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Denne rapport handler om landsbyklyngen 
”Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland”, der 
ligger i den nordlige del af Ringsted Kom-
mune. Landsbyklyngen er en del af kampag-
nen Landsbyklynger. Kampagnen søsætter 
i 2017-2019 24 landsbyklynger fordelt over 
hele Danmark. Bag kampagnen står Realda-
nia, Lokale og Anlægsfonden og DGI¹. Det 
indledende kapitel beskriver baggrunden, 
udfordringen og motivationen for at danne 
landsbyklyngen. Landsbyklyngen Søhøjlan-
det - firkløveren på Sjælland vil i resten af 
rapporten blive omtalt som Søhøjlandet.

Baggrunden
Landsbyklyngen Søhøjlandet blev etableret i oktober 
2017. Det var lokalrådene i de fire lokalområder Ha-
raldsted- Allindemagle, Jystrup og Omegn, Vigersted 
og Fjellebro-Kværkeby, der via Landsbyforum tog ini-
tiativ til det indledende samarbejde og sammen med 
Ringsted Kommune blev enige om, at landsbyerne i 
fællesskab skulle danne en landsbyklynge.

Det er ikke nyt for landsbyerne at samarbejde. 
Kommunalpolitikerne vedtog i 2004 kommunens 
første landdistriktspolitik². Siden 2004 har det været 
en vedvarende opgave og udfordring for såvel det 
kommunale system som landområdernes beboere 
at få udmøntet de gode visioner i politikken i kon-
krete handlinger. Sideløbende med de kommunal-
politiske rammer har der, i de ti definerede landom-
råder i kommunen, været et stærkt borgerdrevent 
initiativ med lokalråd, der hver for sig og samlet via 
Landsbyforum, har koordineret og varetaget bor-
gernes interesser i forhold til det kommunalpolitiske 
system. I 2014 igangsatte Landsbyforum et samar-
bejde med Ringsted Kommune om et udviklingspro-
jekt, hvor alle ti lokalområder udarbejdede ”Hel-
hedsplaner” med visioner for områdernes udvikling. 
Til helhedsplanerne knytter sig en helhedsplanpulje 
på 1. mio. kr. om året. Puljen er tænkt som hjælp til 
udmøntning af helhedsplanernes visioner og mål. 
Disse helhedsplaner har siden været omdrejnings-
punkt for udviklingen i de enkelte områder, hvor der 
er gennemført en række større og mindre projekter.

Udfordringen
Der er nogle overordnede udfordringer, som er 
identificeret på tværs af de fire lokalområder i 
klyngen. Disse udfordringer vil i princippet alle 
kunne adresseres gennem klyngeprojektet. Men 
den videre proces og ikke mindst kortlægningen af 
borgernes ønsker og forventninger til klyngesamar-
bejdet vil afgøre, hvilke udfordringer der konkret vil 
blive udfoldet og hvordan.

Blandt de identificerede udfordringer er rekruttering 
af nye frivillige til nye eller eksisterende initiativer. 
Og de frivillige ses meget gerne som børnefamilier 
eller tilflytterfamilier, da det ofte er dem, der har 
fingeren på pulsen. Og det skader heller ikke at 
høre, hvordan man griber tingene an andre steder 
i landet. Gennem nye frivillige kan der hentes ny 
inspiration og ny energi. Et levende og udviklings-
præget lokalmiljø baseres i høj grad på frivillighed. 
Det er til stadighed en udfordring for foreninger og 
institutioner at få frivillige til at involvere sig. Dog 
er der adskillige eksempler på frivillige i lokalom-
råderne, der med stor succes gennemfører gode 
initiativer og projekter. Så udgangspunktet er ikke 
så værst endda.

Klyngen er også klar over, at der ligger en udfor-
dring i at skabe en fælles identitet, som kan skabe 
energi og fremdrift i et nyt og større samarbejde på 
tværs af eksisterende geografiske grænser og af-
stande. Der er forskellige interesser, kulturer og ald-
re, der skal finde fælles mål at samarbejde om. På 
kommunikationssiden ligger der en opgave i at få 
etableret en klar kommunikation omkring aktiviteter, 
projekter og visioner, og der er en opgave i at sikre, 
at denne kommunikation når alle fire lokalområders 
beboere, foreninger, institutioner og virksomheder.

På infrastrukturområdet ligger der en udfordring i 
at sikre fleksibel og sikker transport på tværs i klyn-
geområdet samt til/fra omverdenen herunder hurtig 
tilgang til den kommende højhastighedsbane til/fra 
København for såvel bløde trafikanter som børn, 
unge og ældre samt for erhvervsaktive medborgere.

Der ligger ligeledes en stor udfordring i at binde de 
fire involverede lokalområder sammen internt i et 
nyt mere fælles lokalområde. Her tænkes specielt 

på sikre cykelveje og vejanlæg, hvor Roskildevej 
p.t. er en væsentlig hindring, især for de bløde 
trafikanter. 

Generelt er klyngen klar over, at der skal arbejdes 
med at opretholde og udvikle nødvendige rammer 
for det hele liv på landet, gode rammer for arbejds-
pladser, bevare eksisterende indkøbsmuligheder og 
skabe rammerne for ny social service, ny bosæt-
ning og bevare eksisterende. Ligeledes ligger der 
en udfordring i at gøre områdets unikke natur mere 
tilgængelig, samtidig med at der tages de fornødne 
hensyn til naturen. Sidst men ikke mindst ligger der 
en opgave i at få samarbejdet - økonomisk, fagligt 
og administrativt - mellem områdets frivillige og 
Ringsted Kommune til at fungere endnu bedre så 
klyngens mange muligheder kan udvikles til gavn 
for både klyngens borgere og kommunens borgere 
som helhed.

Motivationen 
Det kan som nævnt være en udfordring at rekrut-
tere og fastholde frivillige, hvorfor det let bliver en 
”kamp om Tordenskjolds soldater”. Med klyngesam-

arbejdet åbner der sig en mulighed for at samle de 
gode kræfter således, at der kommer fornyet energi 
i fællesskaberne på tværs. Frivillige i ”identiske” 
funktioner vil kunne samarbejde og udnytte hinan-
dens kompetencer bedre og klyngesamarbejdet 
vil også give et større befolkningsgrundlag til at 
løfte nye og større projekter, hvis gennemførsel og 
succes vil give styrket energi og glæde i hele om-
rådet. Klyngesamarbejdet kan betyde, at borgerne 
mødes på tværs af tidligere barrierer og etablerer 
venskaber, der senere kan danne grundlaget for 
nye netværk, aktiviteter og traditioner. Dette har det 
indledende samarbejde i klyngen allerede bevist. 
Visionen for landsbyklyngen er at sætte området 
”på landkortet” både konkret og i overført betydning, 
ved at skabe en fælles identitet, glæde og stolthed 
over at leve i området. Klyngen ønsker, at borger-
ne oplever fællesskab på tværs af aldre, geografi, 
traditioner og kulturer, og finder glæde ved aktivt at 
deltage i udviklingen af hele området. Klyngen ved, 
at der findes masser af viden i området og ambitio-
nen er, at få denne omsat i projekter og et forstær-
ket fællesskab på tværs. 

1. 
INDLEDNING
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Det kommende afsnit beskriver en række generelle 
udfordringer for mange landsbyer i Danmark og er 
med til tegne baggrunden for etablering af lands-
byklynger generelt i Danmark. Afsnittet afspejler 
ikke de specifikke udfordringer i landsbyklyngen 
Søhøjlandet, der er omtalt i indledningen (1).

I Danmark er befolkningstallet stigende, men stig-
ningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en ræk-
ke af landdistrikterne. Imens særligt Østjylland og 
det østlige Sjælland har haft vækst fra 2009-2017, 
så har en række kommuner i Nordjylland, Vestjyl-
land og det sydlige Danmark samt ø-kommunerne 
oplevet en befolkningsnedgang i samme periode³.
 
