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Denne rapport handler om landsbyklyngen 
Mariager Fjord Vest, som ligger i Mari-
agerfjord, Viborg og Rebild kommuner. 
Mariager Fjord Vest er en del af kampag-
nen Landsbyklynger. En kampagne, som 
i 2017-2019 søsætter 24 landsbyklynger 
fordelt over hele Danmark. Bag kampagnen 
står Realdania, DGI og Lokale og Anlægs-
fonden.

I august 2017 blev landsbyklyngen Mariager Fjord 
Vest optaget i kampagnen Landsbyklynger. Mari-
ager Fjord Vest udgøres af ti lokalområder placeret 
vest for Hobro: Brøndum, Døstrup, Hvilsom, Hvor-
num, Hørby Kirkeby, Klejtrup, Nr. Onsild, Sdr. On-
sild, Snæbum og Stenild. Det er den eneste klynge 
i kampagnen, som er repræsenteret i tre kommuner 
samt to regioner. Klyngen ligger hovedsageligt 
placeret i Mariagerfjord Kommune, men rækker ind 
i både Viborg og Rebild kommuner. Det skyldes 
nogle historiske bånd, hvor landsbyerne Klejtrup 

(Viborg Kommune) og Stenild (Rebild Kommune) 
på en række områder har været meget orienteret 
mod Hobro-området. Fx er der flere eksempler på 
tætte relationer i foreningslivet. Klyngen vil de næ-
ste 18 måneder arbejde med at styrke samarbejdet 
på tværs mellem de ti lokalområder.

Udfordringen
På trods af nærheden til motorvej E45 er en ræk-
ke af klyngens lokalområder udfordret i forhold til 
befolkningsudvikling, hvilket har betydning for den 
offentlige service. Fx oplever flere af lokalområderne 
en manglende vedligeholdelse af de offentlige og 
rekreative arealer. Den lokale dagligvarehandel og 
foreningslivet er under pres. Herudover er der en 
manglende infrastruktur, som vanskeliggør trans-
porten mellem lokalområderne. Desuden er der 
udfordringer med telefoni og internet, som er en vig-
tig faktor for både bosætning og erhvervsudvikling. 
Området er derfor ramt af de samme landdistriktsre-
laterede udfordringer, som ses over resten af landet.  

1. 
INDLEDNING
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Ud over de ovenstående parametre er klyngen 
ifølge deres ansøgning til projektet udfordret ved, 
at de enkelte lokalområder og landsbyer er lukkede 
om sig selv, og at de ikke magter ”at se ud over 
byskiltet”. Der er en manglende gensidig synlighed 
mellem lokalområderne, og en begrænset viden 
om, hvad der foregår af aktiviteter på tværs af 
klyngeområdet.   

I tillæg til ovenstående udfordringer er enkelte af 
lokalområderne bl.a. udfordret af tung trafik gennem 
byerne, støj fra motorvejen og nedslidte huse.

Muligheder
Formålet med at etablere et klyngesamarbejde i 
den vestlige del af Mariagerfjord Kommune er at 
skabe en fælles identitet, så alle områdets borgere, 
foreninger, institutioner og erhvervsliv løfter i fæl-
lesskab. Forudsætningen for det er, at alle kender 
hinandens styrker og svagheder og i fællesskab 
får sat nye mål for områdets udvikling. Ved at pulje 
de erfaringer og kompetencer, der findes lokalt, 
kan der sigtes mod nye fælles mål. Det skal ikke 
ske på bekostning af det enkelte lokalområde, men 
klyngen skal i fællesskab løfte det, der har et bre-
dere perspektiv og ikke er bæredygtigt i det enkelte 
lokalområde. 

Klyngens geografiske nærhed tæt på motorvej og 
jernbane rummer et bosætningspotentiale, der kan 
udnyttes. Fx gennem markedsføring af området. 
Desuden er området attraktivt for mindre erhvervs-
virksomheder, hvilket allerede ses udnyttet ved 
motorvejsafkørslen ved Onsild. 

Klyngen ligger placeret i og omkring flere natur-
skønne områder. Klyngesamarbejdet kan give 
området mulighed for at lave nogle gode og sam-
menhængende løsninger. Eksempelvis ønsker man 
et samlet stisystem rundt om Klejtrup Sø. Derud-
over snor Den Nationale Hærvejsrute sig gennem 
klyngen, hvilket kan udnyttes i højere grad, end det 
bliver i dag. 

Af specifikke styrker og muligheder nævnes i flere 
af lokalområderne velfungerende forsamlingshu-
se og gode idrætsfaciliteter. Området rummer et 
mangfoldigt foreningsliv, hvor flere idrætsforeninger 
allerede har set nødvendigheden af at etablere hold 
på tværs af lokalområderne. 
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Udfordringerne i landsbyklyngen Mariager Fjord 
Vest er ikke unikke. I Danmark er befolkningstal-
let stigende, men stigningen er ujævnt fordelt og 
gælder ikke for en række af landdistrikterne. Imens 
særligt Østjylland og det østlige Sjælland de se-
neste ti år har oplevet stor vækst, så har en række 
kommuner i Nordjylland, Vestjylland og det sydlige 
Danmark samt ø-kommunerne oplevet en befolk-
ningsnedgang.¹

Parallelt med denne udvikling sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammensæt-
ningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark 
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområ-
derne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver 
tilbage.²

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 ople-
ver i dag, at skolen lukker, busruter bliver nedlagt, 
og købmanden drejer nøglen om. Det medfører et 
behov for omstilling for de mennesker, som bor i 
landsbyerne. 

Endvidere giver det et øget pres på tilpasning af 
den kommunale service, når der bliver 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 de falden-
de befolkningstal i mange landdistrikter. Foreninger-
ne bliver pressede i forhold til antallet af medlem-
mer, frivillige samt faciliteter med deraf følgende 
økonomiske udfordringer.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen 
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i sam-
arbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt 
Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet viste, 
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At 
landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, kan 
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mel-
lem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsby-
erne, samtidig med at den kommunale service og 
drift optimeres.³

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
videre med i landsbyklyngen Mariager Fjord Vest. 
Det betyder, at den overordnede tilgang er, at 
landsbyer står stærkere, når de står sammen. At 
landsbyer, der samarbejder, kan bruges som strate-
gisk værktøj til udvikling af landdistrikter.

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer i relativ nærhed til hinanden, 
som samarbejder om fælles strate-
giske mål. Det sker i en netværks-
struktur, hvor landsbyerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både 
den enkelte landsby og hele klyn-
gen. Landsbyklynger handler om 
at skabe en fælles stedsidentitet, 
socialt fællesskab og om at samles 
om fælles fysiske faciliteter og akti-
vitetsmuligheder.4
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab. 

Processen for etablering af en landsbyklynge 
strækker sig over 18 måneder og består af fem 
faser. 

Forud for opstart og den første fase sker en 
prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med 
lokalsamfundet udarbejder den ansøgning, der 
kvalificerer optagelsen i kampagnen. 

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

I anden fase udarbejdes en kortlægning af 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 og opefter i klyngens geogra-
fi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles 
kommunikationsplatform.

I tredje fase arbejdes der på baggrund af kort-
lægningen fra Fase 2 med en vision for den videre 
proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges 
enkelte indsatsområder, som fremadrettet priorite-
res. 

I fjerde fase udarbejdes der handleplaner og pro-
jektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.  

I den femte og sidste fase afrundes projektet, og 
der laves en strategiplan, der 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
Den overordnede metodiske tilgang i udviklingen af 
landsbyklynger er, at det er borgerne, som har den 
nødvendige erfaring og viden, der er afgørende for 
at kunne igangsætte de udviklingsprocesser og ju-
steringer, der er brug for lokalt. Med denne metode 
er der fokus på, at forandring skal komme nedefra, 
og ejerskabet til forandring skal forblive på lokale 
hænder. Forankringen ønskes hos en bred vifte af 
de lokale aktører. 

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som 
skal være med til at inspirere de frivillige og drive 
processen, således at fremdriften sikres gennem 
alle fem faser. Proceskonsulenten skal ligeledes 
bidrage til at understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder 
endvidere en kommunal repræsentant i styregrup-
pen. Repræsentanten skal sørge for, at der er sam-
menhæng mellem de initiativer, der sættes i gang, 
og de kommunale planer for området. I styregrup-
pen for landsbyklyngen Mariager Fjord Vest sidder 
en repræsentant fra Mariagerfjord Kommune, mens 
en repræsentant fra hhv. Viborg Kommune og Re-
bild Kommune indkaldes efter behov.  

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer relate-
ret til et område eller en geografisk lokalitet.⁵ Sted-
bundne potentialer kan være mange ting. Det kan 
være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed 
til storslåede naturområder eller en lokal hånd-
værkstradition. Stedbundne potentialer kan også 
være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse 
eller lokal viden og sociale netværk, der er opstået 
over tid på et sted. Der vil gennem hele processen 
være opmærksomhed på at lokalisere stedbundne 
potentialer og bringe dem i spil. Den borgerinvol-
verende tilgang er en måde at invitere den lokale 
viden og de lokale værdier ind i processen omkring 
dannelsen en landsbyklynge.

Gennem de fem faser arbejdes der med seks 
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som 
er bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling 
af lokalsamfund.⁶ Fokuspunkterne fungerer som 
styringsredskaber i processen, og de er med til at 
sikre fremdrift og struktur.

DE SEKS FOKUSPUNKTER OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi-
nerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer 
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
Involvering af borgerne via spørgeskemaunder-
søgelser, borger- og dialogmøder samt etable-
ring 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 arbejde med en plan for tilpasninger. 

