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Hvad er meningen med, at ti landsbyer vest 
for Hobro arbejder sammen i en klynge? 
Hvad skal det gøre godt for? Hvad er mis-
sionen? 

Missionen for Landsbyklynge Mariager Fjord Vest 
er at skabe et sammenhold på tværs af de ti lands
byer, de to regioner, de tre kommuner og bygræn
serne. Hver landsby har sine egne arrangementer, 
og disse kan udbygges, blive styrket og flere kan 
komme til, når landsbyerne puljer deres potentialer.

Klyngen kan støtte op om landsbyernes eksisteren
de arrangementer, men også skabe nye initiativer, 
hvor vi rammer bredt. Missionen er endvidere at 
skabe relationer på tværs af landsbyerne og at få 
pustet liv i initiativerne. Det endelige mål er at ska
be et område, som også i fremtiden er attraktivt for 
bosætning – fordi området er fyldt med virketrang 
og fællesskabsfølelse.

1. 
HVAD ER MENINGEN? 
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Landsbyklyngen består af ti lokalområder, 
hvoraf de otte er hjemmehørende i Ma-
riagerfjord Kommune. Derudover indgår 
Klejtrup (Viborg Kommune) og Stenild 
(Rebild Kommune) i klyngen. I alt bor der i  
klyngen ca. 5.800 borgere.  
                       
På trods af nærheden til motorvejsnettet er en ræk
ke af klyngens lokalområder udfordret i forhold til 
befolkningsudvikling. I de eksisterende befolknings
prognoser er den estimerede tilbagegang på ca. 1% 
årligt, hvilket udfordrer det offentlige serviceudbud i 
området. Ligeledes er den lokale dagligvarehandel 
under kraftigt pres.

Nogle af klyngens lokalområder har i forvejen en 
tradition for samarbejde. Hvilsom og Snæbum har 
arbejdet sammen om en musikfestival. Nr. Onsild 
og Sdr. Onsild har et årelangt samarbejde om en 
fælles aktivitetskalender samt en række fælles 
aktiviteter og foreningsfællesskaber. Klejtrup og 
Hvornum har tætte bånd i forhold til forenings og 
handelslivet.

2. 
HVOR, HVEM  
OG HVORFOR?  
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Hvad er meningen med at ti landsbyer vest 
for Hobro arbejder sammen i en klynge? 
Hvad skal det gøre godt for? Hvad er mis-
sionen? 

Missionen for landsbyklyngen Mariager Fjord Vest 
er at skabe et sammenhold på tværs af de ti lands
byer, de to regioner, de tre kommuner og bygræn
serne. Hver landsby har sine egne arrangementer, 
og disse kan udbygges, blive styrket og flere kan 
komme til. Hver landsby har med andre ord sin 
egen identitet og sine styrkesider – men som vi 
kender det fra ”erhvervsklynger”, er det tanken, at 
landsbyerne puljer deres potentialer for både at 
styrke den enkelte landsby  og området som en 
helhed.

Klyngen kan støtte op om landsbyernes eksisteren
de arrangementer, men også skabe nye initiati
ver, hvor vi rammer bredt. Missionen er at skabe 
relationer på tværs af landsbyerne og at få pustet 
liv i initiativerne. Det endelige mål er at skabe et 
område, som også i fremtiden er attraktivt for bo
sætning – fordi området er fyldt med virketrang og 
fællesskabsfølelse.
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En fælles udfordring for mange af klyngens lands
byer er, at de tidligere kommunale skoler i Onsild 
og Hvilsom er lukket. Stærke lokale kræfter har dog 
sikret en videreførelse med to velfungerende fri
skoler med hhv. ca. 160 og 120 elever. Friskolerne 
er afhængige af at kunne rekruttere elever fra hele 
klyngens område, hvilket bl.a. fungerer gennem en 
velorganiseret transportordninger.

Processen vedrørende etablering af klyngesamar
bejdet startede for ca. tre år siden (februar 2016), 
hvor Landsbyklynger var et tema i forbindelse med 
Landdistriktsrådets årsmøde. Efterfølgende blev 
der indledt en proces, hvor DGI Lokaludvikling 
deltog i et par møder med henblik på afklaring af 
hvilke dele af Mariagerfjord Kommune, der kunne 
have interesse i at medvirke i et forsøgsprojekt. En 
konkret ansøgning blev fremsendt i maj 2017, og 
området Mariager Fjord Vest blev en af en række 
klynger på landsplan. 