Parallelt hermed sker der en række ændringer 
i befolkningssammensætningen. I Danmark er 
gennemsnitsalderen stigende. En tendens, som er 
tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, 
og de ældre bliver tilbage⁴. 

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

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 æn-
drer sig i takt med, at der bliver flere ældre.

Etableringen af landsbyklynger, hvor landsbyer, der 
ligger i nærheden af hinanden, samarbejder, har 
her vist sig at være en brugbar metode til at styrke 
de enkelte landsbyer og de aktivitetstilbud, der er⁵.

Landsbyklyngen Søhøjlandet har et overordnet vel-
fungerende fritids- og foreningsliv. Befolkningstallet 
i Ringsted Kommune er stigende og i landsbyerne 
stort set stabilt. Klyngen er derfor ikke ramt af de 
beskrevne udfordringer helt på samme måde som 
mange andre steder i Danmark. Klyngen ønsker 
med et tættere samarbejde at være på forkant med 
udviklingen og søge den positive vej ved at tage 
afsæt i de styrker, der lokalt er og opbygge nye 
stærke samarbejder på tværs.

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

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

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

I den første fase etableres projektet med en 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.

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

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

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

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

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.

8 9 



Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke det faktuelle 
beslutningsgrundlag for styregruppen i landsbyklyn-
gen Søhøjlandet. Det sker ved at kortlægge de kva-
liteter 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 beslutninger om de indsatsområ-
der, 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 Søhøjlandet samt de aktive arbejds- og 
temagrupper, der allerede er og med tiden tilknyttes 
projektet. Heri medregnes også Ringsted Kommu-
ne, som har en plads i styregruppen. Den sekun-
dære målgruppe er Realdania, DGI og Lokale og 
Anlægsfonden, som er medfinansierende i projek-
tet. Øvrige interessenter kan være kommunens poli-
tiske niveau, Landsbyforum og kommunens enkelte 
lokalråd, samt alle foreninger beliggende i klynge-
området. Det er interessenter, som er optaget af 
landdistriktsudvikling og etablering af klyngesam-
fund 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 og 
geografiske data og dels resultaterne af borgerun-
dersøgelsen.

Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Søhøj-
landet. Her får læseren indsigt i klyngens geografi 
og overblik over klyngens demografiske profil.

I kapitel 4 præsenteres resultaterne af borgerun-
dersøgelsen. Her vil de seks fokusområder blive 
introduceret med fokus på Landsbyklyngen Søhøj-
landet.

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for landsbyklyngen.

1.3. RAPPORTEN
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KOMMUNIKATION 
55 % af respondenterne har hørt om lands-
byklyngen før de deltog i borgerundersøgel-
sen.  45 % har ikke. Borgerundersøgelsen 
er bl.a. sendt ud med e-Boks af Ringsted 
Kommune. Det tyder på, at e-Boks har styrket 
borgernes kendskab til klyngesamarbejdet. 
At 55 % i forvejen har hørt om samarbejdet 
skyldes også, at styre- og kommunikations-
gruppen har været gode til at gå i medierne og 
i det hele taget få kommunikeret og kickstartet 
klyngesamarbejdet.

Borgerne henter i dag primært deres informa-
tioner om lokale forhold via Facebook (55 %), 
Lokale aviser/Sogneblade (44 %) og Gennem 
samtale med andre personer fra lokalsamfun-
det (32 %). I fremtiden foretrækker borgerne 
at modtage Mails/nyhedsbreve, Facebook og 
Lokale aviser/sogneblade, når de skal indhen-
te lokale nyheder. 

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
33 % 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 allerede laver frivilligt 
arbejde, gør det først og fremmest fordi de 
sætter pris på værdien i at Deltage i et socialt 
fællesskab (66 %). Dernæst fordi de gerne vil 
Gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet 
(62 %) og for det tredje fordi de kan Gøre 
noget konkret på et emne, som optager den 
enkelte (50 %).

I alt giver 86 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighe-
derne for at blive frivillig i klyngesamarbejdet. 
Det vil give klyngen et kæmpe boost, hvis de 
lykkes med at få et pænt antal af de interes-
serede nye frivillige til at involvere sig.

KOMMUNESAMARBEJDE
Søhøjlandet har et godt samarbejde med Ring-
sted Kommune, der vedtog en landdistriktspo-
litik i 2016. Politikker fylder dog ikke meget, når 
man spørger borgerne, 85 % af respondenterne 
ved ikke, om Ringsted Kommune har politikker 
for samarbejdet med foreninger og borgere. 
Til trods herfor er der et godt og velfungerende 
samarbejde mellem klyngen og kommunen.

MØDESTEDER
Mødesteder har betydning for hverdagslivet 
og for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at 
Institutioner (skole og børnehave), Haller og 
klubhuse sammen med Tilbagevendende årlige 
begivenheder har de største potentialer til at 
styrke fællesskabet på tværs mellem landsby-
erne. 

AKTIVITETSUDBUD
Langt de fleste (76 %) er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal-
området. De mest populære forslag til nye 
aktiviteter er Vandreture (56 %), Aktiviteter for 
unge (55 %) og Fitness (44 %).
 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
En god infrastruktur (60 %), Gode skoler og in-
stitutioner (54 %) og Mulighed for lokalt indkøb 
(37 %) er de tre fokuspunkter, som borgerne 
vægter højest som potentielt bedst at samar-
bejde om på tværs mellem byerne. Men også 
foreningslivet og endnu bedre adgang naturen 
går igen som emner at samarbejde om.

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere, hvis de formår at stå 
sammen om emner som infrastruktur, skoler 
og institutioner. Det er områder, hvor løsninger 
skal findes i samarbejde – også med kommu-
nen - og hvor flere lokalområder kan tale med 
en højere røst, end et enkelt samfund alene. 
Styregruppen for Søhøjlandet har her en vigtig 
rolle i at skabe det fundament, der kan styrke 
samarbejdet internt mellem landsbyerne og i 
forhold til kommunen og de øvrige foreninger 
og netværk, der kan bidrage til at løfte klyngen 
fremad.

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 meget stor tilfredshed med at 
bo i klyngen. 95 % af respondenterne er tilfred-
se med at bo i området. 3 % svarer, at de ikke 
er tilfredse, mens 2 % svarer ved ikke.

80 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler ligeledes 39 % til-
knytning til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er 
således i højere grad bundet til det sogn, man 
bor i, end til hele landsbyklyngens geografi. 
Naturkvaliteter (62 %), Rimelige boligpriser 
(33 %) samt Sammenhold og fællesskab (30 
%) er de vigtigste årsager til at bosætte sig i 
området.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
59 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne 
i dag. Det vidner om et potentiale for at styrke 
kendskabet til de samarbejder, der allerede 
har eksisteret i flere år. Det er netop ønsket om 
et styrket samarbejde, der var årsagen til, at 
Søhøjlandet ansøgte om at deltage i Lands-
byklyngekampagnen. 

76 % mener, at et samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne 
fremover skal bestå som attraktive bosætnings-
steder. Det viser en bred opbakning til lands-
byklyngen og til samarbejdet på tværs. 

Landsbyerne i klyngen omfatter fire lokalområ-
der i den nordlige del af Ringsted Kommune fra 
Kværkeby-Fjellebro, Vigersted og Jystrup-Val-
sølille i øst til Haraldsted-Allindemagle i vest. 
Klyngen dækker således 6 sogne med i alt 
5.460 borgere. 

Ringsted Kommune har de seneste år oplevet 
stigende befolkningstal.  Der bor i 2018 34.473 
indbyggere i kommunen. Fra 2007 til 2018 har 
kommunen oplevet en stigning på 3.005 borge-
re. I årene frem mod 2038 forudsiger Danmarks 
Statistik en fortsat stigning på 3.169 borgere10. 