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.
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Målet med rapporten er at styrke beslutnings-
grundlaget for landsbyklyngen Mariager Fjord Vest. 
Således skal rapporten danne grundlag for prio-
riteringer og beslutninger om de indsatsområder, 
der fremadrettet skal arbejdes med. Det sker ved 
at kortlægge de kvaliteter og potentialer, der findes 
i landsbyklyngen, dens demografi og de interne 
strukturer. De interne strukturer belyses særligt via 
en borgerundersøgelse, som kortlægger borgernes 
syn på de udfordringer og potentialer, der findes i 
området. 

Rapporten kommer til at danne afsæt for en strate-
giplan, som udarbejdes i den femte og sidste fase 
af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styre-
gruppen for landsbyklyngen Mariager Fjord Vest 
samt de aktive arbejdsgrupper, der med tiden bliver 
tilknyttet projektet. Heri medregnes også Mariager-
fjord, Viborg og Rebild kommuner. 
Den sekundære målgruppe består af Realdania, 
DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er medfinan-
sierende i projektet. Øvrige interessenter kan være 
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdi-
striktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en 
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
I kapitel 1 introduceres landsbyklyngen Mariager 
Fjord Vest og kampagnen Landsbyklynger.    

I kapitel 2 opsummeres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne fra 
borgerundersøgelsen.  
 
Kapitel 3 præsenterer klyngens beliggenhed, og 
der skabes et overblik over klyngens demografiske 
profil.     

I kapitel 4 formidles resultaterne fra borgerunder-
søgelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunk-
ter for landsbyklyngesamarbejdet. 

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for Mariager Fjord Vest. Kapitlet bygger på borger-
undersøgelsen såvel som nærværende rapports 
første fire kapitler.   

1.3. RAPPORTEN
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2. 
HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra den demografiske analyse og opsummerer 
en række af resultaterne fra borgerundersøgel-
sen. Derudover fremhæves de vigtigste fokus-
punkter for fremtiden.  

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

Klyngen består af de ti lokalområder Brøndum, 
Døstrup, Hvilsom, Hvornum, Hørby Kirkeby, 
Klejtrup, Nr. Onsild, Sdr. Onsild, Snæbum og 
Stenild. De otte er placeret i Mariagerfjord Kom-
mune, mens Klejtrup ligger i Viborg Kommune, 
og Stenild ligger i Rebild Kommune. 

Igennem de seneste ti år er befolkningstal-
let i Viborg Kommune steget fra ca. 91.000 
til 96.000 indbyggere. I samme periode har 
indbyggertallet i både Rebild Kommune og 
Mariagerfjord Kommune været relativt stabilt 
og ligger i dag på henholdsvis cirka 29.000 og 
42.000. 

Til at kortlægge borgernes syn på deres 
lokalområde er der foretaget en borgerunder-
søgelse. Den er gennemført som en elektro-
nisk spørgeskemaundersøgelse og udført fra 
d. 22. januar til d. 25. februar 2018. I alt har 
1.311 borgere besvaret undersøgelsen, som 
er rettet mod personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen. Derudover har virksomheder med 
CVR-nummer i området og ejere af fritids-
huse i klyngen haft mulighed for at besvare 
spørgeskemaet. Den samlede svarprocent er 
30,3 %.

Indbyggertallet i landsbyklyngen er over de seneste ti 
år steget en lille smule, således at der i dag bor 5.770 
borgere (nyeste tal fra 2017). Den lille stigning skyldes 
først og fremmest lokalområdet Sdr. Onsild. De øvrige 
lokalområder udligner stort set hinanden. Nogle enkelte 
er steget en lille smule, mens andre er faldet tilsvaren-
de.   

Samtidig har der været store ændringer i befolknings-
sammensætningen, hvor der særligt er kommet færre 
børn og flere ældre til. Det betyder, at gennemsnitsal-
deren er steget. Gennemsnitsalderen for hele klyngen 
er gået fra 37,7 år i 2007 til 39,9 år i 2017. Dette er dog 
stadig under landsgennemsnittet, som i 2017 er 41,4 år.

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i klyngen. 93 
% af respondenterne er tilfredse med at bo i området. 
83 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til sammen-
ligning hermed føler 48 % tilknytning til landsbyklyn-
gen. Stedsidentiteten er således i højere grad bundet 
til det sogn, borgerne bor i, end til hele landsbyklyn-
gens geografi. 
Naturkvaliteter, familien og sammenholdet i området er 
for respondenterne de vigtigste årsager til, at de bor, 
hvor de bor. Det er i høj grad også naturen, som er 
den vigtigste grund til, at respondenterne vil anbefale 
deres område til andre. I modsætning hertil er den of-
fentlige transport eller mangel på samme det, som flest 
borgere mener, der er negativt for landsbyklyngen.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
49 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne i 
dag. Det vidner om et generelt svagt kendskab 
til de eksisterende samarbejder på tværs. Det 
er netop et styrket samarbejde, som lands-
byklyngen vil arbejde for. 
I forlængelse heraf mener 79 %, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne skal overleve. Det vidner om 
en stor opbakning til landsbyklyngen. 
Kun 30 % mener, at landsbyerne i klyngen i 
dag er gode til at informere hinanden, når der 
afholdes fælles arrangementer.

KOMMUNIKATION 
48 % havde hørt om landsbyklyngen, før de 
deltog i borgerundersøgelsen. 90 % af de 
respondenter, som ikke havde hørt om lands-
byklyngen, før de besvarede spørgeskemaet, 
hørte om det gennem den udsendte e-Boks 
besked. Det kan derfor konkluderes, at e-Boks 
er et effektivt rekrutteringsværktøj til respon-
denter i klyngen.  
Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling via samtale med folk fra 
lokalområdet (41 %), lokale aviser (37 %) og 
Facebook (36 %). I fremtiden foretrækker bor-
gerne i stigende grad at benytte sig af mails/
nyhedsbreve (47 %), Facebook (42 %) og 
lokale aviser (41 %).

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
93 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. Det viser, at bor-
gerne er meget bevidste om deres afgørende 
rolle i forhold til landsbyerne overlevelse. 
39 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Det er præcis det samme som på 
landsplan, hvor 39 % af danskerne har lavet 
frivilligt arbejde inden for det seneste år.
De borgere, som arbejder frivilligt, motiveres 
først og fremmest af en interesse for sagen 
(58 %). Herefter kommer deres ønske om at 
deltage i et socialt fællesskab (43 %), og det 
at de er blevet opfordret/valgt til det (39 %). 
I alt giver 74 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighe-
derne for at blive frivillig i landsbyklyngen 
Mariager Fjord Vest. Det svarer til 5,6 % af 
respondenterne. 

KOMMUNESAMARBEJDE
82 % af respondenterne ved ikke, om deres 
bopælskommune har beskrevet, hvordan de 
ønsker, at samarbejdet mellem borgerne/de 
frivillige og kommunen kan foregå. 
Mariagerfjord Kommune beskriver i deres 
landdistriktspolitik for 2015-2018, at de bl.a. 
vil arbejde med at styrke det gode hverdagsliv 
og de fælles mødesteder i klyngen. Derudover 
skriver kommunen, at den støtter udvikling med 
udgangspunkt i de lokale ressourcer, samt at 
dialog og samarbejde er vigtige elementer i 
landsbyernes udvikling.  

MØDESTEDER
Borgerne vurderer, at tilbagevendende årlige 
arrangementer er den type af mødesteder, som 
har størst potentiale til fremadrettet at styrke 
fællesskabet på tværs af landsbyerne. Også 
haller og klubhuse samt institutioner vurderes af 
borgerne til at have stor betydning som fælles 
mødesteder.

AKTIVITETSUDBUD
Langt de fleste (74 %) er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal-
området. 
De mest populære forslag til nye aktiviteter 
er særligt vandreture, fitness og aktiviteter for 
unge.
85 % af respondenterne er villige til at bevæ-
ge sig op til 9 km efter det rette aktivitetsud-
bud. Placeres de fælles aktiviteter centralt i 
klyngen, vil alle kunne nå hertil inden for den 
distance. 

BOSÆTNING
Respondenterne vurderer, at det vigtigste, 
når nye borgere skal integreres, er at give 
dem en personlig velkomst (54 %) og at oply-
se dem om de foreningsaktiviteter og –tilbud, 
der er i området. 

13 



En god infrastruktur (54 %) og gode skoler og 
institutioner (47 %) vurderes af borgerne til at 
være de vigtigste emner at samarbejde om i 
fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere for eksempel i 
forhold til samarbejde med kommunen, hvis 
de formår at stå sammen omkring de emner, 
der vedrører netop infrastruktur samt skoler 
og institutioner. Det er områder, hvor idéer 
og mulige løsninger skal findes i samarbejde 
med kommunerne.

Respondenternes største ønske for klyngen 
er, at fællesskabet bliver en succes, samt at 
sammenholdet, samarbejdet og fællesskabet 
forbedres. 

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

3. 
LANDSBYKLYNGEN

MARIAGER FJORD VEST
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Mariager Fjord Vest består som tidligere omtalt af 
10 lokalområder, som er placeret i tre kommuner 
og to regioner. De otte lokalområder er placeret i 
Mariagerfjord Kommune, mens de resterende to er 
placeret i henholdsvis Viborg og Rebild kommuner. 
Der er cirka 15 km mellem klyngens yderpunkter. 
Klyngen er geografisk placeret vest for Hobro og 
primært yderligere vest for motorvejslinjen E45. 
På den måde har den et stort potentiale i forhold til 

bosætning, men samtidigt med det har den også 
flere steder en udfordring i form af gennemkørsel 
og trafikstøj.  

Klyngen ligger placeret således, at der er overkom-
melig pendlerafstand til større byer som Viborg, 
Skive, Randers, Aarhus og Aalborg. Det øger 
bosætningspotentialet yderligere. 