Det unikke er, at klyngen omfattede tre kommuner 
og to regioner. Alle tre kommuner har haft en po
litisk/administrativ behandling af klyngedannelsen 
 bl.a. på grund af kravet om kommunal medfinan
siering.

Klyngesamarbejdet blev formaliseret i sommeren 
2017 med etablering af en styregruppe bestående 
af repræsentanter fra de ti områder. Efterfølgende 
har lokalområdet Nr. Onsild haft udfordringer med 
at forankre en lokal organisation, hvorfor de det 
seneste år ikke har været repræsenteret i styre
gruppen.
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UDFORDRINGER 
I ansøgningen til landsbyklyngekampagnen blev en 
række udfordringer opridset som afsæt for klyngens 
arbejde:
• Negativ befolkningsudvikling i de mindre lokal

områder. Klejtrup og Sdr. Onsild er dog undtaget.
• Lokal dagligvarehandel under stærkt pres.
• Lokalt foreningsliv under pres. Bl.a. i forhold til 

rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Desuden 
er det i mange lokalområder vanskeligt at rekrut
tere tilstrækkeligt med deltagere til holdidræt.

• Fibernet og mobildækning er mangelfuldt i dele 
af klyngeområdet.

• Manglende gensidig synlighed mellem lokalom
råderne. Begrænset viden om hvad der foregår 
af aktiviteter på tværs i klyngeområdet.

• Ikke udnyttet bygningsmasse i såvel landsbyer 
som åbent land.

• Manglende lokal infrastruktur. Bl.a. forårsaget af 
nedlagte skolebusser (skolestruktur).

• Lokalområdet/landsbyen ”lukker sig” om sig selv 
og magter ikke at se ud over ”byskiltet”. 

I tillæg hertil kommer de generelle udfordringer, 
som den stigende urbanisering/centralisering tilfører 
landdistrikterne. Det forudsættes, at nye initiativer 
hen i mod en lokal udvikling i høj grad afhænger af 
den sammenhængskraft og innovation, der forefin
des blandt de lokale borgere.

En række af ovenstående udfordringer har været 
genstand for drøftelse i klyngearbejdet – dels i den 
nedsatte styregruppe – dels ved en række borger
møder. Både lokalt og på tværs. Mange af udfor
dringerne er strukturelle, og kan derfor ikke løses 
isoleret i klyngeområdet, men skal ses i et nationalt 
eller kommunalt perspektiv.
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KOMMUNIKATION:  
Hjemmeside, opslagstavler og Facebook

Der er i klyngen etableret en hjemmeside på  
www.mariagerfjordvest.dk. Der har i forbindelse 
med etableringen været holdt møder med DGI 
Lokaludvikling og arbejdsgruppen vedrørende 
kommunikation for at afklare struktur og layout. 
Desuden er der blevet afholdt to workshops, hvor 
alle interesserede i at bidrage til hjemmesiden har 
haft mulighed for at deltage. Der er tre administra
torer af siden og yderligere en række bidragsydere. 
Hjemmesiden bruges primært til at promovere 
diverse arrangementer i klyngen, mens beskrivel
serne af foreninger, mødesteder og andet ikke er 
fuldt udbygget (endnu).

Klyngen har også etableret facebookgruppen 
’Landsbyklynge Mariager Fjord Vest’. Her er der 
ved udgangen af januar 2019 344 medlemmer. 
Gruppen bruges til at annoncere diverse arran
gementer og begivenheder. Funktionaliteten på 
Facebook gør, at arrangementerne kan deles ind i 
andre relevante grupper som f.eks. landsbygrupper 
i området. Herved opnås en endnu større spredning 
af informationerne.

I starten af projektet blev det kortlagt, hvorledes 
de enkelte landsbyer/foreninger kommunikerer 
informationer ud til borgerne i deres område. 
Kortlægningen afslørede, at der bliver brugt kanaler 
som bl.a. kirkeblade, SMSbeskeder, opslagstav
ler, beboerblade og ugeaviser. Da Hobro Ugeavis 
udkommer i stort set hele klyngens område, har der 
været satset på at få omtale af initiativer og arran
gementer her. Det er i stort omfang lykkedes. 
Da Styregruppen består af medlemmer fra alle ti 
landsbyer, har medlemmerne haft en forpligtelse til 
at orientere deres bagland.          

