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Landsbyklyngen ”Rundt om Hammer 
Bakker – stærkere sammen” er en del af 
kampagnen Landsbyklynger. Kampagnen 
søsætter i 2017-2019 24 landsbyklynger 
fordelt over hele Danmark. Bag kampagnen 
står Realdania, Lokale og Anlægsfonden 
og DGI1. Denne rapport handler om lands-
byklyngen Rundt om Hammer Bakker, der 
ligger i Aalborg Kommune. Det indledende 
kapitel beskriver baggrunden, udfordringen 
og motivationen for at danne en lands-
byklynge.

Baggrund 
Rundt om Hammer Bakker blev etableret i foråret 
2017. I efteråret 2016 havde Aalborg Kommune  
inviteret Samrådene i området for at høre, om de 
havde interesse i at etablere en landsbyklynge.  
Det havde de, og det var derfor Aalborg Kommune 
og de fem Samråd i henholdsvis Grindsted og  
Uggerhalne, Tylstrup (inklusive Ajstrup og Brænd-
skov), Vestbjerg, Sulsted og Vodskov der var driv-
kræfterne bag opstarten af landsbyklyngen.

Samråd er en konstruktion i Aalborg Kommune, 
som minder om lokalråd i andre kommuner.  
Samrådene etableres lokalt af byer eller lokal- 
områder og fungerer som paraplyorganisationer  
for foreninger, offentlige institutioner og andre  
aktører i området. Samrådenes formål er at  
koordinere aktiviteter og være talerør og sam- 
arbejdsorgan i forhold til Aalborg Kommune.

Udfordring
I Aalborg Kommune er befolkningstallet stigende. 
Det gælder også for landsbyklyngen Rundt om 
Hammer Bakker, hvor der samlet set er befolk-
ningsvækst. Udviklingen dækker dog over interne 
forskelle, og reelt er kun et område i vækst, men 
den vækst er så stor, at den overgår tilbagegangen 
i de andre byer. 

For landsbyerne i landsbyklyngen er nærheden til 
naturområdet Hammer Bakker både en kvalitet og 
en udfordring. Hammer Bakker er en smuk, men 
også besværlig nabo for byerne. Ikke mindst kan 
det både fysisk og mentalt være en udfordring at 

se henover bakkerne og få øje på fællesskabet og 
samarbejdsmulighederne. Ambitionen med lands-
byklyngen er at etablere et styrket samarbejde om 
en samlet udvikling af hele området.
 
Motivation
Landsbyerne i klyngen kendetegnes alle ved nær-
heden til det smukke naturområde Hammer Bakker. 
Landsbyerne er velfungerende, de har et stærkt for-
eningsliv, og de har allerede etableret et samarbej-
de om netop Hammer Bakker. Det kan der bygges 
videre på i klyngen. Det er netop disse kvaliteter, 
der udgør fundamentet for klyngesamarbejdet og 
den motivation, der er til samarbejdet. 

Klyngesamarbejdet er således et ønske om at 
styrke sammenholdet mellem byerne og det 
fællesskab, der kan føre til mere strategisk samar-
bejde. Det vil bl.a. betyde mere sammenhængende 
udvikling for hele området, hvor også de rekreative 
faciliteter i Hammer Bakker udvikles til glæde for 
alle byer. Samtidig ser klyngen potentiale i fælles 
markedsføring med fokus på byernes individuelle 
styrker.
 

1. 
INDLEDNING
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
I Danmark er befolkningstallet stigende, men stig-
ningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en ræk-
ke af landdistrikterne. Imens særligt Østjylland og 
det østlige Sjælland har haft vækst fra 2009-2017, 
så har en række kommuner i Nordjylland, Vestjyl-
land og det sydlige Danmark samt ø-kommunerne 
oplevet en befolkningsnedgang i samme periode2.
 
Parallelt hermed sker der en række ændringer i 
befolkningssammensætningen. I Danmark er  
gennemsnitsalderen stigende. En tendens, som  
er tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter 
væk, og de ældre bliver tilbage3. 

Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne  
i dag har svært ved at fastholde deres eksistens- 
berettigelse som selvstændige, bæredygtige 
landsbyer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have 
en aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer 
oplever i dag, at skoler lukker, busruter bliver ned-
lagt, og købmænd drejer nøglen om. Det medfører 
et behov for omstilling for de mennesker, der bor i 
landsbyerne.

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

Fritids- og foreningslivet rammes også af det fal-
dende befolkningstal og den ændrede befolknings-
sammensætning i mange landdistrikter. Foreninger-
ne bliver pressede på antallet af medlemmer, 
faciliteter, ledere samt frivillige, og presset øges  
på deres økonomi. Efterspørgslen på aktiviteter 
ændrer sig i takt med, at der bliver flere ældre.

Etableringen af landsbyklynger, hvor landsbyer, der 
ligger i nærheden af hinanden, samarbejder, har 
her vist sig at være en brugbar metode til at styrke 
de enkelte landsbyer og de aktivitetstilbud, der er4.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI 
Pilotprojekt Landsbyklynger5 i samarbejde med 
fem af landets kommuner. Evalueringen af pilot-
projektet viste, at landsbyer står stærkere, når de 
står sammen. At landsbyer, der ligger i nærheden 
af hinanden, kan drage fordel af at samarbejde om 
og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter. 
Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet 
og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommu-
nale service og drift optimeres6. Det er erfaringerne 
fra pilotprojektet, der arbejdes ud fra i landsbyklyn-
gen Rundt om Hammer Bakker. Det betyder, at den 
overordnede tilgang er, at landsbyer står stærkere, 
når de står sammen. At landsbyer, der samarbejder, 
kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af 
landdistrikter.

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer, der samarbejder om fælles 
strategiske mål. Det sker i en net-
værksstruktur, hvor landsbyerne 
benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. Landsbyklynger hand-
ler om at skabe en fælles stedsiden-
titet, socialt fællesskab og om at 
samles om fælles fysiske faciliteter 
og aktivitetsmuligheder7.
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område arbejder med en proces, hvor 
de skaber et nyt fællesskab. Der kan være lang vej 
til et samarbejde og en fælles identitet på tværs af 
landsbyer, hvis livet i de medvirkende landsbyer 
hidtil har været levet hver for sig.

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

I den første fase etableres projektet med en styre-
gruppe, som bliver ansvarlig for projektet og vareta-
ger dets overordnede styring. Ligeledes kommuni-
keres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, 
som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. 

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

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

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

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

1.2. PROCES OG METODE

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

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

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE

8 



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

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer 
relateret til en geografisk lokalitet eller et område8. 
Stedbundne potentialer kan være mange ting, og 
det kan ikke afgøres på forhånd, hvad der rummer 
potentiale et bestemt sted. Det kan være kulturarv 
i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede 
naturområder eller en lokal håndværkstradition. 
Stedbundne potentialer kan også være lokale vær-
dier og selvforståelse, sociale netværk, der er op-
stået over tid på et sted. Der vil derfor gennem hele 
processen være opmærksomhed på at lokalisere 
stedbundne potentialer og bringe dem i spil. 

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

FOKUSPUNKTERNE OG DERES MÅL

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

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

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

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

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

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.
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Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke det faktuelle 
beslutningsgrundlag for styregruppen i landsbyklyn-
gen Rundt om Hammer Bakker. Det sker ved at 
kortlægge de kvaliteter og potentialer, der findes 
i landsbyklyngens geografi, demografi og interne 
strukturer. De interne strukturer belyses særligt via 
borgerundersøgelsen, der kortlægger borgernes 
syn på de udfordringer og potentialer, der findes i 
klyngen. Således skal rapporten give styregruppen 
et faktuelt grundlag for prioriteringer og beslutnin-
ger om de indsatsområder, der fremadrettet skal 
arbejdes med. 

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

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup-
pen for Rundt om Hammer Bakker samt de aktive 
arbejdsgrupper, der med tiden tilknyttes projektet. 
Heri medregnes også Aalborg Kommune, som har 
en plads i styregruppen. Den sekundære målgrup-
pe er Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, 
som er medfinansierende i projektet. Øvrige inte-
ressenter kan være kommuner og distriktsråd, som 
er optaget af landdistriktsudvikling og etablering af 
klyngesamfund ud fra en borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
I kapitel 1 er landsbyklyngens baggrund, udfordrin-
ger og motivationer beskrevet.

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne af 
borgerundersøgelsen.

Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Rundt 
om Hammer Bakker. Her får læseren indsigt i klyn-
gens geografi og overblik over klyngens demografi-
ske profil.

I kapitel 4 præsenteres resultaterne af borgerun-
dersøgelsen samt det fællesmøde, der er afholdt 
med Samrådene fra de forskellige landsbyer. Her vil 
de seks fokusområder blive introduceret med fokus 
på Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker.

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for landsbyklyngen.