I flere af klyngens lokalområder er der i forvejen en 
tradition for samarbejde, som primært er bundet op 
omkring det eksisterende foreningsliv. Eksempel-
vis har Hvilsom og Snæbum arbejdet sammen om 
en musikfestival; Nørre og Sønder Onsild har et 
årelangt samarbejde om en husstandsomdelt fælles 
aktivitetskalender samt en række andre fælles 
aktiviteter og foreningsfællesskaber; og Klejtrup 
og Hvornum har tætte bånd både i forenings- og 
handelsliv. Flere af forsamlingshusene i området 
har tradition for samarbejde i et forum, der primært 
bruges til erfaringsudveksling. 

Klyngens to privatskoler, som ligger i henholdsvis 
Hvilsom og Onsild, har begge elevgrundlag fra 
store dele af klyngeområdet. Begge skoler løser 
transportudfordringerne med egne minibusser. 
 
Lokalområderne i den tidligere Hobro Kommune 
(otte ud af de ti i landsbyklyngen) har før kom-
munesammenlægningen i 2017 dannet et fælles 
Landsbyråd. Fra 2017 har disse lokalområder 
fungeret som et områderåd, der kan ses som en del 
af fødekæden til Mariagerfjord Kommunes Landdi-
striktsråd. 

3.1. BELIGGENHED

3.2. SAMARBEJDET I DAG

Der er stor forskel på de tre kommuner, som indgår 
i klyngen. Både hvad angår størrelse og demogra-
fisk udvikling. Viborg, som er den største af de tre 
kommuner, er de seneste ti år vokset fra ca. 91.000 
indbyggere til 96.000 indbyggere. Rebild Kommune, 
som er den mindste af de tre, har over de seneste 
ti år haft et stabilt indbyggertal på ca. 29.000. Ind-
byggertallet i Mariagerfjord Kommune har ligeledes 
været meget stabilt over perioden, hvor det er faldet 
med ca. 200 indbyggere, således at der i dag bor 
tæt på 42.000.⁷ 

I fremtiden forventes det, at indbyggertallet i Viborg 
Kommune vil stige yderligere, således at der i 2040 
vil være på den anden side af 100.000 borgere. 
Rebild Kommune forventes i 2040 at have et par 
tusinde flere indbyggere, mens Mariagerfjords 
indbyggertal vil forblive stort set uændret. Det 
fremgår af befolkningsprognosen, der fremskriver 

forventninger om antal fødsler, dødsfald, flyttemøn-
stre, indvandring 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 for den kommunale planlæg-
ning, fordi den kan anvise behovet for den kommu-
nale service, herunder eksempelvis antal pladser i 
vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger og 
på plejehjem.

Der bor i dag (nyeste tal fra 2017) 5.770 borgere 
i klyngen. Ser man på den faktuelle udvikling for 
landsbyerne i klyngen i perioden 2007-2017 viser 
den, at indbyggertallet over den tiårige periode går 
en lille smule frem. Det skyldes dog udelukkende 
lokalområdet Sdr. Onsild, som alene står for denne 
stigning. De øvrige lokalområder udligner stort set 
hinanden. Nogle enkelte er steget en lille smule, 
mens andre er faldet tilsvarende. 

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
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  Klejtrup         Sdr Onsild         Døstrup         Hvilsom         Hvornum      
  Hørby         Snæbum          Brøndum         Nørre Onsild

Figuren viser størrelsen på de enkelte områder 
målt på antallet af indbyggere. Befolkningstallene 
fra Stenild er kun tilgængelige for år 2017. Derfor 

er Stenild ikke medtaget i figuren ovenfor. I 2017 
boede der 477 borgere i Stenild. 

Det kan for nogle områder være svært at se, om 
der er kommet flere eller færre indbyggere i perio-
den. I den næste figur er indbyggertallene omreg-

net til såkaldte indekstal. Det gør det lettere at se 
udviklingen over tid. 

ANTAL INDBYGGERE EFTER OMRÅDE
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  Klejtrup         Sdr Onsild         Døstrup         Hvilsom         Hvornum      
  Hørby         Snæbum          Brøndum         Nørre Onsild

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2017 som såkaldte indekstal. Figuren tager afsæt 
i indbyggertallene fra 2007 og sætter dem til 100. 
Hvis indbyggertallet er konstant over hele perioden 
bliver indekstallet ved med at være 100. Hvis ind-
byggertallet er stigende i forhold til 2007 vil indeks-

tallet være større end 100. Og hvis indbyggertallet 
er faldende i forhold til 2007, vil indekstallet være 
mindre end 100. Befolkningstallene fra Stenild er 
kun tilgængelige for år 2017. Der kan således ikke 
beregnes indekstal for Stenild. 

Grafen med de indekserede tal viser som skrevet 
ovenfor, at særligt Sdr. Onsild skiller sig ud fra de 
øvrige lokalområder med en vækst på over 30 %. 
De resterende otte lokalområder deler sig i to dele: 

de områder som har haft en mindre vækst (Nørre 
Onsild, Hørby og Klejtrup), og de områder som 
har haft et mindre fald i befolkningstallet (Hvilsom, 
Snæbum, Døstrup, Brøndum og Hvornum). 

ANTAL INDBYGGERE EFTER OMRÅDE (INDEKSTAL)
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ALDERSGRUPPER FOR ALLE OMRÅDERNE (2007 OG 2017)

Aldersfordeling og gennemsnitsalder
Ud over at se på hvordan antallet af indbyggere har 
ændret sig, er det også relevant at se på aldersfor-
delingen og gennemsnitsalderen.

Figuren viser, hvor stor en andel af det samlede 
indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør. Tallene er beregnet samlet for ni af de ti 
lokalområder i klyngen. Tallene er opgjort i hhv. 

2007 og 2017. Befolkningstallene fra Stenild er 
kun tilgængelige for år 2017. Derfor er Stenild ikke 
medtaget i beregningerne for sammenligning af 
aldersgrupper.

Der er i perioden for 2007 til 2017 procentvis blevet 
færre småbørn (0-6 år) og børn i den skolepligtige 
alder (7-16 år). Derimod er der kommet en større 
andel af unge (17-25 år) og ældre (65+). Procen-
tandelen af borgere i den arbejdsdygtige alder 
(26-64 år) er stabilt. Særligt faldet af børn (0-16 år) 
og stigningen af ældre (+65 år) har stor betydning 
for den fremtidige kommunale service. Grundla-
get for institutioner og skoler bliver mindre, mens 
udgiften til de ældre bliver større. Interessant er det 
dog, at der er kommet flere unge i alderen 17-25 
år, da landdistrikterne ofte kendetegnes ved ikke at 
kunne holde på de unge, når de skal i gang med en 
uddannelse. 

På trods af udviklingen har fx Hvilsom Friskole 
oplevet mere end en fordobling af antallet af elever 
(0.-9. kl.) i perioden. Fra 61 elever i 2009 til 123 ele-
ver i 2017. Hvis landsbyklyngerne får markedsført 
de gode tilbud er det muligt at tiltrække borgere fra 
andre områder og på sigt måske øge bosætningen 
i lokalområdet.

20 



20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

32

34

36

38

40

42

44

Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i 
hvert af områderne. Gennemsnitsalderen er opgjort 
for hvert år i perioden fra 2007 til 2017. Figuren 
viser om gennemsnitsalderen i hvert område har 

været stigende eller faldende over perioden. Befolk-
ningstallene fra Stenild er kun tilgængelige for år 
2017. Derfor er Stenild ikke medtaget. 

Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007 
37,7 år. I 2017 var den steget til 39,9 år. Til sam-
menligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 
2007 39,9 år, mens gennemsnitsalderen i 2017 var 
steget til 41,4 år. På den måde ligger gennemsnits-
alderen i Mariager Fjord Vest stadig under lands-
gennemsnittet, men det stiger procentvis hurtigere 
end landsgennemsnittet. På baggrund af tendens-
linjerne for landsgennemsnittet og gennemsnittet 
for Mariager Fjord Vest, vil landsbyklyngen, hvis 

udviklingen fortsætter, forventeligt i 2027 have en 
højere gennemsnitslader end resten af landet.
Klejtrup er det lokalområde, som har den højeste 
gennemsnitslader. Det skyldes med stor sandsyn-
lighed, at mange ældre flytter hertil, når de ikke 
længere selv kan køre bil. Her kan de fx klare de 
daglige indkøb på gåben. Desuden ligger der i byen 
to friplejehjem, som trækker gennemsnitsalderen 
en del op.   

  Klejtrup         Sdr Onsild         Døstrup         Hvilsom         Hvornum      
  Hørby         Snæbum          Brøndum         Nørre Onsild

GENNEMSNITSALDER (2007-2017/2018)
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommuner, lokale for-
eninger, institutioner, organisationer og ikke 
mindst borgerne, som har en helt afgørende 
betydning for en landsbyklynges udvikling 
og succes. Det er borgerne, der ved, hvor-
dan hverdagslivet fungerer, og hvilke behov 
og ønsker, der er.  

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalom-
råde er der gennemført en borgerundersøgelse. 
Borgerundersøgelsen er foretaget som en elektro-
nisk spørgeskemaundersøgelse.

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges 
der ind til potentialer, udfordringer og samarbejde 
på tværs mellem nabobyerne. Der er i undersøgel-
sen lagt vægt på de seks fokuspunkter: organise-
ring, kommunikation, involvering, kommunesamar-
bejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

4. 
HVAD MENER BORGERNE

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden  
22. januar til 25. februar 2018.