Der bor i 2018 5.460 borgere i klyngens geo-
grafi. Ser man på klyngens udvikling siden 2007 
har den oplevet et faldende indbyggertal på i alt 
39 personer. Siden 2014 har alle lokalområder-
ne oplevet fremgang, så udviklingen ser ud til at 
være vendt. Parallelt hermed vokser gruppen af 
unge mellem 17-25 år samt gruppen af ældre 
over 65 år. Den største gruppe af borgere er 
fortsat borgere i den arbejdsdygtige alder mel-
lem 26-64 år.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN

2. 
HOVEDRESULTATER
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Landsbyklyngen Søhøjlandet ligger i den nordlige 
del af Ringsted Kommune. Landsbyklyngen omfatter 
fire lokalområder fra Kværkeby-Fjellebro, Vigersted 
og Jystrup-Valsølille i øst til Haraldsted-Allindemagle 
i vest. Klyngen dækker over 6 sogne med i alt 5.460 
borgere.

Området, der for langt størstedelen, ligger nord for 
- og tæt på - Vestmotorvejen er kendetegnet ved et 
meget attraktivt og varieret landskab med blanding 
af agerland med skove, moser, ådale og søer samt 
mange større og mindre landsbyer. 

Naturen i området er fantastisk med enestående 
lokaliteter som bl.a. Kværkeby mose, Kværkeby 
Fuglereservat, Vigersdal Å, Haraldsted sø og de vidt-
strakte skove: Allindelille Fredsskov, Humleore skov, 
Ærtebjerg skov, Skjoldenæsholm Skovene, Vrange-
skov og Vesterskov. Men området har også spillet 
væsentlige roller op gennem historien og vigtige 
kapitler i Danmarkshistorien er også ’skrevet’ der.

Klyngen er klar over, at et succesfuldt klyngesamar-
bejde over tid vil ændre det fysiske udtryk af de fire 

landområder. Afhængig af, hvilke initiativer, der bliver 
prioriteret af borgerne, vil der være flere fysiske ram-
mer og infrastrukturer, der deles på tværs. I et områ-
de kan et forsamlingshus være ramme for borgernes 
fester og højtider mens man i et andet område, har 
et aktivitetshus, der lægger hus til folkeoplysning og 
netværksmøder. Ønsket om at give borgerne mulig-
hed for ”et helt liv på landet” betyder måske også, at 
der skal etableres nye boformer som eksempelvis 
senior bofællesskaber.

Landsbyerne har i forvejen et glimrende samarbejde. 
De ved også, at der er et stort potentiale for mere. 
I 2014 igangsatte det daværende Landsbyforum i 
Ringsted Kommune et samarbejde med kommunen 
om et udviklingsprojekt, hvor alle 10 lokalområder 
udarbejdede ”Helhedsplaner” med visioner for områ-
dernes udvikling. Disse planer har siden været om-
drejningspunkt for udviklingen i de ti lokalområder, 
og der er gennemført en række større og mindre pro-
jekter. Disse projekter har delvist været finansieret 
af udviklingsmidler fra Ringsted Kommune igennem 
helhedsplanpuljen. Denne proces har betydet, at de 
enkelte områder har opnået betydelig erfaring med 
projektudvikling, gennemførsel og styring. 

Ved at danne en landsbyklynge, kan der gøres bedre 
brug af hinandens styrker, og der kan støttes op om 
fællesskabet. Ultimativt vil landsbyerne i fællesskab 
gerne synliggøre, hvor dejligt det er, at bo i Søhøj-
landet, som er et fantastisk lokalområde – natur-
mæssigt, menneskeligt og på flere områder også 
facilitetsmæssigt.

Livet i området udfolder sig på fundamentet af den 
gamle landbokultur og ved nye måder at være 
sammen i fællesskabet på. Her spiller de gamle, 
kulturbærende institutioner; skolen, idrætsforeninger-
ne (og kirken i mindre grad) sammen med et aktivt 
foreningsliv vigtige roller som samlingssteder og 
rammer om aktiviteter. Områdets borgere er meget 
bevidste om de betydelige naturværdier og det histo-
riske fundament, som man værner om og er stolte af 
at være beriget med.

Områderne ønsker, at beboerne i størst mulig ud-
strækning afspejler den almindelige befolkning, og 
der er derfor stort fokus på at fastholde og udvikle 
den sociale service, der er nødvendig for at kunne 
opretholde et helt liv på landet. I området er der 
således i dag flere børneinstitutioner (kommunale og 

private), to folkeskoler og to friskoler, der begge er 
etableret efter lukning af folkeskoler og et kommunalt 
plejehjem. Især må det store arbejde, der er lagt fra 
frivillige i - med stor succes - at starte to friskoler, ses 
som et udtryk for, at især skolen er et stort aktiv for 
et område og at de fungerer som gode og uundvær-
lige bindeled mellem borgerne – unge som ældre. 
Friskolerne fungerer desuden som ramme for mange 
forskellige aktiviteter.

Bosætning i landsbyerne er med deres forskellige til-
bud og særkende attraktive for både nuværende og 
fremtidige borgere. I flere landsbyer er der mulighed 
for endog større udbygninger i form af udstykninger - 
og beskrivelser i den gældende kommuneplan. De 6 
-7 landsbyer varierer i størrelse. Men også bosæt-
ning i det åbne land udenfor de egentlige landsbyer 
er en attraktiv mulighed i området. Området fungerer 
som bosætningsområde for borgere, der ønsker 
at bo naturnært og være en del af det specielle 
sammenhold, der er i en mindre landsby, samtidig 
med at kommunens placering midt på Sjælland giver 
nærhed til bymiljøer. Gode trafikforbindelser giver 
beboerne mulighed for at arbejde i større byer på 
Sjælland og i hovedstadsområdet, hvilket sammen 
med de mange muligheder for at benytte hjemmear-
bejdspladser giver et godt grundlag for et fornuftigt 
og effektivt arbejdsliv. Landbrugserhvervet er en 
vigtig erhvervsaktør i området, men der er også 
andre former for især mindre erhvervs- og service-
virksomheder ligesom der i begrænset omfang er 
detailhandel. I 2018 åbnes den nye højhastigheds-
bane mellem København og Ringsted. Dette giver 
hidtil helt usete transportmuligheder til/fra hoved-
stadsområdet – herunder Københavns Lufthavn. 
Højhastighedsbanen medfører desuden, at der bliver 
langt bedre afgange fra stationsbyen Borup mod Kø-
benhavn – en station, som benyttes af rigtig mange 
borgere i Kværkeby, Vigersted og Jystrup.

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI

3.2. SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE
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

 SØHØJLANDET 
– FIRKLØVEREN PÅ SJÆLLAND
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  Vigersted         Kværkeby        Jystrup        Haraldsted        Valsølille        Allindemagle      

Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør i hhv. 2007 og 2018. Tallene er beregnet 
samlet for alle sogne i klyngen. Langt den største 
gruppe er borgere i den arbejdsdygtige alder 26-64 
år. Det gælder både for 2007 og 2018. Udviklingen 

fra 2007 til 2017 viser, at der er kommet lidt færre 
småbørn (0-6 år), lidt færre i den skolepligtige 
alder (7-16 år), flere unge (17-25 år) lidt færre i den 
arbejdsdygtige alder (26-64 år) samt flere ældre 
(65+).

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2018 målt på størrelsen af sognene. Dermed er 
det let at se udviklingen inden for de enkelte sogne. 
Der er samlet set sket et meget lille fald i antallet af 
borgere fra 5.499 borgere i 2007 til 5.460 borgere i 
2018. Et fald på i alt 39 personer. En nærmere ana-
lyse viser, at udviklingen ser ud til at være vendt. 
Siden 2014 har samtlige sogne haft fremgang i 

antallet af borgere, men dog så lille en fremgang, 
at det ikke opvejer et fald samlet set over perioden 
2007-2018. Ringsted Kommune har i samme perio-
de oplevet befolkningsfremgang.