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

2.1. DEN GEOGRAFISKE OG  
DEMOGRAFISKE ANALYSE

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i 
klyngen. 97 % af respondenterne er tilfredse 
med at bo i området. 2 % svarer, at de ikke er 
tilfredse, mens 1 % svarer ved ikke.
90 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler 69 % tilknytning 
til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er således 
i højere grad bundet til det sogn, man bor i end 
til hele landsbyklyngens geografi. 
Naturkvaliteter (58 %), Familie og venner 
(32 %) samt Tryghed (31 %) er de vigtigste 
årsager til at bosætte sig i området.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
53 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne 
i dag. Det vidner om et begrænset kendskab 
til de eksisterende samarbejder på tværs på 
trods af, at de har eksisteret i flere år. Det var 
netop ønsket om et styrket samarbejde der bl.a. 
var årsagen til, at Rundt om Hammer Bakker 
ansøgte om at deltage i Landsbyklyngekam-
pagnen. 
78 % mener, at et samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne 
skal overleve. Det viser en meget bred opbak-
ning til landsbyklyngen og til samarbejdet på 
tværs. 

Med Rundt om Hammer Bakkers beliggenhed 
15-20 minutters kørsel fra Aalborg mod syd 
er der gode muligheder for at bo på landet og 
arbejde i en større by, hvor mange arbejds-
pladser ligger. 
Aalborg Kommune er en kommune i vækst. 
Fra 2007 til 2017 har kommunen oplevet en 
befolkningsfremgang på 18.087 borgere. Der 
bor i dag 211.931 borgere i kommunen. I åre-
ne frem mod 2029 forventer kommunen en 
fortsat vækst i antallet af borgere på 20.569 
borgere. 

Vodskov, Hammer og Ajstrup sogne har 
siden 2007 oplevet et faldende indbyggertal. 
Sulsted sogn, som også omfatter Vestbjerg 
by, har som det eneste sogn oplevet vækst i 
samme periode på i alt 556 indbyggere. Det 
betyder, at trods de interne forskelle er klyn-
gen samlet set vokset med 355 borgere.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN

2. 
HOVEDRESULTATER
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KOMMUNIKATION 
35 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog 
i borgerundersøgelsen. 65 % har ikke. Borge-
rundersøgelsen er bl.a. sendt ud med e-Boks 
af Aalborg Kommune. Der er derfor ingen tvivl 
om, at e-Boks har skabt stor opmærksomhed 
på klyngesamarbejdet og har fået kendskabet 
til klyngen til at stige.
Borgerne henter i dag primært deres informa-
tioner om lokale forhold via Lokale aviser (63 
%) Facebook (31 %) og Gennem samtale med 
andre personer fra lokalsamfundet (30 %). I 
fremtiden sker der en stigning i efterspørgslen 
på elektroniske nyheder – Mails/nyhedsbreve, 
Facebook, Hjemmesider og App, mens efter-
spørgslen falder på Direkte samtale.
76 % af de adspurgte er tilfredse med mobil-
dækningen i området. Hertil skal nævnes, at 
der er ’sorte huller’ i mobildækning, hvor der er 
ringe eller slet ingen dækning.

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
32 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Til sammenligning hermed er det 39 
% af danskerne, der har lavet frivilligt arbejde 
indenfor det seneste år.
De borgere, som arbejder frivilligt, motiveres 
først og fremmest af en interesse for sagen 
(53 %). Dernæst fordi de Blev opfordret/valgt 
(37 %) og at det Udsprang af børns aktiviteter 
(35 %). 
I alt giver 227 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om muligheder-
ne for at blive frivillig i landsbyklyngen Rundt 
om Hammer Bakker. Det er en kæmpe gave 
til klyngen og det kommende arbejde med så 
stor en interesse i at få mere at vide og evt. 
involvere sig.

KOMMUNESAMARBEJDE
66 % af respondenterne ved ikke, om Aalborg 
Kommune har politikker for samarbejdet med 
foreninger og borgere. Kommunen har flere 
politikker på området. Men langt de fleste 
borgerne kender ikke rammerne for det og er 
dermed ikke klar over, hvordan de kan få øget 
indflydelse på den lokale udvikling. 

MØDESTEDER
Mødesteder har betydning for hverdagslivet 
og for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at 
Haller og klubhuse har den største betydning 
som det type mødested, der kan styrke fælles-
skabet på tværs mellem landsbyerne. Herefter 
kommer Tilbagevendende årlige arrangementer 
og Institutioner.

AKTIVITETSUDBUD
Langt de fleste (84 %) er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal-
området.
De mest populære forslag til nye aktiviteter er 
Vandreture (64 %), Fitness (42 %) og Aktivite-
ter for unge (42 %).
 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
Sportsstævner og konkurrencer (61 %), Mar-
kedsdage (45 %) og Festivaler og kulturdage 
(44 %) er de arrangementer, som borgerne 
mener er bedst til at samle borgerne på tværs 
mellem byerne. 
Af andre samarbejder er det En god infrastruk-
tur (53 %), Gode skoler og institutioner (51 %) 
samt Mulighed for lokalt indkøb (37 %), der er 
størst potentiale i at arbejde sammen om. 
87 % tilkendegiver, at de kan dække deres 
transportbehov mellem byerne i hverdagen. 
8 % svarer, at de går glip af aktiviteter og 
oplever manglende transportmuligheder mellem 
byerne som et problem. Der er ingen tvivl om, 
at infrastruktur mellem byerne optager bor-
gerne meget. 51 % peger på, at kollektiv trafik 
(Buskørsel) er den foretrukne transportform (51 
%), hvis infrastrukturen skal udvides. Cykelstier 
nævnes også mange gange.
Lokale fødevarer kan vise sig at blive et nyt 
emne at samarbejde om. 74 % tilkendegiver at 
de vil benytte sig af kunne købe lokalt produce-
rede varer i den lokale fødevarebutik. Kun 4 % 
siger aktivt nej til dette.
Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere over for eksempelvis 
kommunen, hvis de formår at stå sammen om 
emner som fx infrastruktur, lokale fødevarer 
samt skoler og institutioner. Det er områder, 
hvor løsninger skal findes i samarbejde – også 
med kommunen  – og hvor flere lokalområder 
kan tale med højere røst end et enkelt alene. 
Styregruppen for Rundt om Hammer Bakker 
har her en vigtig rolle i at skabe det fundament, 
der kan styrke samarbejdet internt og med 
kommunen.
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Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ligger 
ca. 20 km. nordøst for Aalborg. Landsbyklyngen 
ligger i naturområdet Hammer Bakker, der dækker 
over en ca. 1800 hektar skovklædt bakkeø, som 
rejser sig markant af de flade engarealer nordøst for 
Aalborg. Her er fire mindre byer og landsbyer vokset 
frem: Grindsted, Uggerhalne, Vodskov og Vestbjerg. 
I lidt længere afstand, men stadig med tilknytning til 
Hammer Bakker ligger byerne Sulsted og Tylstrup  
– med landsbyerne Brændskov og Ajstrup. Det er 
disse byer, der udgør landsbyklyngen. Vodskov er 
den største af byerne og fungerer i mange henseen-
de som serviceby for hele området, og udviklingen i 
Vodskov har dermed betydning for de øvrige byer i 
landsbyklyngen. Vodskov og Vestbjerg er prioritere-
de bosætningsbyer i Aalborg Kommune9. 

Hammer Bakker er betinget af sidste istids tryk og 
bevægelser. Israndslinjen lå i en periode hen over 
Hammer Bakker og skabte de kuperede bakkedrag. 
Hammer Bakker kom til at ligge som en ø i istidsha-
vet. Den efterfølgende landstigning skabte søer og 
moser i og uden for bakkerne. En senere havstig-
ning oversvømmede en del af landskabet omkring 
bakkerne, hvor det markant flade landskab, man i 
dag ser, når man kører nordpå fra Limfjordsområ-
det, blev skabt. Det flade land med moser, kær og 
enge var baggrund for at området blev benævnt 
Kær Herred. De mange gravhøje i bakkerne og 
arkæologiske fund vidner om, at de var beboet i 
stenalder og bronzealder. 

Oprindeligt var transportvejene i området små 
lokale veje. Mølle-, Præste-, Kirke- og Drivvej. 
Eneste undtagelse var den ældgamle Kongevej, 
som forbandt det centrale Vendsyssel med Aal-
borg. I dag sammenbinder den gamle Kongevej  

– Hærvejen – det nordlige Skandinavien med det 
nordvestlige Spanien. I anden halvdel af 1800-tallet 
blev først den nuværende Hjørringvej anlagt vest 
om bakkerne og senere Sæbyvej øst om bakkerne. 
Langt senere kom motorvejene, som bandt byerne 
sammen med de store byer og landsdelen generelt. 

Jernbaner og institutionerne i Vodskov skabte 
denne bys udvikling fra begyndelsen af 1900 tallet. 
Senere fulgte de øvrige byer med. Store parcelhus-
kvarterer skød op fra begyndelsen af 1960’erne. En 
mangfoldighed af forretninger, servicevirksomheder, 
offentlige institutioner skød op, og et voksende 
forenings- og kulturliv fulgte med. I flere af byerne 
er konturerne af de gamle bondelandsbyer stadig 
synlig, om end udviklingen i det 19. og 20. århund-
rede for alvor har transformeret landsbyerne til 
større bysamfund.