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt 
ud via e-Boks. Den kunne ligeledes tilgås i 
klyngens Facebookgruppe. Styregruppen og 
kommunikations- og PR-gruppen har for at sikre 
en så høj svarprocent som muligt derudover ud-
sendt pressemeddelelser i tæt samarbejde med 
den kommunale forvaltning, og der er anvendt 
direct mails i lokalområdet. Endvidere er der 
blevet husstandsomdelt en flyer. 

Antal besvarelser
I alt har 1311 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er sendt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen (i alt 4325 borgere). Derudover har 
virksomheder med CVR-nummer i området 
og ejere af fritidshuse i klyngen haft mulighed 
for at besvare spørgeskemaet. Den samlede 
svarprocent er 30,3 %, hvilket pt. er den højeste 
svarprocent i landsbyklyngekampagnen. 

Køn
54 % af respondenterne er kvinder mens 46 % 
er mænd. 

Bopæl
Det samlede antal besvarelser er kommet fra 
følgende områder: Brøndum (5 %), Døstrup (10 
%), Hvilsom (12 %), Hvornum (11 %), Hørby Kir-
keby (6 %), Klejtrup (21 %), Nr. Onsild (4 %), Sdr. 
Onsild (14 %), Snæbum (9 %) og Stenild (7 %). 

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
49,1 år.
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
- eller ønske om tilknytning - til lokalområdet giver 

folk lyst til at engagere sig i udviklingen, og tilfreds-
hed er med til at fastholde befolkningen. 73 % af 
respondenterne har boet i klyngen i mere end ti år. 
13 % har boet der hele deres liv. 

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens re-
sultater blive fremlagt og gennemgået. Teksten med 
fed skrift citerer formuleringen fra spørgeskemaun-

dersøgelsen. I parentes (n) er antallet af borgere, 
der har besvaret spørgsmålet, angivet. Resultater-
ne er angivet i procent.

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=1.279)

Med 93 % af respondenterne, som er enten helt enige 
eller enige i udsagnet, er der generelt stor tilfredshed 
med at bo i området. Dog er der også 4 %, som ikke 

er tilfredse, hvilket er vigtigt at have med i overvejel-
serne fremadrettet. 

Ved ikke – 3 %

Helt uenig og uenig – 4 %

SamletHelt enig 47 %

Enig 46 %

Uenig 4 %

Helt uenig 0 %

Ved ikke 3 %

Helt enig og enig – 93 %
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Samlet set føler 48 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 37 % ikke gør. 15 % er i tvivl. 

83 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 12 % gør 
ikke. 

Helt uenig og uenig – 12 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET 
– LANDSBYKLYNGEN MARIAGER FJORD VEST (N=1.275)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=1.277)

Ved ikke – 15 %

Helt uenig og uenig – 37 %

Helt enig og enig – 83 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn, de bor i, er 
væsentlig stærkere end til klyngen som helhed. 
Det er ikke overraskende, da et sogn er en histo-
risk enhed, som de fleste er vokset op med, mens 
landsbyklyngen er en ny enhed, som er i gang med 

at opbygge en ny fælles identitet på tværs af sog-
negrænserne. Skal klyngen lykkes som en samlet 
enhed, skal der derfor arbejdes med at udvikle en 
følelse af fælles identitet på tværs af de eksisteren-
de sogne- og lokalområdegrænser.

Helt enig 9 %

Enig 39 %

Uenig 26 %

Helt uenig 11 %

Ved ikke 15 %

Helt enig  39 %

Enig 44 %

Uenig 9 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 5 %

Helt enig og enig – 48 %

Ved ikke – 5 %
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Naturkvaliteter (34 %), Familie og/eller venner i  
området (33 %) samt Sammenhold og fællesskab  
(31 %) er de tre kategorier, som er vigtigst for respon-
denterne, når de angiver årsager til at bosætte sig i 
området. Men også arbejde og boligpriser spiller en 

vigtig rolle. Under ’Andet’ nævnes særligt de gode 
pendlermuligheder og de korte afstande til større byer 
som Aalborg, Aarhus, Viborg og Randers.  

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=1.293)

Født og opvokset i området

Jeg har familie og/eller venner i området

Mit arbejde og/eller min families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (fx områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%0 5 10 15 20 25 30 35

        23 %

      33 %

       28 %

       28 %

2 %

             31 %

        34 %

 8 %

        23 %

     10 %
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Respondenterne fik til dette spørgsmål mulighed 
for at skrive lige netop det, som de er stolte af, eller 
som de særligt vil fremhæve (enten positivt eller ne-
gativt) ved landsbyklyngens område. Deres svar er 
blevet analyseret og kategoriseret af styregruppen. 
Da borgerne kunne nævne op til tre grunde, er der 
i alt kommet 1.584 svar. 1.270 svar gav positive an-
befalinger, mens 314 gav en negativ anbefaling. De 

positive anbefalinger er efterfølgende grupperet i 18 
svarkategorier (se Tabel 1). De negative anbefalin-
ger er grupperet i 14 kategorier (se Tabel 2). I de to 
tabeller kan ses hvor mange svar, der falder inden 
for hver kategori. 

NÆVN OP TIL TRE GRUNDE TIL AT DU VIL/IKKE VIL ANBEFALE OMRÅDET 
TIL ANDRE (N=649)

TABEL 1

Overskrift Beskrivelse Antal
1 Natur Flot natur med god adgang til den 222
2 Sammenhold Godt sammenhold og fællesskab 163
3 Beliggenhed og motorvej God og central placering med mulighed  

for pendling, især motorvej nævnes
151

4 Aktiviteter og foreningsliv Mulighed for fritidsaktiviteter og/eller  
et aktivt foreningsliv

123

5 Skole og andre institutioner Nærhed til skole og dagtilbud, plejehjem, hal mv. 120
6 Ro og fred At der er roligt og fredeligt uden så meget stress 89
7 Boliger Billige huspriser, mere hus for pengene 79
8 Nærhed og kommen hinanden 

ved
Nærhed, kender og hjælper hinanden 50

9 Godt naboskab Godt naboskab hvor man kender  
og interesserer sig for hinanden

42

10 Tryghed Nærmiljøet og tryghed 40
11 Frihed og højt til loftet Plads og højt til loftet og siderne,  

en by men stadig på landet, følelsen af frihed
35

12 Indkøbsmuligheder Lokale butikker og/eller nærhed til byer  
med handelsmuligheder

35

13 Engagement og udvikling Levende samfund med engagement,  
aktive lokalsamfund og byer i udvikling

30

14 Infrastruktur Der er de ting man har brug for i hverdagen,  
gode busforbindelser, cykelsti, industri mv.

29

15 Dejligt område Dejligt område med gode omgivelser 19
16 God til børn Børnevenligt og et godt sted for børnefamilier 16
17 Kan/vil ikke svare Spænder fra at kriterier for bosætning ses som indivi-

duelle, og det derfor ikke give mening at anbefale til 
at man bor uden byen til at man ny-tilflytter 

12

18 Andet Lav kriminalitet, bedre klima osv. 15
I alt 1.270

Naturen er den grund, allerflest nævner til at anbefale 
området. Herefter følger det gode sammenhold og 
fællesskab samt den gode beliggenhed, hvor specielt 

nærheden til motorvejen giver mulighed for inden for 
acceptabel transporttid at komme til sine gøremål 
uden for området. 
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TABEL 2

Overskrift Beskrivelse Antal
1 Offentlig transport er dårlig Offentlig transport ses som mangelfuld specielt sen 

eftermiddag, aften og weekend samt til uddannelse
67

2 Ingen butikker For få eller ingen butikker i nærområdet 50
3 Gener fra vej, vindmøller mv. Især støjgener fra motorvej, hovedvej, vindmøller, 

men også lugt fra landbrug
25

4 Indspisthed Sammenspisthed, lukkede grupper og svært som 
tilflytter at blive lukket ind og accepteret

23

5 Langt til alt Langt til forskellige gøremål,  
kræver meget planlægning i familien 

23

6 Aktiviteter mangler Forskellige aktivitetsmuligheder mangler 22
7 Net/mobilforbindelser mangel-

fuld
Internet og mobilforbindelse ses som mangelfuld 17

8 Forfald og boligpriser/lån Faldefærdige boliger, faldende huspriser  
og svært at låne penge

16

9 Mangel på cykel- og vandre-
stier

Mangel på cykel- og vandrestier, landbrug fylder 
meget

14

10 Institutioner som skoler mv. 
mangler

Mangel på skoler og dagtilbud,  
uddannelse generelt

14

11 Kommunen Kritik af forskellige forhold hos kommunen herunder 
deres varetagelse af landdistrikterne

9

12 Kriminalitet Kriminalitet opleves som et problem 6
13 Afvikling – mangel på udvikling Alting lukker, afvikling snarere end udvikling 5
14 Diverse 23

I alt 314

Det er særligt den dårlige offentlige transport og de 
få butikker, borgerne nævner som negative ting ved 
området. 

Der er i de to tabeller visse paradokser i tallene. 
Fx nævnes lokale butikker som en grund til at 
anbefale området til andre. Men som det kan ses i 
Tabel 2, er en af de væsentligste grunde til ikke at 
anbefale området, at der er få eller ingen butikker 
i nærområdet. Det hænger sammen med, at de 
fleste landsbyer i undersøgelsen ikke længere har 
dagligvareforretninger, mens for de få, som stadig 
har, er det noget, man værdsætter. 

Et tilsvarende paradoks ses for offentlig transport, 
som er den mest nævnte grund til ikke at anbefale 
området til andre. Her nævner nogle få også de 
gode busforbindelser, men for langt hovedparten 
opleves et problem i specielt eftermiddag, aften og 
weekend. Derfor er bil en nødvendighed, men også 
en udfordring for børn og andre uden kørekort, fordi 
de altid er afhængig af at andre kan køre.
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Lidt over halvdelen (53 %) tror, at befolkningstallet 
stiger i klyngen i løbet af de næste ti år. 27 % er 
uenige, og 20 % ved ikke. Borgerne er derfor delt i 

forhold til spørgsmålet, og det bliver interessant at 
se, hvordan kommunen og klyngen i samarbejde 
kan udvikle det potentiale, der er i området.