2007 2018

Der bor i dag 34.473 borgere i Ringsted Kommune11. 
Heraf bor de 5.460 i de seks sogne, der udgør lands-
byklyngen12. Ifølge Danmarks Statistik forventes en 
befolkningsstigning i Ringsted Kommune i årene 
frem. Fremskrivningen er lavet ud fra forventninger 
om antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre, indvan-
dring og det forventede boligbyggeri. Ifølge progno-
sen forventes indbyggertallet at stige fra 34.473 
personer primo 2018 til 37.642 personer i 2038. 
Det svarer til en samlet stigning på 3.169 personer. 
Byggemulighederne i klyngeområdet tilsiger, at ca. 
360–420 af disse vil få mulighed for at bosættes sig 
her. Fremskrivningen er ikke en garanti for en ud-

vikling, men en forventning, der er afhængig af flere 
faktorer. Den er et vigtigt redskab for den kommu-
nale planlægning, fordi den kan anvise behovet for 
den kommunale service, herunder eksempelvis antal 
pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsord-
ninger og på plejehjem. 

Ser man på den faktuelle udvikling for landsbyerne i 
klyngen i perioden 2007-2018 viser den, i modsæt-
ning til kommunen som helhed, at indbyggertallet har 
været svagt faldende, men med en lettere stigning 
de seneste år.

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)13

ALDERSGRUPPER FOR SOGNET (2007 OG 2018)14

GENNEMSNITSALDER15
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Tabellen viser gennemsnitsalderen i de seks sogne 
i helholdsvis 2007 og 2018. Gennemsnitsalderen er 
stigende ligesom den også er på landsplan. I 2007 
var den 37,4 år og i 2018 er den steget til 41,8 år, 
hvilket er stort set svarer til landsgennemsnittet. 

 2007 2017

Haraldsted 37,9 42,2

Allindemagle 36,6 42,9

Jystrup 36,9 41,5

Valsølille 36,2 40,7

Vigersted 39,1 41,9

Kværkeby 37,6 41,7

Gennemsnit i klyngen 37,4 41,8

Gennemsnit i Danmark 39,9 41,5

I Danmark er gennemsnitsalderen stigende. I 2007 
var den 39,9 år og i 2018 er den steget til 41,5 år16.  
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokalråd, 
lokale foreninger og ikke mindst borgerne, 
som har en helt afgørende betydning for en 
landsbyklynges udvikling og succes.
Det er borgerne, der ved, hvordan hverdags-
livet fungerer, og hvilke behov og ønsker der 
er. Jo bedre kendskab til borgernes syn på 
området 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. Borgerundersøgelsen er foretaget 
som en elektronisk spørgeskemaundersø-
gelse, der er udbudt til alle borgere i klyngen 
fra 16 år.

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges 
der ind til potentialer og udfordringer for samarbejde 
på tværs. Der er i undersøgelsen lagt vægt på de 
seks fokusområder: organisering, kommunikation, 
involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og 
aktivitetsudbud

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2018

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
11. april til den 11. maj 2018. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og kom-
munikeret ud via e-Boks af Ringsted Kommune 
i samarbejde med styregruppen. Den kunne 
ligeledes tilgås via klyngens Facebookgruppe. 
Styregruppen har desuden brugt netværk og 
samarbejde med den lokale presse og for-
eninger samt lokalråd til at gøre opmærksom på 
undersøgelsen.

Antal besvarelser
I alt er der indkommet 1105 besvarelser. Den 
er udbudt til personer fra 16 år med bopæl i 
klyngen samt til virksomheder med cvr. num-
mer. Ringsted Kommune har udsendt i alt 6.102 

breve. De fleste med e-Boks og enkelte med 
post. Den samlede svarprocent er 18,1 %.

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

Bopæl
Besvarelserne kommer fra følgende områder:  
Haraldsted 20 %, Allindemagle 7 %, Jystrup  
29 %, Kværkeby 21 %, Vigersted 20 %, fritids-
hus i området 1 %, virksomhed i området 2 %.
Procenttallene er beregnet ud fra det samlede 
antal besvarelser.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 51 
år.

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=1.070)

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med at bo 
i lokalområdet. 95 % er i alt tilfredse, mens 3 % ikke er 
og 2 % svarer ved ikke.

Ved ikke – 2 %

Helt uenig og uenig – 3 %

SamletHelt enig 51 %

Enig 44 %

Uenig 2 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 2 %

Helt enig og enig – 95 %

4. 
HVAD MENER BORGERNE?
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Samlet set føler 39 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 48 % ikke gør. 13 % svarer ved 
ikke.

Naturkvaliteter (62 %), Rimelige boligpriser (33 %) 
samt Sammenhold og fællesskab (30 %) og/eller 
venner er de vigtigste årsager til at bosætte sig i 
området. Under ’Andet’ skriver flere, at området er 
godt placeret i naturen. I flere tilfælde er ægtefællens 
arbejde bundet til stedet som fx landbrug, slægtsgård 
og tjenestebolig. De mest hyppige kommentarer 

under ’Andet’ er, at folk er flyttet til området for at bo 
sammen med en kæreste eller ægtefælle, der bor der 
i forvejen. Gode transportmuligheder nævnes også og 
flere lægger sig i forlængelse af en borger, der skriver 
”At her er hele pakken: lokal skole, børnehave, idræt 
og natur”. Flere påskønner de mindre samfund, hvor 
man kender hinanden.

80 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 14 % gør 
ikke, mens 6 % svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 14 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET
– LANDSBYKLYNGEN SØHØJLANDET (N=1.070)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=1.070)

Ved ikke – 13 %

Helt uenig og uenig – 48 %

Helt enig og enig – 80 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn de bor i er større 
end tilknytningen til klyngen som helhed. Det er ikke 
overraskende, da et sogn er en historiske enhed, 
som de fleste er vokset op med, mens landsbyklyn-

gen er en ny enhed, som er i gang med at opbygge 
en fælles identitet på tværs af bl.a. sognegræn-
serne. Det er netop et styrket fælles identitet som 
klyngeprojektet skal være med til at udvikle.

Helt enig 7 %

Enig 32 %

Uenig 34 %

Helt uenig 14 %

Ved ikke 13 %

Helt enig  34 %

Enig 46 %

Uenig 10 %

Helt uenig 4 %

Ved ikke 6 %

Helt enig og enig – 39 %

Ved ikke – 6 %

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=1.070)

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
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52 % tror, at befolkningstallet stiger i klyngen i de 
kommende 10 år, mens 22 % tror, det falder. 26 % 
svarer ’Ved ikke’. Borgerne er således ret delte på 
dette spørgsmål, men over halvdelen tror på vækst 
i landområderne. Som beskrevet i afsnit 3.3. har 
befolkningsantallet i klyngen været svagt faldende 

set i forhold til 2007, men stigende for alle områder 
siden 2014 og kommunen oplever vækst. Optimis-
men er derfor god og hænger måske også sammen 
med udstykning af nye byggegrunde og byggemu-
ligheder. 

Helt uenig og uenig – 22 %

Helt enig og enig – 52 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=1.056)

Ved ikke – 26 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet faldet en lille 
smule klyngen, men steget i kommunen som hel-
hed (3.3). Set i lyset heraf, er det interessant at se 
på, hvordan borgerne forestiller sig udviklingen i de 
kommende år.

SamletHelt enig  17 %

Enig 35 %

Uenig 18 %

Helt uenig   4 %

Ved ikke 26 %

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 et godt samarbejde 
mellem lokalrådene og byerne i klyngen. På den 
baggrund er det relevant at se, hvordan borgerne 
vurderer udgangspunktet for et endnu stærkere 
samarbejde.