Udviklingen gik stærkt, og fra begyndelsen af 
1980’eren betød den støt stigende bilisme, at for-
retninger, servicevirksomheder og arbejdspladser 
blev koncentreret i de store byer. En mindre del af 
byerne formåede at bevare sit forretningsliv. Kirke-, 
forenings-og kulturliv blomstrede dog fortsat i alle 
byer. Halbyggeri i 1970’eren medførte at indendørs 
idræts- og fritidsaktiviteter kunne udfoldes. I kølvan-
det fulgte stadions, ungdomshuse, sognegårde og 
klubhuse, hvor forskellige aldersgruppers fritidsbe-
hov fortsat gennemføres.

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI

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

udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil klyngens geografi og dets demografiske 
profil blive præsenteret.

3. 
LANDSBYKLYNGEN

 RUNDT OM HAMMER BAKKER
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Området ved Hammer Bakker er kendetegnet ved 
et stort og alsidigt engagement i de mange for-
eninger, der findes i området. Der er allerede en del 
samarbejder på tværs mellem landsbyerne. Fx har 
Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg på idrætsområdet 
indgået samarbejdet ”TSV-fodbold”. Samarbejdet 
bevirker, at der nu kan stilles hold for alle årgange og 
intentionen er, at samarbejdet bliver en styrke og en 
samlende funktion for hele lokalområdet. Kirkerne i 
området Hammer Bakker har gennem tiden været og 
er fortsat kulturbærer, og flere af kirkerne benyttes 
ofte til koncert- og foredragsarrangementer. 

Samrådene blev oprettet i 1990’erne og frem og 
ser ud til at have fremmet et bredere spektrum af 
nye udviklingsaktiviteter både i og mellem byerne. 
Senest gik Samrådene omkring Hammer Bakker og 
uddannelsesinstitutioner i Aalborg i 2016 sammen 
om at udvikle og fremstille hvide betonkreationer, 
som blev opstillet på offentlige arealer i nogle af by-
erne. Etablering af cykelstien Grindsted-Uggerhal-
ne-Kinnerup-Vodskov og Projekt Hammer Bakker 

og Tylstrup Marked er alle eksempler på gedigne 
projekter på tværs af byer, som viser, at potentialet 
til at udvikle yderligere fællesprojekter under klyn-
gesamarbejdet er til stede. 

Generelt kommer der nye ideer fra de afholdte 
borgermøder i de enkelte byer, som samtidig sikrer 
involvering af borgerne. Med udgangspunkt heri 
er fx et haludvidelsesprojekt under udvikling og 
etablering i Vestbjerg, et projekt med ombygning 
af det fredede vandtårn i Vodskov, og et projekt 
med etablering af et Kultur- og Borgerhus i Grind-
sted-Uggerhalne-området blevet igangsat. Alle 
projekter, som skal fremme lokale aktiviteter, men 
som har potentiale til aktiviteter, der rækker ud over 
det enkelte lokalområde.

3.2. SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Tylstrup

Brændskov

Sulsted
Grindsted

Vestbjerg

Uggerhalne

Vodskov
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 Sulsted, Vestbjerg  Vodskov  Ajstrup  Hammer 

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2017 målt på størrelsen af de enkelte sogne. 
Dermed er det let at sammenligne udviklingen 
inden for samme sogn og mellem de enkelte sogne. 
Overordnet ser udviklingen stabil ud. Der er samlet 
set sket en vækst i antallet af borgere fra 12.410 i 
2007 til 12.765 i 2017. I alt en stigning på 355 per-
soner. En nærmere analyse viser, at udviklingen er 

ujævnt fordelt. Sulsted har som eneste sogn haft en 
befolkningsvækst på 556 personer, mens Ajstrup, 
Hammer og Vodskov alle har oplevet en nedgang 
i indbyggertallet. I Ajstrup er tilbagegangen på 30 
personer, i Hammer 43 personer og i Vodskov 128 
personer. En samlet vækst dækker således over 
interne forskelle med tilbagegang i 3 af de 4 sogne.

Der bor i dag 211.931 borgere i Aalborg Kommune10. 
Det er er landets 3. største målt på indbyggertal. 
Heraf bor de 12.765 i landsbyklyngen Rundt om 
Hammer Bakker11. Aalborg Kommune forventer 
en befolkningsvækst frem mod 2029. Det fremgår 
af befolkningsprognosen, der fremskriver forvent-
ninger om antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre, 
indvandring og det forventede boligbyggeri. Ifølge 
prognosen forventes indbyggertallet at stige fra 
211.931 personer primo 2017 til 232.500 personer 
primo 2029. Det svarer til en samlet stigning på 
20.569 personer svarende til 9,7%12. På landsplan 

ventes i samme periode en stigning i indbygger-
tallet på 5,8%13. Befolkningsprognosen er ikke en 
garanti for en udvikling, men en forventning, der er 
afhængig af flere faktorer. Den er et vigtigt redskab 
for den kommunale planlægning, fordi den kan an-
vise behovet for den kommunale service, herunder 
eksempelvis antal pladser i vuggestuer, børneha-
ver, skoler, fritidsordninger og på plejehjem. 
Ser man på den faktuelle udvikling for landsbyerne 
i klyngen i perioden 2007-2017 viser den, i lighed 
med kommunen som helhed, at indbyggertallet er 
stigende.

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2017)14
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 2007 2017

Sulsted, Vestbjerg 39,1 39,6

Ajstrup 39,9 42,1

Hammer 38 42

Vodskov 41,5 44,3

GENNEMSNIT 39,6 42,0

Figuren viser, hvor stor en procentdel af det sam-
lede indbyggertal, som hver af de fem aldersgrup-
per udgør i hhv. 2007 og 2017. Langt den største 
gruppe af borgere befinder sig i den arbejdsdygtige 
alder 26-64 år. Det gælder både for 2007 og 2017. 

Udviklingen fra 2007 til 2017 viser også, at der er 
kommet færre småbørn (0-6 år), flere ældre (65+) 
og at antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder 
(26-64 år) er nedadgående.

2007 2017

Gennemsnitsalder16 
I Danmark er gennemsnitsalderen 41,5 år17. 
I Rundt om Hammer Bakker ligger den 42 år. 
Analysen viser, at der er interne forskelle mellem 
sognene, og at Sulsted skiller sig ud med en 
lavere gennemsnitsalder end på landsplan og 
sammenlignet med de andre sogne i klyngen. Alle 
fire sogne har oplevet en stigning i gennemsnitsal-
deren fra 2007-2017.

ALDERSGRUPPER FOR ALLE SOGNE (2007 OG 2017)15
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokale 
foreninger, institutioner og ikke mindst bor-
gerne, som har en helt afgørende betydning 
for en landsbyklynges udvikling og succes.

Det er borgerne, der ved, hvordan hverdags-
livet fungerer, og hvilke behov og ønsker der 
er. Jo bedre kendskab til borgernes syn på 
området man har, desto bedre er muligheden 
også for at skabe en udvikling med kvalitet.

Til at kortlægge borgernes syn på deres 
lokalområde er der foretaget en borgerunder-
søgelse samt et fællesmøde med Samrådene 
fra de forskellige landsbyer. Borgerunder-
søgelsen er foretaget som en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse, og fællesmødet 
er foretaget af styregruppen og kommunika-
tionsgruppen og afholdt som en workshop. 

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

På fællesmødet med Samrådene er deltagerne 
blevet orienteret om klyngesamarbejdet, de har 
diskuteret værdier for samarbejdet på tværs af 
landsbyer, og de er kommet med input til samar-
bejdsmuligheder. 

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2018

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
9. januar til den 6. februar 2018. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og kom-
munikeret ud via e-Boks af Aalborg Kommune. 
Den kunne ligeledes tilgås via klyngens Face-
bookgruppe. Styregruppen har desuden brugt 
netværk og samarbejde med den lokale presse 
til at gøre opmærksom på undersøgelsen.

Antal besvarelser
I alt har 2.710 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er udbudt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen. Den samlede svarprocent er 26,1 %.

Køn
50 % af respondenterne er kvinder, og 50 % er 
mænd. 

Bopæl
Besvarelserne kommer fra følgende områder: 
Ajstrup 3 %, Tylstrup 10 %, Brændskov 0 % (6 
besvarelser), Grindsted-Uggerhalne 16 %, Vod-
skov 33 %, Sulsted 15 % og Vestbjerg 24 %.
Procenttallene ved hver landsby er beregnet 
ud fra det samlede antal besvarelser fra hele 
klyngen.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er  
52 år.

4. 
HVAD MENER BORGERNE?
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
– eller ønske om tilknytning – til lokalområdet giver 
folk lyst til at engagere sig i udviklingen, og tilfreds-
hed er med til at fastholde bosætning.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N= 2.647)

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med at bo 
i lokalområdet. 97 % er i alt tilfredse, mens 2 % ikke er 
og 1 % svarer ved ikke.

Ved ikke – 1 %

Helt uenig og uenig – 2 %

SamletHelt enig 58 %

Enig 39 %

Uenig 2 %

Helt uenig 0 %

Ved ikke 1 %

Helt enig og enig – 97 %
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Samlet set føler 69 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 24 % ikke gør. 7 % svarer ved 
ikke.