Helt uenig og uenig – 27 %

Helt enig og enig – 53 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=1.255)

Ved ikke – 20 %

4.2 OPTIMISME
Fra 2007 til 2017 er indbyggertallet som tidligere 
omtalt steget i klyngen. Først og fremmest på grund 
af lokalområdet Sdr. Onsild. Set i lyset af det, er 
det interessant at undersøge, hvordan borgerne 
forestiller sig udviklingen i de kommende år.

SamletHelt enig  18 %

Enig 38 %

Uenig 22 %

Helt uenig   5 %

Ved ikke 20 %
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4.3 ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem lands-
byerne og lokalområderne, som danner fundamen-
tet for den udvikling, der sker i klyngen. Målet med 
organiseringen er at skabe en struktur, som mu-
liggør et samarbejde på tværs. Kun på den måde 
kan der i fællesskab arbejdes med de langsigtede 
perspektiver. Derfor vil de øvrige mål ikke kunne 
opfyldes, medmindre organiseringen er på plads.
Som tidligere nævnt er der på flere forskellige 

områder allerede i dag et godt samarbejde mellem 
byerne i klyngen. Primært er det bundet op omkring 
foreningslivet. Men også mellem fx skolerne og 
forsamlingshusene er der gode samarbejder. Det 
er dog et element, som kan blive både udvidet og 
endnu stærkere. På den baggrund er det relevant 
at se på, hvordan borgerne vurderer det nuværen-
de samarbejde og udgangspunktet for et stærkere 
samarbejde i fremtiden.

Hele 49 % svarer, at de ikke kender til samarbejdet 
på tværs af byerne i dag, og at de ikke ved, om der 
i det hele taget er et samarbejde. Det vidner om et 
svagt kendskab til de eksisterende rutiner. 25 % 

mener, der er et godt samarbejde, mens 26 % er 
uenige. Alt i alt viser det et broget billede med god 
plads til både forbedring og forandring. 

Helt uenig og uenig – 26 %

Helt enig og enig – 25 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.210)

Ved ikke – 49 %

SamletHelt enig    2 %

Enig 23 %

Uenig 23 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 49 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
37 %, at de ikke ved, om der informeres godt om 
arrangementerne. 30 % synes, der sker en deling 
af viden, mens 33 % mener det modsatte. Der er 

således meget delte meninger om det. Der er po-
tentiale for forbedring, når 70 % samlet set svarer, 
at de ikke ved det eller er uenige i, at delingen af 
information fungerer godt i dag.

79 % af respondenterne og dermed fire ud af fem 
er enige i, at et samarbejde på tværs mellem lands-
byerne er nødvendigt, hvis landsbyerne fremover 
skal overleve. 7 % er uenige, og 5 % svarer ved 

ikke. Det tegner et billede af en gruppe borgere, der 
mener, at en fælles organisering er nødvendig, hvis 
de enkelte byer skal overleve. 

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne 
bakker op om en stærk koordinering på tværs. 
Uden borgernes tro på det vil det ikke være muligt 
at skabe en stærk landsbyklynge. 79 % af borgerne 
bekræfter, at de ser samarbejde som vejen frem, og 
at landsbyerne står stærkere, når de står sammen. 

Det giver styregruppen og projektet som helhed en 
stor opbakning fremadrettet. Samtidigt er der dog 
også borgere, som ikke tror på, at samarbejde er 
nødvendigt. 

Helt uenig og uenig – 33 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=1.210)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=1.223)

Ved ikke – 37 %

Helt enig og enig – 30 %

Helt uenig og uenig – 7 %

Ved ikke – 14 %

Helt enig og enig – 79 %

Samlet

Samlet

Helt enig  4 %

Enig 26 %

Uenig 28 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 37 %

Helt enig  25 %

Enig 54 %

Uenig   6 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 14 %
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Organiseringen i Mariager Fjord Vest
Styregruppen er sammensat med én repræsentant 
og én suppleant fra hvert lokalområde og en repræ-
sentant fra Mariagerfjord Kommune. Den består 
derfor af i alt 11 medlemmer. Repræsentanter fra 
Viborg Kommune og Rebild Kommune kan indkal-
des efter behov, men er ikke faste medlemmer af 
styregruppen. Alle lokalområder har et bagland i 
form af et lokalråd eller en borgerforening. Desuden 

involveres øvrige aktører fra foreningslivet samt 
borgere med specifikke kompetencer, som supple-
rer styregruppen. I praksis deltager derfor 15-20 
personer i de fleste styregruppemøder. Styregrup-
pens forretningsudvalg udgøres af en formand, 
en næstformand (den kommunale repræsentant), 
en lokalområderepræsentant, som går på skift, og 
konsulenten.

4.4 KOMMUNIKATION
En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke det enkelte lokalområde og synlig-
gøre klyngen som helhed. Derfor er en forbedret og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan styregrup-
pen, kommunikations- og PR-gruppen samt de 
øvrige arbejdsgrupper få inspiration til, hvordan de 
bedst kommunikerer med borgerne. Derfor bliver de 
spurgt ind til deres nuværende vaner og fremtidige 
ønsker, når de søger informationer.

48 % af respondenterne havde hørt om lands-
byklyngen før de deltog i borgerundersøgelsen. 

De 52 %, som svarede at de ikke havde, blev i 
forlængelse heraf spurgt til, hvordan de stiftede 
bekendtskab med spørgeskemaet. 90 % af disse 
eller 563 respondenter tilkendegav, at det var via 
den udsendte e-Boks besked, mens 14 % svare-
de gennem en husstandsomdelt folder. På den 
måde kan det konkluderes, at e-Boks i Mariager 
Fjord Vest har været en effektiv måde at rekruttere 
respondenter på. 

De 48 %, som havde hørt om landsbyklyngen før 
de deltog i borgerundersøgelsen blev efterfølgende 
spurgt til, hvor de havde hørt om landsbyklyngen. 
Alle respondenter blev ligeledes spurgt til, hvordan 
de fremadrettet ønsker at indhente oplysninger om 
lokale forhold.

ARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPE

STYREGRUPPE

MARIAGERFJORD KOMMUNE STENILD

BRØNDUM SNÆBUM

DØSTRUP SDR. ONSILD

HVILSOM NR. ONSILD

HVORNUM KLEJSTRUP

HØRBY KIRKEBY

KOMMUNIKATIONSGRUPPE BORGERINVOLVERINGSGRUPPE

FORRETNINGSUDVALG
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om 
klyngesamarbejdet, peger de fleste på samtale med 
andre personer fra lokalsamfundet (41 %), lokale 
aviser (37 %) og Facebook (36 %). Under ’Andet’ 
peger langt de fleste af respondenterne på, at de 
har deltaget på et møde i det lokale forsamlingshus i 

forbindelse med et ’Spis sammen’ arrangement. 
Fremadrettet foretrækker borgerne i stigende grad 
at holde sig orienteret om udviklingen i lokalområdet 
via mails/nyhedsbreve (47 %), Facebook (42 %) og 
lokale aviser (41 %). 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=626)   

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.202) 

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

Andet
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           47 %
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           37 %
                41 %

                41 %
        16 %

             29 %
        26 %

      5 %
  12 %

     4 %
            9 %

1 %
    13 %

  12 %
1 %

Ovenstående viser et broget, men meget specifikt 
informationsbehov blandt borgerne, som styre- og 
kommunikationsgruppen i fremtiden kan målrette 
deres budskaber ud fra. På den baggrund kan det 
anbefales, at klyngen i fremtiden fokuserer på at 
bruge netop de tre kommunikationskanaler. 
Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest har i dag 
allerede en hjemmeside, www.mariagerfjordvest.dk 
og en gruppe på Facebook. 

Kommunikationsgruppen startede meget tidligt i 
processen med at lave en facebookgruppe, som i 
dag har 248 medlemmer. Gruppen er offentlig og 
kan derfor ses af alle. Alle har mulighed for og er 
blevet opfordret til at bruge gruppen. Fremadrettet 
er det vigtigt, at flere af de 5.770 borgere i klyngen 
bliver medlemmer i gruppen. Alternativt kan grup-
pen ændres til en facebookside, hvilket vil gøre det 
muligt at kommunikere eksternt til de personer, som 
ikke allerede er en del af fællesskabet. 
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Efterfølgende har kommunikationsgruppen oprettet 
og etableret en hjemmeside. Der har været inviteret 
til forfatteraften, hvor alle interesserede kunne lære 
at lave opslag på hjemmesiden. Der var desværre 
en meget ringe tilslutning til dette på trods af en del 
reklame for arrangementet på Facebook, på hjem-
mesiden og til fx fællesspisninger. Der ligger derfor 
en vigtig opgave i at få bygget videre på organise-
ringen bag hjemmesiden. 

Styregruppens medlemmer har i alle lokalområder 
udbredt kendskabet til landsbyklyngesamarbejdet 
ved eksempelvis at dele opslag i facebookgrupper, 

men i særligt grad ved at fortælle om samarbejdet 
ved lokale begivenheder som eksempelvis fælles-
spisninger, foreningsdage og generalforsamlinger. 
Endvidere orienteres der tæt til Landsbyråd Vest for 
også af denne vej at sikre opbakning.