3. 
STATUS 
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AKTIVITETER:  
Vandreture, sang ved søen, cykleture  
og running-dinner 
Aktivitetsudvalget er kommet godt i gang, og de har 
til fulde taget kerneopgaven ”involvering” til sig, da 
de bl.a. har gennemført ”sangaftener ved søen” i 
en række landsbyer, hvilket har været en fantastisk 
succes med 4050 deltagere pr. gang. Aktiviteten 
fortsætter i 2019, så det kan nå rundt i alle landsby
erne. Klejtrup Sø lagde desuden overflade og vand 
til et succesfuldt arrangement med konkurrencer og 
masser af spas med vand i form af blandt andet en 
kanokonkurrence.

Der har været mange deltagere til vandreture i 
klyngen – som har sat tanker i gang – f.eks. til 

”Hitlerbroen”. Der har også været vandretur i julen 
i Snæbums historiske landskaber med jættestuer 
(gravhøje) og skyllerender fra istiden – ligeledes et 
Succesfuldt arrangement med ca. 40 deltagere.

Fremadrettet er udvalget i fuld gang med planlæg
ning af cykleture, så man til foråret og sommeren 
kan følge forskellige ture rundt på tværs af klyngen. 
På samme måde er man i fuld gang med planlæg
ning af et runningdinnerarrangement og mange 
andre spændende tiltag.
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SAMARBEJDE MED KOMMUNEN
Samarbejdet med Mariagerfjord Kommune er 
primært foregået ved, at Kultur og Fritidsforvalt
ningens Landdistriktskoordinator har deltaget i 
styregruppens møder og bl.a. har koordineret en 
række opgaver i forhold til borgerundersøgelsen. 
Desuden har en projektmedarbejder deltaget i en 
arbejdsgruppe i forhold til involvering af foreninger 
i projektet ”Aktiv Fredag”. Samarbejdet med Rebild 
og Viborg kommuner er primært foregået i form af 
formidling af referater m.v. fra møder. 

Fremadrettet har Mariagerfjord Kommune tilbudt 
at deltage i koordinering af op til fire årlige styre
gruppemøder. Kommunen skal i 20192020 arbejde 
med strategisk udvikling af landdistriktsområdet 
med henblik på en ny landdistriktspolitik. Heri kan 
klyngeerfaringerne indgå med mulighed for at blive 
en mere målrettet organisationsform.
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4. 
BORGERUNDERSØGELSEN

– OG DE DERAF AFLEDTE INITIATIVER
I borgerundersøgelsen, hvor mere end 1.300 borgere over 16 år 
har givet en tilbagemelding, er der følgende hovedkonklusioner:

STOR TILFREDSHED 
MED AT BO I  
KLYNGEN 

LAVER FRIVILLIGT  
ARBEJDE

SAMARBEJDE PÅ 
TVÆRS ER EN  
NØDVENDIGHED 

MANGLENDE KEND-
SKAB TIL KOMMUNALE 
STRATEGIER 

INVOLVERING ER  
NØDVENDIG FOR  
OVERLEVELSE 

93 %

39 %

80 %

18 %

93 %
NYE BORGERE BØR 
HAVE EN PERSONLIG 
VELKOMST 

54 %
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GOD INFRASTRUKTUR ER 
VIGTIGT FOR SAMARBEJDE 
MED KOMMUNERNE 

STOR TILFREDSHED 
MED DET HELT LOKALE 
FRITIDSTILBUD 

75 %

GODE SKOLER ER VIG-
TIGT FOR SAMARBEJDE 
MED KOMMUNERNE

54 %

BEVÆGELSESVILLIG-
HED TIL FRITIDSTILBUD 
< 9 KM. 

85 %

47 %

Disse konklusioner kalder på en række 
helt konkrete initiativer, som klyngens 
styregruppe kan arbejde med på sigt:

• Styrke relationerne mellem borgerne gennem 
fælles aktiviteter. F.eks. fælles vandreture i 
klyngens naturområder

• Sikre den ”fælles stemme” i forhold til ”syste
met”. F.eks. i forhold til kommunal service, 
kommuneplanlægning, infrastruktur m.v.

• Styrkelse af kommunikations og informations
platformen – gennem de sociale medier.