90 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 7 % gør 
ikke, mens 3 % svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 7 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET
– LANDSBYKLYNGEN RUNDT OM HAMMER BAKKER (N=2.649)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=2.646)

Ved ikke – 7 %

Helt uenig og uenig – 24 %

Helt enig og enig – 90 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn de bor i, er stær-
kere, end til klyngen som helhed. Det er ikke over-
raskende, da et sogn er en historiske enhed, som 
de fleste er vokset op med, mens landsbyklyngen 
er en ny enhed, som er i gang med at opbygge en 
fælles identitet på tværs af sognegrænserne. For at 

styrke klyngen som fælles enhed, er det derfor vig-
tigt, at der arbejdes med tiltag, der konkret er med 
til at udvikle en følelse af fælles identitet på tværs af 
de eksisterende sognegrænser.

Helt enig 0 %

Enig 49 %

Uenig 20 %

Helt uenig 4 %

Ved ikke 7 %

Helt enig  42 %

Enig 48 %

Uenig 6 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 3 %

Helt enig og enig – 69 %

Ved ikke – 3 %
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Naturkvaliteter (58 %), Familie og venner (32 %) 
samt Tryghed (31 %) er de vigtigste elementer for 
respondenterne, når de skal angive de væsentligste 
årsager til at bosætte sig i området. Men også Rime-
lige boligpriser (28 %) er blandt de vigtige parametre. 
Under ’Andet’ skriver flere, at området er godt placeret 
i naturen, men tæt på Aalborg. Mange skriver også, 

at årsagen er kærlighed – altså at man er flyttet til 
området for at bo sammen med en kæreste eller en 
ægtefælle, der i forvejen bor der. I flere tilfælde er æg-
tefællens arbejde bundet til stedet som fx landbrug. 
Flere skriver også, at der var mulighed for en lejebolig, 
at de ’faldt’ for stedet samt at der er gode institutioner i 
området (skole og plejehjem).

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=2.680)

Født og opvokset i området

Familie og/eller venner i området

Arbejde eller ens families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%0 10 20 30 40 50 60

         18 %

   32 %

    23 %

         28 %

1 %

       26 %

           58 %

                15 %

            31 %

        8 %
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90 % tror, at befolkningstallet stiger i klyngen i de 
kommende 10 år, mens 10 % tror, det falder og 10 
% svarer ’Ved ikke’. Med henvisning til den demo-
grafiske udvikling i de seneste år (3.3) er borgernes 

optimisme fint i tråd med den udvikling, der har 
været med stigende befolkningsantal. Dog er den 
ujævnt fordelt og i praksis er det kun Sulsted sogn 
med Vestbjerg by, der har oplevet vækst.

Helt uenig og uenig – 10 %

Helt enig og enig – 80 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=2.636)

Ved ikke – 10 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2017 er indbyggertallet steget i klyngen 
(3.3), men stigningen er ujævnt fordelt og gælder 
kun et af de fire sogne. Set i lyset heraf, er det in-
teressant at se på, hvordan borgerne forestiller sig 
udviklingen i de kommende år.

SamletHelt enig  44 %

Enig 36 %

Uenig 8 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 10 %
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem 
landsbyerne, som danner fundamentet til den 
udvikling, der sker i klyngen. Målet med organise-
ringen er derfor at skabe en struktur, som muliggør 
et samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der 
i fællesskab arbejdes med de langsigtede perspek-

tiver. Derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, 
medmindre organiseringen er på plads. Som nævnt 
tidligere (3.2) er der allerede enkelte samarbejder 
mellem byerne. På den baggrund er det relevant at 
se, hvordan borgerne vurderer udgangspunktet for 
et stærkere samarbejde.

53 % svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet 
er i dag på tværs mellem byerne og om der i det 
hele taget er et samarbejde. Det vidner om et svagt 
kendskab til det eksisterende samarbejde mellem 
Samrådene. Det er netop et styrket samarbejde, 
som styregruppen i Rundt om Hammer Bakker vil 

etablere. 31 % mener, der er et godt samarbejde, 
mens 16 % er uenige. Alt i alt ligger der en opgave 
i at få øget borgernes kendskab til det samarbejde, 
som Rundt om Hammers Bakker står for, og har 
ambitioner om at udvikle.

Helt uenig og uenig – 16 %

Helt enig og enig – 31 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=2.591)

Ved ikke – 53 %

SamletHelt enig    4 %

Enig 27 %

Uenig 15 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 53 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
43 %, at de ikke ved, om det fungerer med deling af 
informationer mellem byerne i dag. 34 % synes, der 

sker en deling af viden, mens 23 % er uenige. Der 
er således meget forskellige opfattelser af dette, 
hvor den største gruppe giver udtryk for et svagt 
kendskab til praksis på området.

78 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. 11 % 
er uenige, og 11 % svarer ved ikke. Det tegner et 

tydeligt billede af en gruppe borgere, hvor langt de 
fleste mener, at et samarbejde er nødvendigt, hvis 
de enkelte byer skal overleve.

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne 
bakker op om en stærkere koordinering på tværs. 
Uden borgernes tro på dette, vil det ikke være 
muligt at skabe en stærk landsbyklynge. Med 78 % 

der tilkendegiver, at de ser samarbejde som vejen 
frem, står styregruppen på et godt fundament for 
det videre arbejde.

At den største gruppe svarer ”Ved ikke” på spørgs-
målet er sammen med borgernes svage kendskab 
til samarbejdet mellem byerne med til at vise, at der 
ved opstarten af klyngeprojektet ikke i forvejen fin-

des en kendt struktur for samarbejdet og at Rundt 
om Hammer Bakker kan blive denne struktur, hvis 
samarbejdet får rigtigt fat, og det lykkes styregrup-
pen at skabe en bredere involvering. 

Helt uenig og uenig – 33 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE,  
ER VI GODE TIL AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=2.591)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, 
AT VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. 
(N=2.606)

Ved ikke – 43 %

Helt enig og enig – 34 %

Helt uenig og uenig – 11 %

Ved ikke – 11 %

Helt enig og enig – 78 %

Samlet

Samlet

Helt enig  40 %

Enig 30 %

Uenig 20 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 43 %

Helt enig  29 %

Enig 49 %

Uenig   9 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 11 %
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Organiseringen i  
Rundt om Hammer Bakker
Samrådene, der var lokale drivkræfter bag an-
søgningen til at blive landsbyklynge udgør den 
nedsatte styregruppe (1.1). Styregruppen består 

af 6 personer. Hertil kommer en repræsentant fra 
Aalborg Kommune og proceskonsulenten.
Foruden styregruppen har klyngen organiseret sig 
med en kommunikationsgruppe.

I borgerundersøgelsen tilkendegav 227 borgere, at 
de gerne vil kontaktes for at høre mere om mu-
lighederne for at blive frivillig i Rundt om Hammer 
Bakker. Det er en kæmpe gave til projektet, og det 
er derfor meget vigtigt, at styregruppen får inviteret 
de potentielle nye frivillige til dialog. Lykkes det at få 
involveret de nye frivillige, vil det påvirke den nuvæ-
rende organisering med flere nye arbejdsgrupper, 
der kan oprettes ud fra borgernes ønsker. Organi-
seringen er således dynamisk, og arbejdsgrupper 
opstår efter behov og interesse. 

Styregruppen har ikke besluttet, hvordan klyngen 
skal forankres. Selve klyngeprojektet løber frem til 
udgangen af august 2018, hvorefter det forankres i en 
permanent organisation. Denne fremtidige organisati-
on skal kunne løfte en bred involvering i lokalsamfun-
det og kan fx være forankret i Samrådene, der, som 
paraplyorganisationer for det lokale foreningsliv, er 
kendetegnet netop ved en bred forankring. 

Det er en opgave for styregruppen at afklare, hvordan 
strukturen for den fremtidige organisation skal være. 

ARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPEARBEJDSGRUPPE

STYREGRUPPE DE 5 SAMRÅD

KOMMUNIKATIONSGRUPPE
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om klyn-
gesamarbejdet, peger de fleste på Lokale aviser (63 
%), Facebook (31 %) og Gennem samtale med andre 
personer fra lokalsamfundet (30 %). App har ikke væ-
ret en mulighed. Under ’Andet’ peger flere responden-
ter på Julekort i Brugsen, samrådene i Vestbjerg, Sul-
sted og Vodskov, Tylstrup Erhvervsforening, de lokale 
borgerforeninger og flere andre møder i foreningsregi 
og via bekendte.