59 % svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet 
er i dag på tværs mellem byerne. Her ligger der en 
opgave i at få kommunikeret et bedre samarbejde. 
Det er netop et bedre samarbejde, som Søhøj-

landet vil arbejde for. 23 % mener, der er et godt 
samarbejde, mens 18 % er uenige. Alt i alt ligger 
der en opgave i at få øget kommunikationen om 
samarbejdet.

Helt uenig og uenig – 18 %

Helt enig og enig – 32 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.029)

Ved ikke – 59 %

SamletHelt enig    2 %

Enig 21 %

Uenig 15 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 59 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
45 %, at de ikke ved, om det fungerer med deling 
af informationer mellem byerne i dag. 23 % synes, 
der sker en god deling af viden, mens 32 % er 

uenige. Der er således meget forskellige opfattelser 
af dette, hvor den største gruppe giver udtryk for et 
svagt kendskab til det nuværende, så også her vil 
styre- og kommunikationsgruppen kunne gøre en 
positiv forskel.

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak-
ker op om et stærkere samarbejde på tværs. Uden 
borgernes tro på dette, bliver det meget vanskeligt 
at skabe en stærk landsbyklynge.  

76 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 

hvis landsbyerne fremover skal overleve. 8 % er 
uenige, og 16 % svarer ved ikke. Det tegner et klart 
billede af en gruppe borgere, der mener, at samar-
bejdet er nødvendigt for at fastholde landsbyerne 
som attraktive bosætningssteder.

Helt uenig og uenig – 32 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI  
GODE TIL AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=1.029)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. (N=766)

Ved ikke – 45 %

Helt enig og enig – 23 %

Helt uenig og uenig – 8 %

Ved ikke – 16 %

Helt enig og enig –76%

Samlet

Samlet

Helt enig  4 %

Enig 19 %

Uenig 26 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 45 %

Helt enig  24 %

Enig 52 %

Uenig   6 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 16 %
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Organiseringen i Søhøjlandet  
– Styregruppen
Søhøjlandet har organiseret sig med en styregrup-
pe, der består af 7 personer. Derudover deltager 
proceskonsulenten i styregruppemøderne. Styre-
gruppen har organiseret sig med en formand, Ulrich 
Hjort Hansen fra Haraldsted, og en næstformand, 
Frank Nielsen fra Ringsted Kommune. Styregrup-
pen afholder møde ca. en gang om måneden.
 
Styregruppens medlemmer kommer fra de lo-
kalområder, der indgår i klyngesamarbejdet. De 
har hver for sig et organisatorisk fundament og 
praktisk erfaring med projektarbejde, gennem-
førsel og styring af borgerdrevne projekter samt 
erfaring med involvering af frivillige, der yder en 
stor indsats i foreninger og netværk. De fire områ-
ders lokalråd er alle repræsenteret i styregruppen. 
Nogle af medlemmerne i styregruppen har også 
været aktive i den gruppe af borgere, som tog ini-
tiativ til klyngeprojektet, søgte midler og fungerede 
som drivkræfter i den første fase. Andre er nye i 
projektet.

Flere af lokalrådene i de enkelte områder i kommu-
nen har via Landsbyforums bestyrelse bidraget til 
revision af Landdistriktspolitikken, og efterfølgende 
bidraget til udformning af strategi og handlingsplan 
for politikkens udmøntning. Der er således tæt 
kontakt mellem Lokalrådene, Landsbyforum og 
embedsværket og det politiske system i Ringsted 
Kommune.

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen består pt af 5 personer, 
og der arbejdes på at styrke gruppen med flere fri-
villige. Kommunikationsgruppen ser det som sin op-
gave dels at kommunikere om visionen for klyngen 
og dels at kommunikere om konkrete aktiviteter og 
tiltag. Formålet med kommunikationen er at skabe 
en fælles identitet i klyngen og styrke borgernes 
opbakning til projektet, og at støtte op om konkrete 
samarbejder mellem landsbyer og foreninger og 
styrke muligheder for at frivillige kan skabe flere 
aktiviteter i området.  

I kommunikationsgruppen arbejdes der intensivt 
med at få en platform op at stå til en fælles hjem-
meside. Alle grupper er enige om, at en effektiv og 
bredt favnende hjemmeside, er et must for at få 
det fælles klyngearbejde op i gear. Rigtig mange 
har givet udtryk for, at der er et stort behov for en 
fælles kalender, så alle borgere i klyngen kan følge 
udviklingen og aktiviteterne i områdets foreninger 
og fremdriften i klyngesamarbejdet. En hjemmeside 
forventes oppe at køre først på efteråret.

Som primære kommunikationsmiddel benyttes indtil 
videre Facebook, hvor klyngen har etableret en 
gruppe. Her er vi så heldige, at der er et par meget 
aktive borgere, der informerer om møder, borgerun-
dersøgelsen mv. 

Udover Facebook kommunikeres også via mails, 
fysiske opslag og via foreninger, skoler og lokalråd. 
Styregruppen og kommunikationsgruppen har også 
anvendt den lokale presse. Blandt andet har de 
taget kontakt til de lokale aviser og lokal TV, som 
har bidraget til at skabe opmærksomhed omkring 
klyngearbejdet - særligt i forbindelse med et stort 
borgermøde, som blev afholdt i januar 2018 og i 
forbindelse med borgerundersøgelsen. 

Temagrupper og  
andre engagerede borgere
Det har været overraskende positivt, at så mange 
borgere meldte sig ind i arbejdet, ved første stormø-
de i Vigersted. Allerede fra starten var der i nærhe-
den af 90 borgere, der viste aktiv interesse. Dette 
udmøntede sig i 7 forskellige emnegrupper, som vi 
hurtigt samlede i 3 temagrupper:
• Natur og trafik
•  Faciliteter, idræt og kultur
•  Bosætning og dagligvarer

Alle temagrupper har været samlet flere gange for 
at arbejde videre med mulige idéer og ønsker. To af 
grupperne har haft op til 2 – 3 møder siden starten. 
Og der tegner sig et billede af 2 – 3 hovedemner, 
som der er størst interesse for. Disse skal nu holdes 
op mod borgerundersøgelsen. Men der anes alle-
rede en samklang med svarerne til de spørgsmål i 
borgerundersøgelsen, som vi selv har formuleret.
Temagruppen ”Natur og Trafik” er i gang med at ar-
rangere en bustur rundt i hele lokalområdet for alle 
de frivillige, der har meldt ind – også de nye navne 
fra borgerundersøgelsen. Tanken er at besøge 
væsentlige faciliteter og væsentlig natur, således 
at alle frivillige kender lokalområdet og kan danne 
sig et billede af mulighederne. Det er tanken, at 
alle temagrupper, styregruppe og kommunikations-
gruppe fortæller undervejs, så alle bliver opdateret 
på projektet. Turen afholdes medio august 2018 
og varigheden vil være 4 – 5 timer, hvor der også 
bydes på drikkevarer og sandwich. 

Der er i området et potentiale for involvering af flere 
frivillige. Det gælder både ”almindelige” frivillige, 
der skal bidrage til traditionelle foreningsopgaver, 
og ”professionelle frivillige”, der kan bidrage med 
deres professionelle kompetencer indenfor f.eks. 
kommunikation, ledelse, fundraising mm. Klyngens 
ambition er i samarbejde at få involveret flere af 
disse nye, potentielle frivillige. 