• Fælles aktivitetsprogram (ide: Ti skarpe arran
gementer i ti landsbyer)

• Fortælle den gode historie på tværs
• Strategisk drøftelse af om det, der kan afvikles 

for at udvikle noget nyt
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Der afholdes fremadrettet ét stort årligt møde hvor 
alle landsbyerne samles. Styregruppen skal ved 
hjælp af møder en gang i kvartalet sørge for, at det 
”store” fællesmøde bliver distribueret ud til lands
byerne, og at der er lokaler og forplejning på dette 
møde. Derefter skal de holde fast i de ideer, der 
bliver vendt, og sørge for, at landsbyernes ildsjæle 
får sparket initiativerne i gang. Ildsjælene skal støt
tes og have den fornødne hjælp. Der skal skabes 
relationer mellem parterne, således at initiativer/
ideer får en grobund. 

Klyngen skal IKKE finde ideerne og starte dem op, 
men være med at til ildsjælene ikke møder en mur 
eller kører død i projekterne. Klyngen skal hjælpe 
og støtte – og få landsbyerne til at stå stærkt og 
samlet i forhold til kommuner og andre bevilgende 
og meningsdannende myndigheder.

Styregruppen skal som nu bestå af repræsentanter 
for hver landsby (en til to personer). Alle, som er 
i den nuværende styregruppe, har vist initiativ og 
interesse for klyngesamarbejdet, og derfor vil det 
være nærliggende, at de fortsætter som i dag.

Der skal naturligvis være en formand, som sørger 
for at indkalde til møderne og et referat fra sidste 
møde. 

Hjemmesiden skal være stedet, hvor informationer 
bliver delt – og selvfølgeligt på Facebook, op
slagstavler, blade mv.

5. 
INDSATSOMRÅDER  
OG HANDLINGER   

KONKRETE TILTAG

• Klyngens Facebook og hjemmeside, 
hvor den enkelte landsby på ét sted  
kan synliggøre sine arrangementer  
på tværs af klyngen

• De gennemførte sangaftener og  
vandreture

• De planlagte cykleture på tværs  
af klyngen

• Ét fælles årligt stormøde
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Strategien for nuværende er, at man på tværs af 
klyngen finder det vigtigt, at man understøtter det, 
der virker, og at der sker en større videndeling af 
arrangementer på tværs af klyngen. Det skal ske ud 
fra en filosofi om, at jo mere man véd om, hvad der 
foregår i klyngen, desto lettere bliver det at sikre, at 
flest mulige arrangementer bliver til noget.

Med det afsæt vil flere se klyngesamarbejdet som 
en styrke, og det vil motivere til, at flere vil gøre 
nye tiltag på tværs af klyngen. På den måde vil der 
blive skabt nye og bærende relationer på tværs af 
landsbyerne  relationer som igen vil styrke sam
menhængskraften og bidrage til fornyet energi til 
klyngens ildsjæle.

6. 
STRATEGI
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7. 
ORGANISERING
OG FORANKRING

Landsbyklynge Mariager Fjord Vest har valgt at 
videreføre arbejdet i den oprindelige struktur, som 
er en relativ uformel struktur med en styregruppe, 
der mødes fire gange årligt. Ligeledes er der to faste 
udvalg, et kommunikationsudvalg og et aktivitetsud
valg, som referer til styregruppen. Yderligere udvalg 
kan oprettes/nedlægges af styregruppen efter behov.

Styregruppen er bestående af minimum to repræ
sentanter fra hvert område, samt en sekretær fra 
forvaltningen. Styregruppens medlemmer er forplig
tiget til, udover at repræsentere sit eget område ind 
i klyngen, også at være klyngens repræsentanter og 
vidensformidlere ud i lokalområderne.

STYREGRUPPEN – KLYNGENS RÅD
Styregruppen vælger en formand og et repræsen
tantskab på tre personer, som tegner Landsbyklyn
gen. Sekretæren vil altid være en del af repræsen
tantskabet. Disse valg foregår på årets første møde 
og beskriver kommissorium for de enkelte udvalg. 
De enkelte udvalg udarbejder budget til styregruppen 
og sætter rammerne for ét årligt stormøde.

Kommunikationsudvalget har ansvaret for klyngens 
kommunikation: Opdatering og vedligeholdelse af 
Facebook og hjemmeside samt at udbyde ”forfatter
aftener”, hvor man lærer at anvende kommunikati
onsplatformene osv. 

Aktivitetsudvalget har til opgave at koordinere og 
igangsætte aktiviteter, som går på tværs af klyngen i 
samarbejde med ildsjæle i de enkelte lokalområder. 
F.eks. et cykelhold, sangaftener ved søerne, gåture i 
historiske landskaber, runningdinner og vandreture. 
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