Fremadrettet foretrækker borgerne at holde sig 
orienteret om udviklingen i lokalområdet via Lokale 
aviser (60 %), Mails/nyhedsbreve (57 %) Facebook 

(44 %). Der sker generelt en stigning i efterspørgs-
len på elektroniske nyheder – Mails/nyhedsbreve, 
Facebook, Hjemmesider og App, mens efterspørgs-
len falder på informationer, der deles via Direkte 
samtale. Under ’Andet’ nævner flere Hammer Nyt 
Grindsted, Uggerhalne og Omegns blad. Flere skri-
ver også, at hver by kunne have en digital infotavle 
centralt placeret. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=906)   

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=2.568) 

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Folder/flyer

Opslag på lokale mødesteder

E-Boks fra kommunen

App 

Andet
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          17 %
             57 %

   31 %
         44 %

     13 %
      23 %

        63 %
                 60 %

               30 %
           17 %

       5 %
             9 %

      4 %
                 12 %

     4%
0 %

0 %
         16 %

  1 %
  1 %

4.4. KOMMUNIKATION

En god kommunikation på tværs af landsbyerne 
er med til at styrke den enkelte landsby og synlig-
gøre klyngen som helhed. Derfor er en styrket og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan styre-

gruppen, kommunikationsgruppen og de enkelte 
netværk og kredse få inspiration til, hvordan de 
bedst kommunikerer med borgerne. Borgerne bliver 
derfor spurgt om deres nuværende vaner og fremti-
dige behov, når de søger informationer.

75 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen. 25 % har ikke. 
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Flere respondenter er inde på, at en fælles kommu-
nikationsplatform for klyngen vil være godt. Det er 
netop en fælles hjemmeside som Rundt om Hammer 
Bakker har åbnet på domænet rundtomhammerbak-
ker.dk. Arbejdet med opbygningen af hjemmesiden 
varetages af kommunikationsgruppen, der består af 
seks personer og en webmaster. Ud over dette har 

kommunikationsgruppen oprettet Facebooksiden 
STÆRKERE SAMMEN – rundt om Hammer Bakker.
De digitale platforme anvendes mere og mere i 
dagligdagen og styregruppen har derfor ønsket at 
undersøge, hvordan borgernes tilfredshed med 
mobildækningen er i området.

Der tegner sig en overvejende tilfredshed med 
dækningen. I alt svarer 76 % at de er tilfredse med 
dækningen, mens 17 % ikke er. Under ’Andet’ frem-

går det, at der er ’sorte huller’ i Hammer Bakker, 
hvor der slet ikke er dækning; bl.a. i skoven og flere 
meget stedsspecifikke, bynære steder. 

HVOR TILFREDS ER DU MED MOBILDÆKNINGEN I OMRÅDET HAMMER 
BAKKER? (N=2.560)

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke/ ikke relevant

Andet
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=829)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet

4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere18. Borgere, der involverer sig og vil yde en 
frivillig indsats. Uden et stærk frivilligt engagement 
bliver det meget vanskeligt at skabe udvikling i 
landsbyklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen for frivilligt arbejde, da det giver styregrup-
pen et redskab til også i fremtiden at motivere nye 
frivillige. 

78 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at 
borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal 
overleve. Det viser en meget høj bevidsthed blandt 
borgerne om, at de selv skal på banen og involvere 
sig lokalt, hvis landsbyerne fremover skal overleve. 

Når det kommer til folks praktiske engagement laver 
32 % af respondenterne i forvejen frivilligt arbejde. 
64 % gør ikke. 4 % svarer, at de gerne vil kontaktes 
for at høre om mulighederne. Der er således en 
større bevidsthed om, at borgerne skal involvere sig, 
end der i øjeblikket er borgere, der gør det.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er der større sandsynlighed for at få 
flere nye med. Derfor bliver borgerne spurgt til deres 
baggrund for at lave frivilligt arbejde.

Respondenterne motiveres først og fremmest af 
Interesse for sagen (53 %). Herefter kommer, at de 
Blev opfordret/valgt (37 %) og at det Udsprang af 
børns aktiviteter (37 %). Under ’Andet’ skriver flere, 
at det ligger i deres opdragelse. Flere skriver også, 

at de er frivillige uden for området og derfor ikke har 
tid til at være det flere steder i øjeblikket.
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                  35 %

  2 %
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At deltage i et socialt fællesskab (62 %), At gøre no-
get, som er vigtigt for lokalsamfundet (52 %) samt 
At gøre noget konkret på områder, der interesserer 
den enkelte (42 %), er de mest betydningsfulde 
outputs ved at lave frivilligt arbejde. Under Andet 

bliver det fremhævet, at man via frivilligt arbejde 
kan holde en finger på pulsen med det, der sker i 
området Hammer Bakker, og at det giver en god 
dag at gøre det.

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 med frivilligt 
arbejde, er det sociale fællesskab og at gøre en 
værdifuld indsats til forskel for lokalsamfundet 
vigtigere end fx at lære noget om det, man arbejder 
med. Skal styregruppen for Rundt om Hammer 

Bakker lykkes med at skabe en bredere involvering 
med mange nye frivillige, vil anbefalingen derfor 
være, at understøtte borgerne i at arbejde med 
det, de interesserer sig for, og dernæst understøtte 
rammerne for fællesskabet, når først de frivillige er 
kommet i gang.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=828)

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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Fællesmøde med Samrådene
Styregruppen har sammen med kommunikations-
gruppen afholdt et stort fællesmøde med Samråde-
ne. Formålet med mødet har været, at få Samrå-
denes synspunkter på en række områder og drøfte 
styrker og muligheder for samarbejde i klyngen. De 
deltagende Samråd har sammen med styregruppen 
valgt, at den bredere borgerinddragelse iværksæt-

tes i forlængelse af borgerundersøgelsen. Et valg 
der skal ses i sammenhæng med, at der i Samrå-
denes regi har været afholdt en række traditionelle 
borgermøder, hvor landsbyklyngesamarbejdet også 
har været temasat.

Fællesmødet med Samrådene foregik som en 
workshop. Nedenfor er gengivet en opsamling.
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Udsagnene fra workshoppen tegner et billede af 
deltagernes engagement og iderigdom. Flere af 
idéerne understøttes af resultaterne fra Borgerun-
dersøgelsen. Eksempelvis interessen for lokale 
fødevarer, behovet for at udbygge infrastrukturen 

med flere cykelstier mellem byerne og et øget 
samarbejde omkring idræts- og sportsarrangemen-
ter går igen både i borgerundersøgelsen og på 
fællesmødet.

BORD 1 
•  Større samarbejde blandt foreninger på tværs 

fx mellem borgerforeninger omkring motions-
løb, fester mm. Aktiviteter, der kan trække folk 
til, så andre kan se, hvad området kan byde på.

•  Lave spejdernes dag – også for folk udefra.
•  Byudvikling og vækst: Hvordan trækker vi 

folk til vores byer? Hammer Bakker er et 
trækplaster, men vi er også meget mere. Lav 
fx erfaringsudveksling mellem byerne – giv 
hinanden gode ideer.

•  Byggegrunde mangler i de små byer. Kom-
mer automatisk i de store byer. 

•  Langholt har folkeaktier – stor succes. Kan 
måske give inspiration. Laves på tværs af 
byerne, så er risikoen ikke så stor. Ny måde 
at samarbejde på. 

•  Tro på, at byggegrundene vil blive solgt. 
Mangler risikovillig kapital, hvorfor der etable-
res en forening, der står for det. 

BORD 2 
• Små og mellemstore gårdbutikker kan gå 

sammen om synlighed og salg. Fx lave en 
salgs-app eller en fælles gruppe på Facebook. 
Etablere samarbejde med eksisterende føde-
vareforretninger om salg af lokale fødevarer i 
butikkerne. Fx fisk, ost, grøntsager og vin.

•  Infrastruktur mellem byerne mangler. Cykelstier 
der binder sammen på kryds og tværs. Kan 
give bedre tilbud for ungdommen ved, at vi 
arbejder sammen. Er infrastrukturen god kan 
der komme bedre tilbud til de unge. Fx bygge 
en fælles klub i Bakkerne med koncertplads, 
der forbindes med stier og p-plads.

•  Lave fælles hjemmeside. Mange kulturtilbud, 
banko osv. Byernes aktiviteter er ikke synlige 
for hinandens borgere. Hjemmeside med ar-
rangementskalender kan hjælpe med at koordi-
nere, så arrangementer ikke lægges samtidig. 
Fælles indgang via hjemmeside til alle byerne. 

BORD 3 
• Ungdomsklub i Hammer Bakker er fundet  

– vandtårnet kan bruges. 
• Hammer Bakker er det, vi alle er fælles om. 

Forskellige tilgange, kultur og natur.
• Cykelsti fra Vodskov til Vestbjerg.
• Hammer Bakker og natur – kan gøres mere 

attraktiv ved fx naturfitness.
• De 6 samråd har mange aktiviteter – skal syn-

liggøres via hjemmeside. Lav fælles  
aktiviteter og brug Hammer Bakker.

• Gateway fx som Hune laves i Hammer  
Bakker.

• Garagebunker ved Hammer Kirke – depoter
• Arrangere Hammer-Bakker lege fx spejderne 

og idrætsforeninger finder sammen om nye 
sportsgrene i bakkerne.

• Sammen om af skaffe penge til større koncer-
tarrangementer, der eventuelt kan afvikles på 
stedet, hvor institutionerne holder deres fester.  

BORD 4 
• Udeliv på tværs af byerne – ridning, cykling 

og vandreture. Lave ruter og komme forbi de 
forskellige byer. Fælles madtilbud langs ruten 
fx cykle til kro.  – spise morgenmad, næste by 
– spis frokost osv. – til fast pris.