I borgerundersøgelsen gav 86 borgere udtryk for, 
at de gerne vil kontaktes, for at høre mere om mu-
lighederne for at blive frivillig i Søhøjlandet. Lykkes 
det styre- og kommunikationsgruppen at involvere 
en bred gruppe af disse interesserede borgere, vil 
det give klyngesamarbejde et stort boost. Det vil 
betyde, at nye temagrupper kan oprettes ud fra, 

hvad borgernes ønsker at arbejde med. Flere hæn-
der vil arbejde for klyngen og den vil blive stærkere 
forankret. Der ligger derfor en meget vigtig opgave 
i at få taget kontakt til de potentielle nye frivillige 
og invitere dem til dialog. Styregruppen har derfor 
inviteret til to møder i juni for potentielle nye frivillige 
den 3. og 7. juni 2018.

Styregruppen har endnu ikke besluttet, hvordan 
klyngen skal forankres. Selve klyngeprojektet løber 
frem til foråret 2019, hvorefter samarbejdet forank-
res. Denne fremtidige organisation skal kunne løfte 
en bred involvering i lokalsamfundet. Det er en op-
gave for styregruppen at afklare, hvordan strukturen 
for den fremtidige organisation skal være. 

TEMAGRUPPE
BOSÆTNING OG 

DAGLIGVARE

TEMAGRUPPE
FACILITETER, IDRÆT  

OG KULTUR
TEMAGRUPPE

 NATUR OG TRAFIK

STYREGRUPPE

KOMMUNIKATIONSGRUPPE
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om klyn-
gesamarbejdet, peger de fleste på Facebook (55 %), 
Lokale aviser (44 %), og Gennem samtale med andre 
personer fra lokalsamfundet (32 %). Under ’Andet’ 
peger flere respondenter på at de har deltaget i 
opstartsmøde og at borgerforeningerne har informeret 
om det. Flere har også hørt om det via radioen, TV2 
Øst, foreningsarbejde og skolebestyrelsen.

Fremover foretrækker borgerne at holde sig orienteret 
om udviklingen i lokalområdet via Mails/nyhedsbre-
ve (49 %), Facebook (44 %) og Lokale aviser (37). 

Sogneblade scorer højere end fx Lokale hjemmesi-
der. Det bliver spændende at se, hvordan styre- og 
kommunikationsgruppen vælger at gå videre med 
kommunikationsopgaven og hvilke samarbejder, der 
bliver prioriteret at udvikle på. Under ’Andet’ næv-
nes landsbyforeningerne og at de gør et glimrende 
arbejde. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=564)    

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1-016)  

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Folder/flyer

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

E-Boks fra kommunen

App 

Andet
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4.4. KOMMUNIKATION
En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke den enkelte landsby og synliggø-
re fællesskabet i klyngen. Derfor er en styrket og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Styregruppen for Søhøjlandet ønsker at styrke 
samarbejdet på kommunikationssiden. Det er kom-
munikationsgruppen, der varetager dette arbejde. 
Gruppen har allerede oprettet en fælles Facebook-
side og der arbejdes pt. på en fælles hjemmeside. 
Klyngen har også haft udskrevet en navnekonkur-
rence, og det er via denne konkurrencen, at navnet 
”Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland” er fundet. 
En mere effektiv kommunikation af aktiviteter og 

initiativer i lokalområdet vil via disse platforme være 
med til at styrke den enkelte landsby og samarbej-
det mellem byerne. Det er også noget, som borge-
rundersøgelsen har peget på som nødvendigt (4.3).

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer på om lokalområdet, kan styregrup-
pen, kommunikationsgruppen og de lokale netværk 
og foreninger få inspiration til, hvordan de bedst 
kommunikerer med borgerne. Borgerne bliver der-
for spurgt om deres nuværende vaner og fremtidige 
behov, når de søger lokale informationer. 

55 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen. 45 % har ikke.
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=334)

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 
borgere17. Borgere, der involverer sig yder en frivillig 
indsats. Uden et stærk frivilligt engagement bliver det 
meget vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyn-
gen. Det er derfor vigtigt at kortlægge kulturen for fri-
villigt arbejde i området, da det giver styregruppen et 
redskab til også i fremtiden at motivere nye frivillige. 
92 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne 
skal overleve. Det vidner om en meget høj bevidst-
hed om, at borgerne ser sig selv som afgørende, 
hvis landsbyerne fremover skal bestå som attraktive 
bosætningssteder. 

Når det kommer til folks praktiske engagement laver 
33 % af respondenterne i forvejen frivilligt arbejde, 
mens 63 % ikke gør og 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 sker en involvering.
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 
motivation for at lave frivilligt arbejde.

Respondenterne motiveres først og fremmest af 
Interesse for sagen (56 %). Herefter kommer Ønske 
om at deltage i et socialt fællesskab (45 %) og at de 
Blev opfordret/valgt (37 %). Under ’Andet’ skriver 

flere, at det ligger i deres opdragelse og at de altid 
har gjort det. Enkelte er frivillige uden for deres eget 
lokalsamfund.

At deltage i et socialt fællesskab (66 %), At gøre no-
get, som er vigtigt for lokalsamfundet (62 %) samt 
At gøre noget konkret på områder, der interesserer 
den enkelte (50 %) er de tre mest betydningsfulde 

outputs ved at lave frivilligt arbejde. Under ’Andet’ 
nævner én, at det er en måde at give sin erfaring 
videre på og andre skriver, at det er nødvendigt, for 
at de små samfund kan fungere.

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 noget 
værdifuldt for lokalsamfundet vigtigere, end at lære 
noget om det, man arbejder med eller interesserer 
sig for. Skal styregruppen for Søhøjlandet lykkes 
med at skabe en bred 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 fælles-
skabet og det sociale samvær, som frivilligheden 
udspiller sig under. I praksis vil det kræve at man 
finder nærmere ud af, hvad den enkelte frivillige 
kan- og har lyst til at bidrage med.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=228)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

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

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

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

Andet
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller sam-
arbejdet med kommunen en vigtig rolle. Et tæt 
samarbejde med Ringsted Kommune er således 
nødvendigt for, at klyngen kan komme godt i gang 
og for at udviklingen kan fortsætte, når projektperio-
den slutter i foråret 2019.

Samarbejde mellem borgere  
og kommune
Samarbejdet mellem klyngen og kommunen kører 
godt. Ringsted Kommune har gennem en lang 
årrække haft fokus på landområderne. Kommunal-

politikerne vedtog i 2004 kommunens første landdi-
striktspolitik, der senest er blevet revideret i 201618.
 
Kommunen er repræsenteret med en person i 
styregruppen. Funktionen med en kommunal 
repræsentant skal sikre, at viden flyttes og skaber 
sammenhæng mellem de kommunale planer og de 
planer, som klyngen arbejder med. 

Set i lyset af dette er det interessant at vide, om 
borgerne er klar over kommunens prioritering af 
samarbejdet med borgerne.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER  
FOR SAMARBEJDET MED FORENINGER OG BORGERE? (N=1.008)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

Langt de fleste af respondenterne er ikke klar over, 
om kommunen har politikker for samarbejdet med 
borgere og foreningslivet. Foreningerne er en del 
af civilsamfundet, hvor det frivillige arbejde foregår. 
Med så stor en gruppe borgere, der svarer ”Ved 
ikke”, er det et udtryk for, at mange frivillige i dag 
er mere optaget af selve de konkrete aktiviteter 

end rammerne for frivilligheden. Tallene kunne tyde 
på en god mulighed for bedre kommunikation på 
området. Man kunne måske forestille sig, at der i 
fællesskab mellem kommunen og lokalsamfunde-
ne kommunikeres om landdistriktspolitikken og de 
gode hensigter. 
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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 Søhøjlandet. 

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 betydning for 
befolkningen.

HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=976)

Institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester)

Naturen (fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Institutioner (8,0), Haller og 
klubhuse (7,9) og Tilbagevendende årlige arran-

gementer (7,8) får de højeste scorer. Det er de 
mødesteder, der ifølge respondenterne har størst 
potentiale til at styrke fællesskabet på tværs.

