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1.

INDLEDNING

Den sydvestlige del af limfjordshalvøen
Salling i Skive Kommune er kendetegnet
af de typiske landdistriktsrelaterede udfordringer. Det ønsker sognene Lem, Ramsing, Håsum og Vejby nu i samarbejde med
Skive kommune at gøre noget ved. Derfor
er landsbyklyngen Sydvest Salling blevet
til.
I november 2016 blev landsbyklyngen Sydvest
Salling optaget i kampagnen Landsbyklynger. Forud for det havde en initiativgruppe repræsenteret
af medlemmer fra alle sognene i samarbejde med
Skive Kommune søgt om optagelse heri. Kommunen såvel som de fire sogne ser et klyngesamarbejde som en mulighed for at optimere og pulje fælles
ressourcer, således at de gennem synergieffekter,
prioriteringer og rollefordelinger kan udvikle fælles
initiativer og samarbejdsområder. På længere sigt
skal det styrke både de enkelte sogne og hele
landsbyklyngen.
Over de seneste årtier er der i de fire landsbyer
sket et tab af lokale arbejdspladser. Særligt inden
for landbrug og industri. Den demografiske udvikling har endvidere medført, at der er flere ældre
indbyggere og færre børn og unge. Særligt påvirket
er landsbyerne af, at en stor del af en ungdomsårgang forlader området for at søge videregående
uddannelser i de større byer, og relativt få vender
tilbage. Demografiudviklingen, strukturforholdene
og lånemulighederne til boliger medfører, at det i
øjeblikket er forholdsvis vanskeligt at tiltrække nye
borgere.
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Hver for sig har de fire sogne tidligere med stor
succes arbejdet med forskellige udviklingsprojekter,
hvor det er lykkedes at styrke sammenholdet inden
for sognegrænserne. Det vurderes, at der nu er
behov for fælles tiltag, som kan samle lokalbefolkningens 1.780 indbyggere på tværs af sognegrænserne.
Landsbyklyngen Sydvest Salling ønsker både at
bevare, men også at forbedre og udbygge det allerede eksisterende (sam)arbejde. I første omgang
gælder det for sognene om at opnå erfaring og tillid
mellem hinanden, således at klyngeidentiteten får
genklang blandt områdets borgere. Det er derfor
målet, at borgerne over tid skal få øjnene op for
egnens mange muligheder og i højere grad komme
hinanden ved.
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
I Danmark er befolkningstallet støt stigende. Den
geografiske fordeling af væksten er imidlertid
ujævnt fordelt og gælder ikke en række af landets
yderområder. På Sjælland og i Østjylland har den
samlede vækst i perioden 2003-2013 været 6-7 %
De mellemstore byregioner har haft en beskeden
vækst på 2 %, mens småbyregionerne samlet har
tabt 5 % af folketallet i samme periode1.
Parallelt med denne udvikling sker der en række
interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark
jævnt stigende pga. en længere middellevetid og
et faldende fødselstal2. Selvom det er en generel
udvikling på landsplan, så er tendensen tydeligst
i yderområderne, hvor de unge flytter væk, og de
ældre bliver tilbage3.
Der er flere årsager til denne udvikling. Fx har de
ændrede produktionsformer i landbruget siden
1950’erne kostet arbejdspladser på landet og sat
skub i urbaniseringen4. Udviklingen efterlader
de mindre landsbyer med færre arbejdspladser
og indbyggere i den arbejdsdygtige alder, hvilket
fører markante forandringer med sig. Tidligere
kunne man leve, arbejde og have en aktiv fritid i
landsbyen, men i de senere år har mange landsbybeboere oplevet, at skolen er lukket, busruter er
blevet nedlagt, og købmanden har drejet nøglen
om. Foreningerne oplever i stigende grad at blive
pressede på økonomi, faciliteter, ledere, frivillige og
medlemmer.
De faldende folketal og skatteindtægter udfordrer
kommunernes evne til at opretholde serviceniveauet, skabe vækst og sikre livskvaliteten i lokalsamfundene. Som følge heraf har mange landsbyer i
yderområderne svært ved at fastholde deres eksistens som selvstændige, bæredygtige landsbyer,
hvilket medfører et øget pres på tilpasninger af den
kommunale service.
Som en del af de kommunale landdistriktsstrategier,
arbejdes der derfor i mange kommuner med i højere grad at udnytte ressourcer og sammentænke
funktioner på tværs af landsbyerne. Det kræver, at
man søger dialog med borgerne om udviklingsmuligheder, behov og løsninger. Etableringen af landsbyklynger, hvor landsbyer, der ligger i nærheden
af hinanden, samarbejder, har vist sig at være en
brugbar og effektiv metode til at involvere borgerne i at etablere nye samarbejder på tværs mellem
landsbyer. Samarbejder, der kan styrke udviklingsmulighederne og kvaliteten i lokalsamfundene.
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Landsbyer står stærkere,
når de står sammen