•  Cykling uden alder – køre tur med de ældre i 
richshaw.

•  Vandreture og shelters fx en weekendtur i 
Hammer Bakker – indkøb foretages hos den 
lokale købmand.

•  Tilgangen til Hammer Bakker – slå et slag i 
Byrådet.

•  Genetablere jernbanes trinbræt i stationsby-
erne. Mulighed for at tage cyklen med i toget 
og cykle i Hammer Bakker og omegn.

•  Transport mellem byerne: Go-more-konceptet 
i Hammer-Bakker området. Fx lav en lukket 
app-godkendte chauffører, som man trygt kan 
sende børn med. 

•  Kort over hele området med servicespots fx 
indkøbsmuligheder mv.

•  Samarbejde på ungdomsområdet på tværs 
af byerne – gøre ukendte til kendte ansigter 
(også i Jomfru Anne Gade) – bryd med lands-
bykampen! Integrationsprojekt målrettet de 
unge. 

• Alle byer har problemer med at engagere de 
unge. Lave noget, der kan engagere de unge.
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller sam-
arbejdet med kommunen en vigtig rolle. I styre-
gruppen deltager en kommunal repræsentant på 
møderne, og kommunen er økonomisk bidragsyder 
til projektet. Et tæt samarbejde med Aalborg Kom-
mune er nødvendigt for, at klyngen dels kan komme 
godt ad vej, dels for, at samarbejdet og udviklingen 
kan fortsætte, når projektperioden slutter i august 
2018.

Samarbejde mellem borgere  
og kommune
Aalborg Kommune har en Frivilligstrategi, der 
beskriver ambitionerne for samarbejdet mellem 
borgere og frivillige samt foreninger19. Desuden 
har kommunen over en længere periode prioriteret 
samarbejde med lokale initiativtagere i kommunens 
landdistriktsområde. Siden 2007 har der været 
særlig fokus på udvikling af landsbyer og byer. Dels 
politisk ved prioritering af en politik for landdistrikts-
udvikling, dels ved etablering af en særlig enhed, 
Landdistriktsgruppen. 

Alle byer i Rundt om Hammer Bakker er medlem af 
et samråd. Samrådene består af lokale forenings-
folk, og samrådene er en paraply for alle foreninger 
i byerne. Samrådene er Kommunens officielle 
samarbejdspartnere og disse fungerer som lokal-
områdernes talerør til Kommunen i alle sager, der 
vedrører lokalområderne. Alle samråd i Rundt om 
Hammer Bakker har en repræsentant i styregrup-
pen for klyngen.

Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik er en politik 
for hele kommunens virke. Det betyder, at alle 
kommunens forvaltninger, skal medvirke til og tage 
ansvar for at gennemføre de planer, som politikken 
indeholder. Politikkens vision handler om, at alle 
byer, landsbyer og områderne mellem disse, skal 
være attraktive at bo og leve i. Udgangspunktet er, 
at alle lokalområder har særlige værdier og ressour-
cer, der kan synliggøres, udvikles og understøttes. 
Udvikling er ikke kun Kommunens ansvar. Det er 
også lokalområdernes ansvar. Det er en opgave, 
der skal løses i fællesskab. Alle kommunens politik-
områder, også Landdistriktspolitikken, er underlagt 
rammerne i Kommuneplanen og Vision 2025, som 
er den vision, der angiver udviklingsretningen for 
hele kommunen frem til år 202520.

Set i lyset af dette er det interessant at vide, om 
borgerne er klar over kommunens prioritering af 
samarbejdet med borgerne.
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VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER  
FOR SAMARBEJDET MED FORENINGER OG BORGERE? (N=2.541)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

Langt over halvdelen af respondenterne er ikke klar 
over, om kommunen har politikker for samarbejdet 
med foreningslivet. Foreningerne er en del af ci-
vilsamfundet, hvor det frivillige arbejde foregår. Med 
så stor en gruppe borgere, der svarer ”Ved ikke”, er 

det et udtryk for, at borgerne generelt ikke er særligt 
bevidste om, hvordan rammerne er for samarbejdet 
mellem kommune og borgere. Det betyder, at styre-
gruppen har en opgave i at vise vejen for, hvordan 
dette kan lade sig gøre. 
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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 Rundt om Hammer Bakker. 
I forskningen omkring landsbyklynger skelner 

man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder21.

På workshoppen mellem styregruppen, kommuni-
kationsgruppen og samrådene udpegede deltager-
ne de lokale mødesteder som de mener, er vigtige 
mødesteder i landsbyklyngen.

Alle de tre omtalte typer af mødesteder indgår i den 
oversigt, som deltagerne på workshoppen har lavet.

FORMELLE  
MØDESTEDER
Formelle mødesteder er 
designet oppefra til bestemte 
aktiviteter. 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 skoven.

 

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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AJSTRUP
Ajstruphus
Melkærvej 10, 
9381 Sulsted

Ajstrup Gymnastik Forening 
(AGF)
Ajstrupvej 40, 
9381 Sulsted

Ajstrup Kirke
Ajstrupvej 13, 
9381 Sulsted

BRÆNDSKOV 
Brændskov Forsamlingshus 
Brændskovvej 9, 9382 Tylstrup

GRINDSTED- 
UGGERHALNE 
Grindsted Hallen
Hammervej 90
9310 Vodskov  

Grindsted Skole 
Uggerhalnevej 4
9310 Vodskov 

Sognegården Grindsted 
Uggerhalnevej 23-25
9310 Vodskov
  
Hammer Kirke
Hammer Kirkevej 10
9310 Vodskov
  
Galleri Hammer 
Grindstedvej 35  
9310 Vodskov

TYLSTRUP
Tylstrup skole 
Pogevej 4
9382 Tylstrup

Tylstrup hallen 
Vestergårdsgade 10
9382 Tylstrup

Tylstrup klubhus 
Vestergårdsgade 5
9382 Tylstrup

Solgården 
Luneborgvej 16G
9382 Tylstrup

Tylstrup frikirke 
Luneborgvej 54
9382 Tylstrup

Hammelhuset 
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Sognets hus 
Klitgårdsvej 34
9382 Tylstrup

Tylstrup kro 
Tylstrupvej 36
9382 Tylstrup

Tylstrup bodega 
Luneborgvej 73
9382 Tylstrup

Tylstrup marked 
Tylstrupvej 64
9382 Tylstrup

Ultvedsøerne 
Luneborgvej 144
9382 Tylstrup

SULSTED
Sognegården 
Kuskgårdsvej 3
9381 Sulsted

Toftegårdscentret 
Toftegårdsvej  2
9381 Sulsted

SIF klubhuset 
Toftegårdsvej 30
9381 Sulsted

Fælleshuset 
Vendelparken 
Vendelparken 54
9381 Sulsted

Sulsted Kro 
Holtevej 10
9381 Sulsted

VESTBJERG 
Vestbjerg hallen
Bakmøllevej 280, 
9380 Vestbjerg

Vestbjerg Skole
Bakmøllevej 280,  
9380 Vestbjerg

Vestbjerg Kirkecenter 
Læhegnet 105
9380 Vestbjerg

Vestbjerg Idrætsforening 
Niels Lyhnes Vej 8,  
9380 Vestbjerg

Vestbjerg Borgerforening 
Niels Lyhnes Vej 8,  
9380 Vestbjerg

Vestbjerg Aktivitetscenter 
Jørgen Steins Vej 7,  
9380 Vestbjerg

VODSKOV 
Vodskov Kultur  
og Idrætscenter
Brorsonsvej 3B,  
9310 Vodskov

Vodskov Sognegård
Tidselbakken 2A,  
9310 Vodskov

Vodskov Aktivhuset 
Vodskovvej 23,  
9310 Vodskov
Aulaen Vodskov Skole 
Brorsonsvej 1,  
9310 Vodskov

Vodskov Kro
Smedepladsen 3,  
9310 Vodskov

Lygten Bar
Vodskovvej 47,  
9310 Vodskov

Shelterpladsen  
i Hammer Bakker
Møgelmosevej, 
9310 Vodskov

Nymarksminde 
Vestvej 91,
9310 Vodskov

Aktivitetscentret Liselund 
Hyttel Sørensens Vej 61, 
9310 Vodskov
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=2.499)

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)

I spørgeskemaundersøgelsen bliver borgerne bedt 
om at vurdere en række mødesteders betydning for 
fællesskabet. De skal svare på en skala fra 0-10, 
hvor 0 styrker fællesskabet mindst og 10 styrker 
fællesskabet mest. Kortlægningen skaber overblik 
over antallet af mødesteder og deres betydninger 
for befolkningen.

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Haller og klubhuse (8,2) får 
den højeste score. Herefter kommer Tilbageven-
dende årlige arrangementer (7,7) og Institutioner 
(7,4) som de mødesteder, der har størst potentiale 
til at styrke fællesskabet på tværs af klyngen.