Tilbagevendende årlige arrangementer og Haller og 
klubhuse er typiske eksempler på mødesteder, der 
tilhører fritidslivet, og at man kommer på disse typer 
mødesteder af lyst gennem aktiviteter, hvor sociale 
samvær er i fokus. Denne type mødesteder giver 
mulighed for at møde andre mennesker og dyrke 
det sociale samvær og den funktion vægtes højt af 
respondenterne. 

Institutioner er i modsætning hertil et mere formelt 
type mødested. Her kommer man med et klart 
formål – fx at gå i skole og der er en mere formel 
styring på det, der foregår. Denne type mødested 
er generelt vigtige for lokalsamfund, da skoler og 
andre institutioner opfylder grundlæggende behov 
for at få hverdagen til at hænge sammen.

Borgerne har ligeledes mulighed for at skrive andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her er bedre adgang til naturen den store fælles-
nævner. Mange skriver at den natur, der allerede 
findes er fantastisk og foreslår at udbygge adgan-
gen til naturen til forskellige formål lige fra hunde-
luftnings ruter til friluftsaktiviteter omkring søerne. 

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

                       8,0

  6,9

 6,7

5,4

           7,9

          7,8

   6,9
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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=974)

Langt de fleste, 76 % er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. 24 % er 
ikke tilfredse. 

Ja

Nej

%

      76 %

24 %
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Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktiviteter. 47 % har idéer hertil, mens 53 % 
ikke har. Idéerne fordeler sig på tre overordnede 

kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur.

NATUR OG OUTDOOR (N=491)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

      33 %

          56 %

     23 %

   21 %

   21 %

          27 %

19 %
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Inden for Natur og outdoor er Vandreture den helt 
store højdespringer. 56 % efterspørger vandreture. 
Herefter kommer Mountainbike (33 %) og på en 
tredjeplads Vinterbadning/badeklub (27 %). Under 
’Andet’ nævner flere aktiviteter, der knytter sig til 
søen – fx legeplads for børn ved søen og kajak. 

Parkour i skoven, fælles gåture med temaer som 
’mad i naturen’ fremhæves også. Enkelte skriver, at 
der er brug for en bedre synliggørelse af aktiviteter, 
der findes i forvejen.
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IDRÆT OG MOTION (N=439)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

        29 %

 24 %

      44 %

          31 %

   26 %

16 %

      19 %

16 %
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Inden for Idræt og motion fordeler respondenterne 
sig med størst efterspørgsel på Fitness (44 %), Bold-
spil (31 %) og Gymnastik (29 %). Om nogle af disse 
aktiviteter findes i forvejen i klyngen, og responden-
terne ikke kender til dem, giver undersøgelsen ikke 
svar på, men det vil være oplagt at involvere DGI 
Midt- og Vestsjælland og de lokale foreninger til en 
præsentation af borgernes syn på aktiviteter og frem-
lægge efterspørgslen, da denne viden kan bidrage 
til den generelle foreningsudvikling og måske føre til 
nye aktiviteter og samarbejder på tværs. 

Under ’Andet’ kommer mange forslag herunder dra-
geflyvning, bueskydning, gå-klub, dans. Flere skriver 
om potentiale for samarbejde omkring hold – især 
boldspil, hvor flere har svært ved at stille hold på de 
små årgange. Start- og slut station for mountainbike 
er også et ønske og vil kunne benyttes af både dem, 
der bor i området og dem, der kommer til området 
udefra for at cykle.

KULTUR (N=514)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub 

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

            31 %

     34 %

  22 %

11 %

          29 %

       37 %

       55 %

11 %
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Inden for Kultur er de tre mest efterspurgte emner 
Aktiviteter for unge (55 %), Fælles madlavning (37 
%) og Biograf/filmklub (34 %). Under ’Andet’ er der 

forslag til madklub med fokus på madlavning kombi-
neret med lokalt dyrkede råvarer, hvor man sanker 
lokalt og kobler det med jagt og fiskeri.
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=963)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL  
DIN FRITIDSINTERESSE? (N=964)

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. 

%

 18 %

       45 %

  27 %

10 %
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Festivaler og kulturdage (47 %) Sportsstævner og 
konkurrencer (46 %) samt Årstidsfester (45 %) vurde-
res af respondenterne som de arrangementer, der er 
bedst til at samle borgerne på tværs af landsbyerne. 

Under ’Andet’ skriver en borger, at fællesspisning er 
en god måde at kickstarte på, da man får talt sam-
men. En anden borger skriver, at alle de ovenstående 
tiltag vil kunne styrke til samling. 

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. 

Samlet set er 82 % villige til at bevæge sig op til 9 
km efter det rette aktivitetsudbud. 18 % 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. 

%

     46 %

      47 %

               45 %

         42 %

  12 %

   21 %

 3 %

         17 %
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer på hvilke emner, de mener, lands-
byerne skal samarbejde om i fremtiden.

Styregruppen har afslutningsvis ønsket at spørge 
specifik ind til borgernes syn på klyngesamarbejdet 
helt overordnet.

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYKLYNGEN SKAL  
SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS 3 SVAR) (N=957)

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 (60 %), Gode skoler og insti-
tutioner (54 %) samt Mulighed for indkøb lokalt (37 
%) anser borgerne for de mest oplagte emner at 
samarbejde om på tværs mellem landsbyerne. Infra-
struktur og skoler er emner, der kræver kommunalt 
samarbejde og der er ingen tvivl om, at landsbyerne 
står stærkere, hvis de formår at stå sammen om 
netop disse emner, da de vil kunne tale med højere 
røst. Et rigt foreningsliv og Veludnyttede naturområ-

der rangerer også højt og afspejler den viden, der 
kom frem under afsnit 4.8 omkring aktiviteter og 
ønsker og øget adgang til naturområderne. Ud over 
de listede emner giver flere udtryk for, at der mangler 
(billige) lejeboliger og seniorbofællesskaber samt at 
infrastrukturen med flere cykelstier og kollektiv trafik 
er noget mange er optaget af. 

Borgerne i klyngen er klar over, at de er nødt 
til at samarbejde tæt på tværs af landsbyerne 
for at fortsætte landsbyernes udvikling som 
attraktive bosætningssteder (4.3). Borgerne er 
også klar over, at deres engagement spiller en 
afgørende rolle, hvis det skal lykkes (4.5). 86 
borgere har allerede tilkendegivet, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighederne 
for at blive frivillig i Søhøjlandet. Opgaven bliver 
nu, at skabe rammerne for et bredt engage-
ment, og der venter flere spændende opgaver 
for styregruppen, der skal sætte kursen i det 
videre arbejde. 
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5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER

Ja

Nej

Det samme

Ved ikke

%

            67 %

3 %

      9 %

     21 %
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Langt de fleste (67 %) mener, at klyngesamarbejdet 
vil gøre en direkte, positiv forskel for lokalområderne. 
21 % svarer ’Ved ikke’, og er dermed i tvivl – i den 
forstand er de tvivlende også åbne for den udvik-

ling, der kan ske. Kun 3 % svarer, at de ikke tror på 
samarbejdet, mens 9 % vurderer, det ikke vil gøre en 
mærkbar forskel. 

TROR DU, AT VI SAMMEN – ALLE 4 LOKALOMRÅDER – KOMMER TIL AT STÅ 
STÆRKERE OG MERE SAMLET VED AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS? (N=957)
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Også på dette spørgsmål, der vedrører potentialer 
for samarbejde, har styregruppen ønsket mere 
specifikt, at spørge ind til de emner, som borgerne 
ser muligheder i at samarbejde om.

