (26).
Analysen viser, at gode handlemuligheder både
har en praktisk og sociale betydning. Som en af
respondenterne udrykker det: ”Jeg kunne godt
tænke mig en ordentlig dagligvarebutik. Det vil
gavne hele byen, at kunne handle lokalt, og få en
sludder med andre. Det kunne man før - stå og få
en sludder. Det gør ingen nu, kun dem, som står
og får en øl ude bag ved en gang imellem” (Citat
borger). Citatet viser, at brugsen eller købmanden som mødested også har en sociale betydning, som rækker ud over den funktion indkøbene i sig selv har.

Det tredje mest populære ønske er et aktivt
erhvervsliv (13) og det fjerde bedre offentlig
transport til og fra landsbyerne samt mellem
landsbyerne (12). En god fysisk infrastruktur, gør
det muligt at arbejde hjemmefra og pendle til
de omkringliggende byer, hvilket er med til at
skabe et attraktivt område. Netop et attraktivt og
pænt område er det femte mest populære ønske
(11). Mange respondenter pointerer, at skole og
foreningsliv er tæt forbundet og at skolens eksistens skaber et stort grundlag for foreningslivet,
som påskønnes i høj grad. Borgerne vil gerne
have et lokalområde, der ser pænt ud og det
gode liv i områderne er påvirket af, at det fysiske
ser pænt og velholdt ud – ikke mindst for at
tiltrække tilflyttere.
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6. De videre skridt for Landet mellem fjordene
Landet mellem fjordene ønsker at vente med
konklusionerne på undersøgelsen og dermed
på det fremtidige arbejde med landsbyklyngen
til efter et forestående borgermødet i maj 2016.
Formålet med borgermødet er at invitere alle
områdets borgere til et idé- og visionsmøde, der
vil danne basis for det videre arbejde med udvikling af landsbyklyngen og for nedsættelsen af
arbejdsgrupper til konkrete delprojekter.
I forlængelse af borgermødet bliver der også
foretaget en række interessentgruppeinterviews,
som vil spørge ind til lokale aktørers perspektiver
på samarbejde og udviklingspotentialer, hvilket
også vil have indflydelse på det fremtidige arbejde med landsbyklyngen.
Styregruppen forventer at gennemføre samtaler med interessentgrupper i sommerperioden.
Sideløbende hermed drøftes de resultater og ønsker fra borgerne, som er fremkommet gennem
rapporten og borgermødet, ligesom borgere, der
har meldt sig som potentielle frivillige, vil blive
kontaktet.

Nærværende rapport indgår derved til at styrke
det samlede billede af borgernes syn på deres
lokalområde med de idéer, drømme, muligheder
og udfordringer, respondenterne ser for fremtiden i landsbyklyngen. Rapporten formidler disse
udtryk og tendenser, og giver styregruppen et
styrket beslutningsgrundlag at handle ud fra.
Grundlaget bygger på besvarelserne fra 5,5 %
af det samlede indbyggertal i landsbyklyngen. I
alt 247 besvarelser samt møder og dialog med
styregruppen, der har stort kendskab til området.
Udviklingsplan
På sigt vil rapporten, borgermødet og interessentsamtalerne danne grundlag for at udarbejde
en konkret udviklingsplan for Landet mellem
fjordene. Udviklingsplanen bliver lavet af styregruppen, der forventer at kunne drage konklusioner hertil om de strategiske indsatsområder
og konkrete projekter efter sommerferien 2016.
Således kan arbejdsgrupper nedsættes og komme i gang herefter.
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