I forhold til de tre typer mødesteder er Haller og 
klubhuse en blanding mellem et uformelt og et 
tredje mødested. Det betyder, at det som uformelt 
mødested tilhører fritidslivet, og man kommer 
af lyst gennem aktiviteter. Som tredje mødested 
er det sociale samvær i fokus, og det kan være 
tilfældigt, hvem man møder, og hvad man taler om. 
Det samme gør sig gældende for Tilbagevendende 
årlige arrangementer, som er et tredje mødested. 
Denne type mødested har det sociale i fokus og her 
er man optaget af at møde andre mennesker. Den 
sociale funktion vægtes højt af respondenterne. 
Institutioner er et formelt mødested, hvor man kom-
mer med et klart formål – fx at gå i skole. Denne 
type mødesteder er generelt vigtige for et lokal-
samfund, da skoler og andre institutioner opfylder 
grundlæggende behov om at få hverdagen til at 
hænge sammen.

Borgerne har ligeledes mulighed for at skrive andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her skriver flere foreningslivet i almindelighed, og 
at et lokalt sted at handle vil styrke fællesskabet. 
Offentlig transport på tværs af oplandsbyerne vil 
skabe flere relationer på tværs af byerne og flere 
foreslår, at der opstilles flere bænke rundt om til 
trætte ben, da det vil betyde, at flere vil snakke 
sammen. Biblioteket i Vestbjerg mangler et mø-
dested og bogbussen omtales. De sociale medier 
fremhæves som en platform, hvor alle generationer 
mødes, snakke over hækken og naturen omtales 
også som mødesteder, hvor gode snakke opstår.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

0 2 4 6 8 10
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     6,1

          6,9

5,4

        8,2

     7,7

   7,3
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LOKALE FØDEVARER. VIL DU BENYTTE DIG AF  
AT KUNNE KØBE LOAKLT PRODUCEREDE FØDEVARER? (N=2.456)

Ja, på markedsdage

Ja, i den lokale fødevarebutik

Nej

Ved ikke

Andet

Styregruppen har haft en specifik interesse i at 
spørge ind til borgernes syn på lokale fødevarer for 
at undersøge markedet for at gå videre med dette 
som et prioriteret indsatsområde.

74 % tilkendegiver at de vil benytte sig af kunne 
købe lokalt producerede varer i den lokale føde-
varebutik. Kun 4 % siger aktivt nej til dette. Under 

’Andet’ skriver flere, at prisen skal være rimelig, og 
der skal være en balance mellem pris, kvalitet og 
udbud. Der er både borgere, der foretrækker økolo-
giske varer og borgere, der ikke synes alt skal være 
økologisk. Der er forslag, der opmuntrer til flere 
forskellige former for salg, hvor også gårdbutikker 
og vejsalg/boder foreslås.
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   43 %

       74 %

  4 %

        11 %

2 %

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

det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet har 
derfor været at kortlægge det nuværende aktivitets-
udbud samt at undersøge, hvad borgerne i klyngen 
ser af behov for aktivitetsudbud i fremtiden. 

4.8. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS-  
OG AKTIVITETSTILBUD I DIT LOKALOMRÅDE? (N=2.486)

Langt de fleste (84 %) er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. 16 % er 
ikke tilfredse. 

Ja

Nej

%

84 %

16 %

0 20 40 60 80 100

Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktiviteter. 44 % har idéer hertil, mens 56 % 
ikke har. Idéerne fordeler sig på tre overordnede 

kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur.
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NATUR OG OUTDOOR (N=1.183)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

   30 %

          64 %

14 %

15 %

   18 %

   18 %

  16 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inden for Natur og outdoor er Vandreture den helt 
store højdespringer. 63 % efterspørger vandreture, 
som er den klart mest efterspurgte aktivitet. Herefter 
kommer Mountainbike (30 %) og på en delt tredje-
plads Vinterbadning og Fiskeri (18 %). Under ’Andet’ 
nævner flere Frilufts træningsmaskiner, Bueskyd-

ning, High rope bane, Klatrepæle, Bushcraft, flere 
cykel- og løbestier, ture med Naturvejleder og Hun-
deskov. Flere skriver også, at de kan lide naturen, 
som den er, og det er vigtigt at bevare den fred og 
ro, der er omkring Hammer Bakker.
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IDRÆT OG MOTION (N=1.168)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

       25 %

             37 %

        42 %

                 24 %

       24 %

    15 %

      16 %

12 %
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Inden for Idræt og motion fordeler respondenterne 
sig med størst efterspørgsel på Fitness (42 %), 
Svømning (37 %) og Gymnastik (25 %). Under 
’Andet’ nævner flere floorball, dans, yoga, at de godt 
kunne bruge en svømmehal, en ny hal i Vestbjerg og 
at der er stor efterspørgsel på haltider, samt at der 
mangler motionstilbud til ældre og folk med handi-

cap. Om nogle af disse aktiviteter findes i forvejen 
i klyngen, og respondenterne ikke kender til dem, 
giver undersøgelsen ikke svar på, men det vil være 
oplagt at involvere DGI Nordjylland og de lokale 
foreninger til en præsentation af borgernes syn på 
aktiviteter og fremlægge efterspørgslen, da dette kan 
bidrage til den generelle foreningsudvikling. 
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KULTUR (N=1.314)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub 

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%0 10 20 30 40 50

    20 %

      37 %

      29 %

          16 % 

        31 %

           33 %

             42 %

9 %

Inden for Kultur er de tre mest efterspurgte emner 
Aktiviteter for unge (42%), Biograf/filmklub (37 %) 
og Fælles madlavning (33 %). Under ’Andet’ foreslår 
flere sangaftener, foredragsaftener, fællesture med 

bus, fællesspisning i cafeteriet i Vestbjerg med 
mulighed for take away, musikklub, sy og strikkeklub. 
Der er en idé til et kulturhus og forslag til forskellige 
aktiviteter med træ, ler, maling og vævning. 
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE  
DIG TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=2.467)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%0 10 20 30 40 50

         24 %

            42 %

            25 %

9 %

Sportsstævner og konkurrencer (61 %), Markedsdage 
(45 %) er sammen med Festivaler og kulturdage (44 
%) de mest oplagte arrangementer at samarbejde om 

ifølge borgerne. Under ’Andet’ er det Open by night og 
musik/koncerter der går igen flere gange. 

Borgerne svarer også på, hvor langt de er villige til 
at transportere sig til deres fritidsinteresser. Hvis 
kvaliteten i aktivitetsudbuddene skal sikres, vil det 
flere steder betyde, at aktiviteterne vil placeres 
rundt om i klyngen, og borgerne vil have forskellige 

afstande for at kunne deltage. Derfor er det relevant 
at undersøge, hvor langt de faktisk er villige til at 
transportere sig, når de skal deltage i fritidsaktivi-
teter. 

Borgernes villighed til at transportere sig efter 
fritidsinteresse kan hænge sammen med deres 
muligheder for transport. I forlængelse heraf tager 

borgernes stilling til, hvor godt de selv kan dække 
transporten rundt mellem landsbyerne.

Samlet set er 76 % villige til at bevæge sig op til 9 
km efter det rette aktivitetsudbud. 24 % vil bevæge 
sig under 5 km. Med 9 km. vil man stort set kunne nå 

på tværs af klyngen, og det kan derfor konkluderes, 
at der er en udpræget villighed til at transportere sig 
rundt i klyngen efter det rette aktivitetstilbud. 
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HVOR GODT KAN DU SELV DÆKKE DIT TRANSPORTBEHOV MELLEM  
BYERNE I HVERDAGEN (VIA BIL, BUS, CYKEL, GÅBEN OSV. ALLE FORMER 
TÆLLER) (N=2.464)

HVIS TRANSPORTEN MELLEM BYERNE SKAL UDBYGGES,  
HVILKE LØSNINGER VIL DU SÅ BENYTTE? (N=2.463) 

Meget godt, det er nemt at komme rundt

Rimelig godt, det lykkes at komme rundt

Ikke optimalt. Jeg går glip af  
aktiviteter pga. manglende transport

Meget dårligt. Manglende transport  
er et stort problem

Andet 

Kollektiv trafik (Buskørsel) ml. byerne

Samkørselsordning i bil (gomore o.lign.)

Ikke relevant

Ved ikke

Anden transportform

Samlet set kan 87 % dække deres transportbehov 
mellem byerne i hverdagen. 8 % tilkendegiver samlet 
set, at de går glip af aktiviteter og oplever det som et 
problem med manglende transportmuligheder mellem 
byerne. Det svarer til 196 borgere i undersøgelsen, 
der udtrykker problemer med dette. Under ’Andet’ ef-
terspørges bedre offentlig busrute rundt om Hammer 

Bakker og mellem de enkelte byer og flere skriver, at 
det er nemmere at komme til Aalborg med bussen 
end på tværs mellem byerne, og at de er afhængige 
af bil. Cykelstier efterspørges af mange ud fra betragt-
ningen om, at cykelstinettet på tværs er dårligt og et 
bedre stisystem vil betyde bedre mulighed for på egen 
hånd at komme rundt.