Der er derudover gjort en indsats i forhold til pres-
sen, idet der er udarbejdet og bragt pressemedde-
lelser løbende. Der er lavet en artikel om lands-
byklyngesamarbejdet i en husstandsomdelt folder, 
Kulturfjorden.
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=464)

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
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       7 %

    43 %

  3 %

4.5 FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere, som involverer sig og vil yde en frivillig 
indsats.⁸ Uden et stærkt frivilligt engagement er det 
vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyngen. Det 
er derfor vigtigt at kortlægge kulturen og motivatio-
nen for frivilligt arbejde, da det giver styregruppen 
et vigtigt redskab til at motivere nye frivillige. 

93 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis lokalom-
råderne skal overleve. Det viser, at borgerne er 
meget bevidste om deres afgørende rolle i forhold 
til lokalområdernes overlevelse. Det er derfor et 
vigtigt argument i den fremtidige rekruttering af nye 
frivillige.

Det er dog ’kun’ 39 % af respondenterne, der i dag 
laver frivilligt arbejde. Det er fuldstændigt tilsvaren-
de med de landsdækkende undersøgelser, der er 
lavet på området. Også på landsplan er det 39 % af 
befolkningen, der deltager i frivilligt arbejde.9  

74 respondenter giver direkte udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighederne for 
at blive frivillig i klyngen. Det giver styregruppen et 
skub fremad i arbejdet med at engagere borgerne, 
og det viser, at der er et potentiale for at involvere 
endnu flere i den lokale udvikling.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor 
bliver de borgere, som svarer, at de deltager i frivil-
ligt arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.10

Respondenterne motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen (58 %). Herefter kommer deres 
ønske om at deltage i et socialt fællesskab (43 %), 
og det at de blev opfordret/valgt (39 %). Under 
’Andet’ skriver flere, at de er opvokset i og med en 

frivilligkultur, hvor det er naturligt at engagere sig 
frivilligt for at hjælpe andre. Endvidere bliver det her 
nævnt, at det frivillige arbejde er en god måde at 
lære nye mennesker at kende som tilflytter. 

Jo bedre styregruppen, borgerinddragelsesgruppen 
og de øvrige arbejdsgrupper kender borgernes moti-
vationsfaktorer, desto bedre kan de henvende sig til 
nye potentielle frivillige og invitere dem ind i samar-
bejdet. Med udgangspunkt i ovenstående kan det 

derfor konkluderes, at det i rekrutteringen af frivillige i 
landsbyklyngen Mariager Fjord Vest er afgørende, at 
de har interesse for sagen, at de bliver opfordret til at 
engagere sig, og at det sociale fællesskab priorite-
res. Der ligger derfor en vigtig opgave for borgerin-
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At deltage i et socialt fællesskab (65 %) samt det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (57 
%), er klart det mest betydningsfulde udbytte ved 
at lave frivilligt arbejde for borgerne i landsbyklyn-

gen Mariager Fjord Vest. Herefter kommer det at 
gøre noget konkret på et område, som optager den 
enkelte (34 %).

Det er interessant, at respondenterne i så udpræget 
grad peger på det sociale fællesskab som det mest 
værdifulde aspekt ved frivilligt arbejde. Det betyder, 
at når først man er kommet i gang, så er fællesska-
bet og det at gøre en indsats til fordel for lokalsam-
fundet vigtigere, end det fx er at lære noget om det, 
man arbejder med. Derfor er det afgørende, at de 
frivillige først og fremmest skal have mulighed for at 

arbejde med noget af det, de selv synes er vigtigt, 
og at det sociale fællesskab omkring det frivillige 
arbejde skal være rart at være del af, da det afgør, 
om de frivillige bliver eller stopper igen. Det skal 
styregruppen, borgerinddragelsesgruppen samt de 
øvrige arbejdsgrupper derfor forsøge at skabe de 
optimale rammer for.

volveringsgruppen i at få bragt disse elementer i spil. 
Det kan have betydning, når der skal rekrutteres nye 
frivillige.

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige udbyt-
te, man får, når først man er begyndt.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=462)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

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

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

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

Andet
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet 
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle. 
Særligt i Mariager Fjord Vest, hvor klyngens arbejde 
skal koordineres med tre kommuner. I styregruppen 
deltager en kommunal repræsentant fra Mariager-
fjord Kommune på møderne, og de tre kommuner 
fungerer alle som økonomiske bidragsydere. Uden 
kommunernes opbakning kan klyngen derfor ikke 
etableres. I Mariager Fjord Vest ligger otte af de ti 
lokalområder i Mariagerfjord Kommune, som også 
var ansvarlig for ansøgningen (med godkendelse 
fra samarbejdskommunerne), og derfor er det også 
den kommune, der vil danne grundlag for det kom-
mende kapitel. 

Både i Viborg Kommune og i Rebild Kommune er 
der tidligere etableret klyngesamarbejder. I Viborg 
Kommune ligger Fjordklyngen, som er etableret i 
samarbejde med Aalborg Universitet, og i Rebild 
Kommune ligger Rebild Øst Klyngen, som ligeledes 
er en del af kampagnen Landsbyklynger.  

Kommunens landdistriktspolitik
Mariagerfjord Kommunes Landdistriktspolitik for 
2015-201811  har følgende indsatsområder:

• Styrkelse af det gode hverdagsliv for alle lands-
byer i det åbne land

•  Styrkelse af gode mødesteder, som skaber ram-
mer om aktiviteter og sammenhold 

•  Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne
•  En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats 

tilpasset de lokale muligheder
•  En sammenhængende infrastruktur i hele kom-

munen

I tillæg hertil har byrådet en vision for landdistrik-
terne, som ligeledes er beskrevet i kommunens 
Landdistriktspolitik. Visionen lyder: ”Mariagerfjord 
Kommune har attraktive landdistrikter med stor 
sammenhængskraft.” Det betyder, at: 

• Man støtter den strategiske udvikling i landsbyer 
med bosætningspotentiale12

•  Man støtter udviklingen med udgangspunkt i de 
lokale ressourcer og værdier

•  Dialog og samarbejde er et vigtigt element i 
landsbyernes udvikling

Ovenstående passer langt hen ad vejen ind i 
landsbyklyngetankegangen. Særligt i forhold til 
visionen, hvor der er fokus på strategisk udvikling, 
udvikling med udgangspunkt i lokale ressourcer og 
samarbejde som et vigtigt element. Noget af det, 
som er grundtanken i kampagnen Landsbyklynger. 
Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest har derfor en 
opgave i at fortælle politikerne i Mariagerfjord Kom-
mune, at også andre end de udpegede potentielle 
bosætningsområder er vigtige og relevante, når 
Landsdistriktspolitikken skal fornys i 2018.  

Mariagerfjord Kommune har i en række forskellige 
politikker og strategier beskrevet, at de priorite-
rer samarbejdet med borgerne. For at kortlægge 
borgeres kendskab til de kommunale ambitioner om 
samskabelse, bliver borgerne spurgt til deres kend-
skab til samarbejdet mellem borgere og kommune.
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VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DE SER OG 
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN FX 
VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE. 
(N=1.191)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

82 % ved ikke, hvad der er beskrevet ift. kommu-
nens syn på samarbejdet med borgerne. 9 % ved, 

at der findes noget, mens 9 % ikke tror, det er 
beskrevet.

Trods den førnævnte Landdistriktspolitik, er det 
langt fra alle, der er klar over, hvordan man som 
borger kan få indflydelse på den lokale udvikling. 
Godt tre ud af fire respondenter er reelt ikke er klar 
over, i hvilken grad samarbejdet mellem borgerne 
og kommunen er prioriteret, og hvad rammerne for 
samarbejdet er fra kommunens side. 

Resultatet er ganske interessant, idet trefjerdele af 
respondenterne reelt ikke er klar over, i hvilken grad 
samarbejdet mellem borgere og kommune er priori-
teret, og hvad rammerne er for dette fra kommunens 
side. Kommunen er repræsenteret i styregruppen for 
klyngeprojektet, og det bliver derfor en vigtig opgave 
at få kommunikeret, at klyngesamarbejdet er et aktivt 
og strategisk vigtigt samarbejde mellem borgere og 
kommune.

%0 20 40 60 80 100

     9 %

     9 %

            82 %
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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 Mariager Fjord Vest, og for Mari-
agerfjord Kommune, som i deres landdistriktspolitik 
netop har fokus på mødestederne. 

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødestede.13

Borgerne bliver i spørgeskemaundersøgelsen 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.

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, genbrugs-
stationen og stranden.

 

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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FORSAMLINGSHUS 

KLUBHUS 

IDRÆTSHAL 

MENIGHEDSSHUS / KONFIRMANDSTUE 

SKOLE / FRISKOLE 

ANDET 
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AF STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.171)

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)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

          7,5

      7,1

    6,8

5,1

          7,6

            7,8

    6,8

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Tilbagevendende årlige 

arrangementer (7,8), haller og klubhuse (7,6) og 
institutioner (7,5) vurderes af borgerne til at have 
størst betydning som et fælles mødested. 

I forhold til de tre typer mødesteder, så er haller og 
klubhuse samt institutioner eksempler på formelle 
mødesteder, hvor man mødes med en forventning 
om et forudbestemt læringsudbytte. Denne type 
mødested er også vigtigt for lokalsamfundet, da det 
hænger sammen med et grundlæggende behov 
for at få hverdagen til at fungere. Dagligvarebutik-
ker er et eksempel på et uformelt mødested, hvor 
man mødes tilfældigt med et bestemt formål, mens 
tilbagevende årlige arrangementer er et eksempel 
på et ’tredje mødested’. Det betyder, at det sociale 
samvær er i fokus, at det er lidt tilfældigt, hvem man 
møder, og hvad man taler om. I den type mødested 
ligger der et frirum og en åbenhed i forhold til at 
møde andre mennesker. 