Idræt og motion

Natur og naturoplevelser

Mødefaciliteter, kultur og samlingssteder

Trafik, stier og cykelstier

Bosætning

Andet 

Ved ikke

%

              53 %

             52 %

            42 %

         49 %

    16 %

2 %

         10 %
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Respondenterne ser Idræt og motion (53 %), Natur 
og naturoplevelser (52 %) og Trafik, stier og cykel-
stier (49 %) som de emner, der er størst potentiale 
i at samarbejde om. Under ’Andet’ er der forslag til 
at udvikle sognesamarbejdet og lokale indkøbsmu-

ligheder nævnes også. Sammen med svarene på 
fokuspunkterne tegner der sig et billede af borgernes 
ønsker. De prioriterer infrastruktur, skoler og instituti-
oner, natur, lokalt indkøb samt et rigt foreningsliv. 

HVOR SER DU STØRST MULIGHED FOR SAMARBEJDE MELLEM  
DE 4 LOKALOMRÅDER? (MAKS 3 SVAR) (N=957)

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 bredt19. Alt det er styregruppen i Søhøjlandet 
godt i gang med.

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

STYRKER 
• 76 % af respondenterne ser samarbejde 

mellem landsbyerne som en forudsætning, 
hvis landsbyerne fortsat skal være attraktive 
bosætningssteder. Det giver stor opbakning til 
klyngesamarbejdet og styregruppens indsats.

• I borgerundersøgelsen giver 86 borgere ud-
tryk for, at de gerne vil kontaktes, for at høre 
mere om mulighederne for at blive frivillig i 
klyngesamarbejdet. 

• Lykkes det styregruppen at involvere den 
brede gruppe af borgerne, vil det give et 
fantastisk boost i det videre arbejde. 

• Den kommunale opbakning til klyngen er god 
og samarbejdet mellem klyngen og kommu-
nen er velfungerende.

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

rette fritidstilbud i klyngen. 82 % er villige til 
at transportere sig op til 9 km. efter det rette 
fritidstilbud. 

• Der er potentialer for mange nye aktiviteter 
på tværs: 
– Natur og tilgængelighed 
– Infrastruktur i form af stier og cykelstier 
– Motion og outdoor 
– Samarbejde om idræt og foreningsliv 
– Helt nye fællesskaber  

UDFORDRINGER 
• En bedre kommunikation på tværs af aktivite-

ter efterspørges af borgerne. Heri ligger der 
en kommunikationsopgave. 

• At skabe de rigtige tema- og arbejdsgrupper, 
der virkelig kan samle de mange nye frivillige 
til fælles initiativer til gavn for hele lokalom-
rådet.

• At turde tænke stort og ud over ønskerne fra 
de enkelte 4 lokalområder. 

TRUSLER 
• 33 % af respondenterne laver frivilligt arbej-

de. Parallelt hermed giver 92 % udtryk for, at 
borgerne skal involvere sig aktivt, hvis lands-
byerne fremover skal være attraktive som 
bosætningssted. Dvs., at langt flere mener, 
at borgerne skal involvere sig end der pt. er 
borgere, der involverer sig. 

• Der er risiko for at de potentielle nye frivillige 
mister interessen og tålmodigheden, hvis ikke 
det lykkes at få skabt nogle temagrupper, 
hvor de kan agere. 

• Der er også risiko for at frivillige hurtigt står 
af, hvis deres idéer ikke kan realiseres eller 
hvis der ikke kan findes enighed på tværs af 
klyngen.
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Styregruppen går på baggrund af nærværende rap-
port i gang med at finde ud af, hvad der kan udledes 
af borgernes svar. Herunder, hvilke indsatsområder, 
der kan arbejdes med. Dette arbejde skal gerne ske 
med involvering af så mange borgere som muligt og 
gerne med repræsentanter fra hele klyngens geografi. 

Arbejdet vil givetvis give anledning til nedsættelse af 
flere arbejdsgrupper. Ved klyngens afslutning i foråret 
2019 står Landsbyklyngen med en strategi på de 
valgte indsatsområder. En strategi, der fortsat vil sikre 
effekten af Landsbyklyngesamarbejdet også efter 
projektperioden er slut.

På baggrund af den udsendte spørgeskemaunder-
søgelse, har det vist sig, at rigtig mange enten ikke 
kendte til klyngesamarbejdet eller på anden vise ikke 
har haft mulighed for at melde sig som frivillig. Der er 
næsten 100 nye frivillige og derfor har styregruppen 
besluttet, at lave et specielt arrangement for hele 
denne gruppe - det bliver et arrangement fordelt på 
to forskellige dage primo juni måned, således at flest 
muligt kan deltage. På den baggrund håber klyngen 
at få fordoblet antallet af frivillige og så vil målet med 
rekruttering være mere end i mål.

Arbejdet i temagrupperne bliver med de nye frivillige 
suppleret med flere personer, ligesom det er væsent-
ligt at informere alle om temagrupper, styregruppe 
osv. og ikke mindst alle borgere i området, at ad-hoc 
arrangementer sagtens kan lade sig gøre, og at det er 
en oplagt mulighed, som kan blive støttet af styre-
gruppen med planlægning, søgning af økonomisk 
støtte etc. Et ad-hoc arrangement kan vise sig at have 
betydeligt potentiale, fx et større sportsarrangement, 
vandre-festival, lokalhistorisk arbejde eller lignende. Et 
ad-hoc arrangement kan også vise sig at have værdi 
som en tilbagevendende årlig begivenhed. 

Det er væsentligt at borgerne i området, som tæller 
5.460 personer, oplever at de har mulighed for indfly-
delse og ikke mindst får mulighed for at blive hørt, og 
at deres stemme kan ses i det arbejde der bliver gen-
nemført, som i sidste ende forhåbentlig ender i et eller 
flere projekter som bliver gennemført ud i fremtiden. 

Indtil nu bliver der arbejdet i tre overordnede te-
magrupper som er Bosætning/Dagligvarer, Natur/
Trafik, Kultur/Idræt/Faciliteter. Der er mange ideer og 
forslag i spil og arbejdet går nu ud på at få prioriteret 
og konkretiseret de enkelte emner og til slut vælge 
hvilke(t) der skal arbejdes videre med som et/flere 
samlede klyngeprojekter der er solidt forankret på 
tværs af de fire lokalområder.

Fra borgerundersøgelsen er der nogle overordnede 
emner som borgerne finder særlig vigtige og de er 
Idræt/Motion på 1. pladsen efterfulgt af Natur/Naturo-
plevelser, Mødesteder/Kultur, Trafik/Stier/Cykelstier 
samt Bosætning til sidst. Disse overordnede emner 
afspejler rimelig godt det arbejde, som allerede fore-
går, og der skal kun nogle få justeringer til, for at det 
vil stemme overens med det som borgerne ønsker af 
tværgående emner for Søhøjlandet.

Det også meget positivt at 67 % har svaret, at de tror, 
at samarbejdet på tværs vil gøre at de fire lokalom-
råder kommer til at stå stærkere og mere samlet i 
fremtiden. Det gør, at klyngen er meget motiveret til 
at arbejde videre med opgaverne og nå målet om et 
samlet tværgående projekt.

Når styregruppen samles på den anden side af 
sommerferien er fokusområdet at udvælge et eller 
flere projekter, som kan realiseres og evt. søges om 
fondsmidler til. Det er således også et mål at klynge-
samarbejdet vil bestå efter de første 1 ½ år med etab-
lering, og at klyngen kan "fodre sig selv" uden brug af 
konsulenter udefra, men med støtte fra DGI, Ringsted 
Kommune med flere.

Det vil være en stor fordel om de nye bekendtskaber 
og nye fællesskaber på tværs af de fire lokalområder 
kan skabe de ønskede vækstbetingelser for at klyn-
gen kan bestå, og komme med nye innovative tiltag til 
gavn for alle borgere gennem, og at klyngen dermed 
kan være med til at skabe det hele liv på landet og i 
landsbyerne for dens borgere.
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