Hvis infrastrukturen mellem byerne skal udbygges 
mener borgerne, at Kollektiv trafik (Buskørsel) er den 
mest foretrukne transportform (51 %). Under ’Anden 
transportform’ er flere og bedre cykelstier ubetinget 
det mest efterspurgte. Der er også forslag til konkrete 
ruter som fx mellem Vestbjerg og Vodskov. Trinbræt 

til regionaltog nævnes også, og der er forslag om en 
fælles minibus mellem byerne, der kører ruter efter 
behov og evt. med frivillige som chauffører. 
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INFRASTRUKTUREN. CYKELSTIER OG  
RUTER I RUNDT OM HAMMER BAKKER 

De eksisterende veje, cykelstier og overordnede re-
kreative stier i Rundt om Hammer Bakker er kortlagt 
af styregruppen i samarbejde med Aalborg Kommu-
ne. Hvis klyngens borgere i højere grad ”skal dele” 
faciliteter og arrangementer forudsætter det, at det 
er let, sikkert og trygt at færdes imellem byerne. 

For de, der råder over bil, er det let og sikkert at 
komme rundt mellem byerne ad de eksisterende 
veje. Man kan enten færdes ad asfalterede veje an-
lagt rundt om Hammer Bakker eller skyde genvej ad 
Gennem Bakkerne (grusvej). I døgnets lyse timer 
er det også en mulighed at cykle ad asfalterede 
veje mellem byerne rundt om bakkerne eller skyde 
genvej ad grusvejen Gennem Bakkerne. Cyklister 
har dog nogle udfordringer ved at cykle gennem 
bakkerne. Det nævnes også gentagne gange i 
Borgerundersøgelsen. Grusvejene er ujævne og 
ukomfortable og risikoen for at punktere er større 
på grus end på asfalt. Efter mørkets frembrud ople-
ver mange genvejen gennem bakkerne som utryg. 
Der er ikke vejbelysning og grusvejene kan være 
farlige og ubehagelige at færdes på, når man ikke 
kan se belægningen.

Efter mørkets frembrud er det muligt at færdes til 
fods eller på cykel mellem de af klyngens byer der 
er forbundet med gang- og cykelstier. Der er dob-

beltrettet fællessti for gående og cyklister mellem 
Vodskov og Uggerhalne og videre til Grindsted. 
Skal man fra Vestbjerg til Sulsted eller Tylstrup og 
retur kan cyklister færdes ad fællesstien langs ho-
vedlandevej 190. Efter mørkets frembrud er det ikke 
sikkert eller trygt at cykle eller gå mellem klyngens 
øvrige byer.

Borgere der er dårligt gående og ikke råder over 
egen bil, er enten afhængig af kørelejlighed eller 
henvist til at bruge den kollektive transportmulig-
hed mellem byerne. Det er Nordjysk Trafikselskab, 
der betjener området. De tilbyder kollektiv trafik ad 
fastlagte ruter. Som et nyt tilbud forventer Nordjysk 
Trafikselskab i 2018 at kunne tilbyde at borgerne 
via Rejseplanen kan kombinere kollektiv transport 
med privat samkørsel (GoMore). Fra 2018 tilbyder 
Nordjysk Trafikselskab også såkaldte Plusture. 
Kombineres kollektiv transport med privat samkør-
sel eller Plusture, er det muligt, at få ”dør til dør” 
transport og derved nå mål uden for den kollektive 
trafiks fastlagte ruter. Det kræver planlægning, og 
man må forvente, at transporten tager længere tid 
end i egen bil.
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Signatur
Overordnede cykelstier

Overordnet rekreativt sti

  Signatur
 Overordnede rekreative stier
 Overordnede cykelstier og ruter

Kilde: Aalborg Kommune
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Borgerne i klyngen er klar over, at de er 
nødt til at samarbejde tæt på tværs af lands-
byerne, hvis de enkelte lokalsamfund skal 
overleve (4.3). Borgerne er også klar over, at 
deres engagement spiller en afgørende rol-
le, hvis det skal lykkes (4.5). 227 borgere har 
allerede tilkendegivet, at de gerne vil kon-

taktes for at høre mere om mulighederne for 
at blive frivillig i Rundt om Hammer Bakker. 
Opgaven bliver nu, at skabe rammerne for 
et bredt engagement, og der venter flere 
spændende opgaver for styregruppen, der 
skal sætte kursen i det videre arbejde. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer på hvilke emner, de mener, lands-
byerne skal samarbejde om i fremtiden.

HVAD SER DU SOM DE STØRSTE POTENTIALER, DER SKAL SAMARBEJDES
OM FREMADRETTET? (MAKS 3 SVAR) (N=2.454)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder 

Et stærkt fællesskab og  
sammenhold som giver tryghed

Ved ikke

En god infrastruktur (53 %), Gode skoler og insti-
tutioner (51 %) samt Mulighed for indkøb lokalt ser 

borgerne som de største potentialer at samarbejde 
om på tværs mellem landsbyerne. 
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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 bredt22. Alt det er styregruppen og kommuni-

kationsgruppen i Rundt om Hammer Bakker godt i 
gang med.

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

STYRKER 
• 78 % af respondenterne ser samarbejde 

mellem landsbyerne som en forudsætning, 
hvis de enkelte landsbyer skal overleve. Det 
giver stor opbakning til organiseringen som 
en klynge.

• I borgerundersøgelsen svarer 227 borgere, 
at de gerne vil kontaktes for at høre mere om 
mulighederne for at blive frivillig i klyngesam-
arbejdet. 

• Lykkes det at involvere den brede gruppe 
af borgerne, vil det give en fantastisk energi 
til styregruppen og det videre arbejde med 
klyngen. 

• Den kommunale opbakning til klyngen er god. 
Der er en aktiv kommunal repræsentant med 
i styregruppen, flere politikker på området og 
kommunen har afsat økonomiske midler til 
at understøtte de projekter, som Rundt om 
Hammer Bakker vælger at prioritere.

MULIGHEDER
• Der er stor villighed til at bevæge sig efter det 

rette fritidstilbud i klyngen. 76 % er villige til 
at transportere sig op til 9 km. efter det rette 
fritidstilbud. 

• Der er et stort ønske om flere og bedre 
cykelstier, som binder byerne bedre sammen. 
Ligeledes interesse for lokale fødevarer. 

• Borgerne vurderer, at Haller og klubhuse er 
det type mødested, der har størst potentiale 
til at styrke fællesskabet på tværs af klyngen. 
Sportsstævner og konkurrencer vurderes til at 
være den type arrangementer, der bedst kan 
samle borgerne. Et øget samarbejde omkring 
idræts- og sportsarrangementer går igen i 
både borgerundersøgelsen og på fællesmø-
det. 

• Det vil være oplagt at invitere de potentielle 
nye frivillige til dialog om konkretisering af de 
idéer, der er fælles interesse om på tværs af 
byerne. 

UDFORDRINGER 
• Kun 22 % af respondenterne kender til de 

kommunale politikker og dermed rammer for 
samarbejdet mellem borgerne og kommune. 
Det kan hæmme klyngens fremtid, hvis ikke 
borgerne bliver klar over, at de skal tage en 
aktiv rolle i samarbejdet med kommunen. 
Heri ligger muligheder for at udvikle løsninger 
til fremtidens velfærd i områderne.

• Manglende offentlig transport mellem lands-
byerne er en udfordring for de borgere, der 
ikke på egen hånd kan komme rundt. 

TRUSLER 
• På nuværende tidspunkt giver 32 % af 

respondenterne udtryk for, at de laver frivilligt 
arbejde. Parallelt hermed anser 78 % det for 
afgørende, at borgerne involverer sig aktivt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. 

• Der er således en langt større bevidsthed om 
vigtigheden af at involvere sig end der rent 
faktisk er en involvering.

• Et opmærksomhedspunkt er, at Sulsted sogn 
med Vestbjerg by er det eneste område, hvor 
befolkningstallet stiger. I de tre andre sogne 
falder antallet af borgere parallelt med at 
gennemsnitsalderen stiger. 
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Styregruppen og kommunikationsgruppen vil på bag-
grund af borgerundersøgelsen og fællesmødet med 
Samrådene begynde arbejdet med en fælles vision og 
indsatsområder. Til foråret 2018 afholdes et seminar 
med invitationer bredt ud til borgerne i landsbyerne. 
Her bliver vision og indsatsområder præsenteret 
sammen med resultaterne fra borgerundersøgelsen. 
På seminaret er intentionen at få nedsat arbejds-
grupper, der skal føre projektet videre og længere 
ud i lokalsamfundet. Der bliver i løbet af foråret og 
sommeren også arbejdet med input til strategiplanen, 

som forventes færdig til september 2018.

Styregruppen arbejder parallelt hermed på et oplæg 
til den fremtidige organisering. Ideen er, at danne en 
forening med en bestyrelse, som består af repræ-
sentanter fra Samrådene. Som forening vil klyngen 
kunne rumme en række arbejdsgrupper, som arbejder 
med de indsatsområder, som klyngeprojektet har 
valgt. Kommunikationsgruppen kan være en af disse 
arbejdsgrupper og nye arbejdsgrupper kan dannes og 
inddrage de borgere, som gerne vil bidrage.
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