Fremadrettet skal landsbyklyngen Mariager Fjord 
Vest arbejde med at tilpasse institutioner samt hal-
lerne og klubhusene, så de i stadig højere grad kan 
fungere som mødesteder, der samler befolkningen 
på tværs. I den forbindelse er det dog også vigtigt 

at bemærke, at man, som skrevet i indledningen, i 
klyngen opfatter de eksisterende forsamlingshuse 
som meget velfungerende. Det er derfor vigtigt, at 
der bliver bygget videre på de arrangementer og 
begivenheder, som i dag fungerer godt. 

Borgerne har ud over de nævnte mødesteder også 
haft mulighed for at skrive andre mødesteder, der 
har betydning for fællesskabet. Her bliver nævnt 
mange forskellige steder og arrangementer, som 
enten allerede nu eller for fremtiden kan få be-
tydning i forhold til at få borgerne til at mødes på 
tværs. Fx nævnes genbrugsbutikker, en hundeskov 
og lokalhistorisk forening.  

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivi-
tetstilbud er med til at gøre et område attraktivt, og 
det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet har 
derfor været at kortlægge det nuværende aktivitets-
udbud, samt at undersøge hvad borgerne i klyngen 
ser af behov ifm. fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning i 
Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Mariager-

fjord Kommune på en 28. plads, Viborg Kommune 
på en 26. plads og Rebild Kommune på en 16. 
plads.14  Alle tre kommuner ligger altså placeret i 
den bedste tredjedel, hvilket vidner om en generelt 
god dækning på facilitetsområdet. Dækningen bli-
ver målt ud fra antallet faciliteter i forhold til indbyg-
gertallet. I landdistrikterne ses det ofte, at borgerne 
har længere til idrætsfaciliteterne mod til gengæld 
ikke at være så mange om at dele dem.

4.8 AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=1.166)

Ja

Nej

%

74 %

26 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Respondenterne bliver i forlængelse heraf spurgt 
til, om de har forslag til nye aktiviteter. Forslagene 

fordeler sig på tre overordnede kategorier: Natur og 
outdoor, Idræt og motion samt Kultur.15

Størstedelen (74 %) er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. Men det er 
dermed samtidigt også over hver fjerde (26 %), som 
ikke er tilfredse. Inddeles respondenterne i forskel-

lige aldersgrupper, viser der sig et billede af, at jo 
ældre borgerne er, desto mere tilfredse er de med 
aktivitetsudbuddet. 
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NATUR OG OUTDOOR (N=587)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%0 10 20 30 40 50 60

     35 %

          58 %

        18 % 

    14 %

  22 %

   23 %

11 %

Inden for Natur og outdoor er vandreture (58 %) 
den store højdespringer, mens mountainbike (35 %) 
placerer sig som en klar nummer to. Herefter ligger 

de øvrige forslag relativt tæt efter hinanden. Under 
’Andet’ nævnes eksempelvis af flere en jagtforening 
og fælles jagtaktiviteter. 
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IDRÆT OG MOTION (N=538)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%0 10 20 30 40 50

       30 %

 18 %

            42 %

          32 %

           25 %

          16 %

   11 %

9 %

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes 
svar sig bredt på flere kategorier med fitness (42 %), 
boldspil (32 %) og gymnastik (30 %) som de mest po-

pulære. Under ’Andet’ nævner flere forskellige typer 
af danseaktiviteter. 

Det vil i forlængelse af denne rapport være oplagt 
at invitere DGI Nordjylland, som dækker både 
Rebild og Mariagerfjord kommuner, og de lokale 

foreninger til en præsentation af borgernes ef-
terspørgsel, da det kan bidrage til den generelle 
foreningsudvikling i området. 
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På samme måde som tilfredsheden med udbuddet 
af fritids- og aktivitetstilbud er afhængig af respon-
denternes alder, ligeledes er deres forslag til nye 
aktiviteter. Eksempelvis er der blandt de unge en 
endnu større efterspørgsel efter fitnessaktiviteter og 

mountainbike, mens der for de ældre er en tilsva-
rende for gymnastik og særligt vandreture. På det 
kulturelle område er alle aldersgrupper enige om, at 
aktiviteter til de unge er det mest efterspurgte.

KULTUR (N=578)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%0 10 20 30 40 50

        20 %

        36 %

 15 %

          21 %

         29 %

            39 %

           46 %

6 %

Inden for Kultur er det mest efterspurgte aktiviteter 
for unge (46 %). Derudover er også fælles madlav-
ning (39 %) og biograf/filmklub (36 %) efterspurgt. 

Under ’Andet’ foreslås alt fra dilettant- og revyspil til 
foredrag og koncerter. 
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR) (N=1.151)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet 

Ved ikke

%0 10 20 30 40 50

             40 %

            30 %

            49 %

     25 %

         8 %

        36 %

2 %

         18 %

Årstidsfester (49 %) og sportsstævner og konkur-
rencer (40 %) ser borgerne som de mest oplagte 
arrangementer at samarbejde om. Herefter kommer 

fællesspisning (36 %) og festivaler og kulturdage (30 
%). 

Hvis lokalområderne skal samarbejde om fælles 
aktiviteter, kræver det, at borgerne er villige til at 
transportere sig mellem lokalområderne i klyngen. 

Derfor bliver borgerne spurgt til, hvor langt de er 
villige til at flytte sig for at deltage i deres fritidsinte-
resser. 
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL DIN FRITIDS-
INTERESSE? (N=1.151)

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%0 5 10 15 20 25 30 35 40

15 %

            37 %

      33 %

15 %

Samlet set er ca. halvdelen af respondenterne villige 
til at bevæge sig over 10 km for at komme til deres 

fritidsinteresser. Kun 15 % vil ikke bevæge sig over 
5 km. 

Der er derfor blandt borgerne generelt en udpræ-
get villighed til at transportere sig rundt i klyngen 
efter det rette aktivitetstilbud. Men hvis flest mulige 
borgere skal nås, skal aktiviteterne helst placeres 
centralt i klyngen, da der er ca. 15 km mellem 

klyngens yderpunkter. Filtreres ovenstående be-
svarelser på respondenternes alder ses det, at jo 
ældre borgerne bliver, jo kortere er de villige til at 
transportere sig.   
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HVAD KAN BORGERNE OG FORENINGERNE I OMRÅDET GØRE,  
FOR AT TILFLYTTERE BLIVER INTEGREREDE? (MAX 3 SVAR) (N=1.143) 

Borgerne i Mariager Fjord Vest mener, at det først 
og fremmest er afgørende at give nye tilflyttere en 
personlig velkomst (54 %), hvis de skal integreres 
bedst muligt. Derudover er tiltag som oplysning om 
foreningsaktiviteter og –tilbud (46 %), en fælles akti-
vitetskalender for hele området (37 %) og fællesspis-

ninger (29 %) vigtige. Under andet nævnes bl.a. en 
’mentor-ordning’, hvor de nuværende borgere kunne 
invitere tilflyttere hjem til middag og videregive infor-
mation om byen, en guidet bustur rundt i området 
samt en velkomst af naboerne, som kunne tage dem 
med til et fælles arrangement. 

Hvis bosætningen på længere sigt bliver et fokus-
punkt for Mariager Fjord Vest, så er der i ovenstå-
ende inspiration til hvilke tiltag, der kan startes ud 
med at blive iværksat. Det kunne på den baggrund, 
hvis der er frivillige, som er interesseret heri, være 

oplagt at etablere en arbejdsgruppe, som kan ar-
bejde med emnet. Det vil derudover være et oplagt 
emne at få skrevet ind i strategiplanen, som bliver 
udgivet i løbet af 2019.  
 

Personlig velkomst

Oplysning om foreningsaktiviteter og –tilbud

Introduktion til det lokale erhvervsliv

Fælles aktivitetskalender for hele området

Introduktionsmøde for nye borgere

Guidede natur- og byvandringer

Fællesspisninger

Velkomstpakke med kuponhæfte til lokale tilbud

Hjemmeside og sociale medier

Ved ikke

Andet
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       54 %

           46 %

    5 %

               37 %

         21 %

          10 %

     29 %

      19 %

          22 %

         9 %

2 %
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
For at blive klogere på hvilke fokuspunkter, klyngen 
skal arbejde videre med fremadrettet, bliver borger-
ne spurgt om deres mening hertil.   

Som rapporten tidligere har konkluderet, 
så er borgerne i landsbyklyngen Mariager 
Fjord Vest klar over, at de er nødt til at sam-
arbejde på tværs af lokalområderne, hvis de 
enkelte lokalsamfund skal overleve. Borger-
ne er også klar over, at deres engagement 
spiller en afgørende rolle, hvis det skal 
lykkes. Det sidste kapitel i rapporten vil nu 
fokusere på klyngens fremtidsperspektiver. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, MARIAGER FJORD VEST  
SKAL SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAX 3 SVAR) (N=1.145)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og sammenhold  
som giver tryghed

Netværk for selvstændige

Ved ikke

%0 10 20 30 40 50 60

         54 %

              47 %

             35 %

          21 %

        19 % 

            22 %

     28 %

        8 %

              24 %

   3 %

1 %

En god infrastruktur (54 %) og gode skoler og institu-
tioner (47 %) og er de to vigtigste fokuspunkter, der 

skal samarbejdes om fremadrettet. 

54 % af respondenterne tilkendegiver, at en god in-
frastruktur er meget vigtig. Hvis ikke infrastrukturen 
fungerer, bliver det vanskeligt at komme omkring i 
klyngen og dermed også vanskeligt at bakke op om 
de fritidsaktiviteter og institutionstilbud, som ligger 
forskellige steder i klyngen. Det gjorde sig fx også 
gældende i forhold til, at flere prioriterer fælles-
skabet i landsbyen frem for i klyngen. Det kræver 
udviklede sti- og busforbindelser at binde lands-
byerne sammen, så børn og voksne kan komme 
sikkert rundt. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne – og dermed 
de enkelte lokalområder – står stærkere, hvis de 
formår at stå sammen om områdernes infrastruk-
tur, gode skoler og institutioner. Kan borgerne og 
lokalområderne overføre kulturen omkring et stærkt 
fællesskab og sammenhold til klyngesammenhæn-
gen, står de samlet stærk overfor eksempelvis de 
tre deltagende kommuner, når nye løsninger skal 
forhandles.

Borgerne fik i undersøgelsen ligeledes mulighed for 
at komme med idéer til øvrige fokuspunkter, som 
klyngen skal samarbejde om fremadrettet. Her kom 
flere konkrete forslag frem. En del respondenter 
lægger vægt på, at det er afgørende, at infrastruk-
turen forbedres. Både i form af den kollektive trafik, 
via cykelstier og gennem bedre bredbånd og mobil-
dækning. Derudover foreslår flere, at skolevalg kan 
foregå på tværs af kommunegrænser. Fx beskrives 
det: 

”Børnene i Hvornum har kun en km til 
Klejtrup, men de skal gå i skole i Hobro 
over ti km væk” 
Borger i landsbyklyngen Mariager Fjord Vest

Foruden førnævnte bliver det af flere også nævnt, 
at der skal ryddes op i landsbyerne, så de fremstår 
mere attraktive.  
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Borgerne er af styregruppen blevet spurgt til, hvad 
deres største ønske er for klyngen. Besvarelserne 

fra de 342 respondenter er blevet grupperet i 19 
svarkategorier, som ses i Tabel 3.

HVAD ER DIT STØRSTE ØNSKE FOR KLYNGEN? (N=342)

TABEL 3

Overskrift Beskrivelse Antal
1 Fællesskab og sammenhold 

styrkes
Sammenhold, samarbejde og fællesskab styrkes så 
landsbyerne udvikler sig sammen. Mindre konkurren-
ce, bedre tilbud, udnytte hinandens kompetencer

67

2 At projektet lykkes Positive resultater nås og samarbejdet kommer til 
at fungere. Konstruktivt arbejde der munder ud i 
handling

53

3 Attraktiv for bosætning Gøre landsbyerne attraktive,  
så nye borgere tiltrækkes eller fastholdes

26

4 Udvikling og udbygning Ønske om udvikling og forslag til udbygning 24
5 Aktiviteter og arrangementer Forskellige forslag til tiltag, aktiviteter og  

arrangementer
23

6 Kommunikation og ejerskab Kommunikation om samarbejdet, fællesskabet  
og aktiviteter i områderne, så ejerskab opnås

21

7 Cykel-, løbe- og vandreruter Flere cykelstier f.eks. Hvornum-Klejtrup,  
flere naturstier

18

8 Stolthed og godt liv At man får en stolthed over at bo på landet  
og man kan få et godt liv i en landsby

16

9 Handelsmuligheder Lokale indkøbsmuligheder efterspørges 12
10 Kritisk i forhold til samarbejdet Skepsis ift. om det kan lykkes eller er spild af  

ressourcer; områdets størrelse og afgrænsning  
ses som problematisk

12

11 Plads til det individuelle Bevare det aktive og nære lokalsamfund,  
ikke ødelægge det lokale engagement

11

12 Bedre netforbindelse Bedre dækning i forhold til internet og mobiltelefon 11
13 Skoletilbud Fastholdelse af det lokale og nære skoletilbud 9
14 Transportmuligheder Især bedre offentlig transport er et tema 8
15 Lære hinanden at kende At lære hinanden bedre t kende og finde folk  

med fællesinteresser
8

16 Nedbryde kommunegrænser Samarbejde på tværs af kommunegrænser.  
De opleves som en stor hindring

7

17 Mere for de unge Flere aktiviteter for børn og unge i nærområdet 5
18 Status quo Tilfredshed med hvad der er 3
19 Andet Spænder bredt fra sikkerhed for børn over støjbe-

kæmpelse til alle får lige gavn af samarbejdet m.fl. 
8

I alt 342

Det ses ud fra Tabel 3, at borgernes største ønske for 
klyngen i høj grad knytter sig til, at den vil være med 

til at styrke sammenholdet og fællesskabet i området, 
samt at klyngen generelt vil lykkes. 

At borgerne ønsker, at projektet lykkes er endnu et 
bevis på, at der blandt befolkningen er opbakning til 
landsbyklyngen Mariager Fjord Vest.  
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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 bredt.16 Alt det er styregruppen i Mariager Fjord 
Vest godt i gang med.
Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgå-
ende perspektiver i form af styrker og udfordringer, 

som er vokset frem af analysen. Styrkerne og 
udfordringerne knytter sig til udviklingen af klyngen. 
Både generelt og i forhold til specifikke elementer. 
Det gælder for styregruppen nu at se på, hvordan 
de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de kan 
få kompenseret og/eller minimeret udfordringerne. 

STYRKER 
• Foreningerne i klyngen har allerede etableret 

flere forskellige typer af samarbejde.
•  Lokalområderne i den tidligere Hobro kommu-

ne (otte af de ti lokalområder) har før kommu-
nesammenlægningen i 2017 dannet et fælles 
Landsbyråd. 

•  Hele 30,3 % har besvaret borgerundersøgel-
sen. Det vidner om en gruppe borgere, som 
bakker op omkring projektet. 

•  Godt bosætningspotentiale (Placeret tæt på 
motorvejsnettet og en overkommelig pend-
lerafstand til større byer som Viborg, Skive, 
Randers, Aarhus og Aalborg.

•  Gode forhold for mindre erhvervsvirksomhe-
der.

•  Naturskønne omgivelser. Bl.a. går Den Natio-
nale Hærvejsrute gennem klyngen.

•  Velfungerende forsamlingshuse, gode idræts-
faciliteter og et mangfoldigt foreningsliv. 

•  79 % af respondenterne ser samarbejdet 
mellem landsbyerne som en forudsætning for, 
at de enkelte landsbyer overlever. Det viser 
opbakning til klyngetanken.

•  74 borgere ønsker at høre mere om mulighe-
den for at blive frivillig i klyngen.

•  Mange borgere ønsker at der fremadrettet 
kommunikeres via mails/nyhedsbreve, lokale 
aviser og Facebook. Hvis de kommunikati-
onskanaler benyttes, kan målgruppen være 
stor. 

•  93 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt. 

•  Mariagerfjord Kommune bakker i deres 
Landdistriktspolitik op omkring udvikling med 
udgangspunkt i lokale ressourcer og ser 
samarbejdet med borgerne som et vigtigt 
element.  

•  Samlet set er der blandt respondenterne 
1.703 forslag til nye aktiviteter inden for Natur 
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur. 

•  85 % er villige til at bevæge sig 5 km eller 

mere efter det rette aktivitetsudbud. Der er 
dermed stor villighed til at bevæge sig på 
tværs af klyngen for at deltage i fælles arran-
gementer i fritiden. Det giver foreningerne 
mulighed for at samarbejde om aktiviteter.   
 
UDFORDRINGER 

• Samarbejdet skal koordineres mellem tre 
kommuner og to regioner.

•  Kun 25 % mener, der i dag er et godt samar-
bejde i klyngen.

•  Kun 30 % mener, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer.

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, men kun 39 % deltager i 
frivilligt arbejde. 

•  Aldersgennemsnittet stiger hurtigere end på 
landsplan. Der kommer i den forbindelse flere 
pensionister i klyngen.

•  Manglende vedligeholdelse af de offentlige 
arealer.

•  Manglende infrastruktur.
•  Udfordringer med telefoni og internet i nogle 

af lokalområderne.
•  Udfordring i form af gennemkørsel og tra-

fikstøj.
•  Flere lokalområder har svært ved ”at se ud 

over deres eget byskilt”
•  Flere lokalområder mister indbyggere, end 

der er lokalområder der får flere indbyggere. 
•  Respondenterne føler større tilknytning til 

deres lokalområde end de gør til klyngen.
•  82 % ved ikke om kommunerne har beskre-

vet, hvordan de ser og vægter samarbejdet 
med borgerne. Meget få respondenter kender 
derfor til kommunens ambitioner om at sam-
arbejde med borgerne. Det kan true klyngens 
fremtid, hvis ikke borgerne bliver klar over, 
at de har en stor rolle at spille i forhold til 
at fastholde kvaliteten i den service, der er, 
og udvikle nye løsninger i samarbejde med 
kommunen.
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Styregruppen udpeger på baggrund af den viden, 
der er opnået via kortlægningen og denne rapport, 
en samlet vision for klyngen. Visionen skal udstikke 
retningen for klyngen i fremtiden. Med udgangs-
punkt heri beslutter og udpeger styregruppen hvilke 
indsatsområder, de vil prioritere og arbejde videre 
med. 

Herfra er det op til styregruppen at få involveret 
de frivillige, som kan arbejde med de forskellige 
temabaserede indsatsområder. Med udgangspunkt 
i klyngens organisering, vil det være oplagt at 
danne arbejdsgrupper ud fra hver enkelt af disse. 
Det vil være naturligt at lade arbejdsgrupperne selv 
arbejde med en kvalificering og konkretisering af de 
indsatsområder, som udvælges. 

Visionen og de valgte indsatsområder danner 
grundlag for de kommende handleplaner, som 
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper og strate-
giplanen, som udarbejdes af styregruppen. Stra-
tegiplanen er en strategisk plan, der fungerer som 
pejlemærke for den langsigtede udvikling af områ-
det. Den skal vise vejen for initiativer, der på sigt 
sættes i gang - og sikre en fortsat positiv udvikling. 
Strategiplanen for Mariager Fjord Vest forventes at 
ligge færdig ved i den første halvdel af 2019. 
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