Landdistrikterne står altså midt i den største omstilling i nyere tid. Den omstilling ønsker Realdania,
DGI og Lokale og Anlægsfonden [LOA], som står
bag kampagnen Landsbyklynger, nu at facilitere.
Partnerskabets overordnede tese er, at et klyngesamarbejde indeholder både sociale, økonomiske,
kulturelle og selvopfattelsesmæssige potentialer.
Udgangspunktet for kampagnen Landsbyklynger
er en overordnet hypotese om, at landsbyer, der
ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om
og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter.
Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet
og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i samarbejde med fem kommuner Pilotprojekt Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet 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 faciliteter5. Det er erfaringerne herfra, der arbejdes ud fra i landsbyklyngen
Sydvest Salling.
Foruden landsbyklyngen Sydvest Salling søsætter
Realdania, DGI og LOA i samarbejde med en række af landets kommuner yderligere 24 landsbyklynger i 2017-2018.

HVAD ER EN LANDSBYKLYNGE?
Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der har en form
for fælles stedsidentitet og socialt
fællesskab, og som samarbejder på
flere områder, i en netværksstruktur,
der ikke udelukkende er en del af
den kommunale organisation, hvor
de benytter hinandens styrker og
udfordringer, samt borgernes evner,
viden og erfaring, til at udvikle den
individuelle landsby udover dens
egne potentialer, og hele klyngen6.
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1.2. PROCESSEN
At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de
skaber et nyt fællesskab. Der kan dog være lang
vej til et samarbejde og en fælles identitet på tværs
af landsbyer, hvis livet 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 opstart og den første fase sker en
prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med
lokalsamfundet udarbejder den ansøgning, der
kvalificerer optagelsen i kampagnen.
I den første fase etableres klyngen med en styregruppe, som er ansvarlig for projektet, og som varetager den overordnede styring. Ligeledes kommunikeres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige,
som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.
I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyngen
med fokus på de potentialer, der kan styrke klyngens identitet og udvikling, samt de udfordringer,
der kan forhindre selv samme. Denne del består
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til
alle borgere fra 16 år og opefter i klyngens geografi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles
kommunikationsplatform.
Gennem tredje fase arbejdes der på baggrund
af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for den
videre proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges enkelte indsatsområder, som fremadrettet
prioriteres.
I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner
og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.
I den femte og sidste fase afrundes projektet, og
der laves en strategiplan, der fungerer som pejlemærke for den langsigtede udvikling af området.
Der arbejdes gennem processen med seks generelle fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som er
bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling af
lokalsamfund7. Fokuspunkterne har betydning for
klyngens evne og kapacitet til at blive velfungerende
og dermed etablere en succesfuld landsbyklynge.
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PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

1.
FASE

Opstart og
planlægning
3 mdr.

2.
FASE

Dataindsamling,
kortlægning og
kommunikation
6 mdr.

3.
FASE

Vision og
indsatsområder. Det
strategiske fundament
2 mdr.

4.
FASE

5.
FASE

Handleplaner og
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,
strategiplan, forankring
og implementering
2 mdr.

Metodisk tilgang

Den overordnede metodiske tilgang i udviklingen
af landsbyklynger er at arbejde borgerinddragende. Tilgangen er, at det er borgerne, som har den
nødvendige ”know how” og viden, der er brug for,
for at kunne initiere de udviklingsprocesser og
justeringer, der er brug for lokalt. Det betyder, at
metoden i kampagnen har et ønske om, at forandringer skal komme nedefra og være forankret
hos en bred vifte af lokale aktører. Det er derfor
vigtigt i arbejdet med landsbyklynger, at ejerskabet
forbliver på lokale hænder.

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som
vil være med til at inspirere de frivillige og drive
processen, således at fremdriften sikres. Proceskonsulenten vil ligeledes bidrage til den lokale
udvikling af landsbyklyngen gennem de udvalgte
fokusområder i projektet. Der sidder endvidere en
kommunal repræsentant i styregruppen, som skal
være med til at sikre, at der er overensstemmelse
mellem de initiativer, der sættes i gang, og de
kommunale planer for området.

DE SEKS GENERELLE FOKUSPUNKTER OG DERES MÅL
Organisering

Etablering af en fælles organisering, der koordinerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer og arbejder med strategiske perspektiver for
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation

Etablering af en styrket og koordineret kommunikationsindsats, der sikrer relevant information
om klyngen både internt og eksternt.

Involvering

Involvering af borgerne via spørgeskemaundersøgelser, borger- og dialogmøder samt etablering af arbejdsgrupper.

Kommunesamarbejde

Etablering af et styrket samarbejde med kommunen, 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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1.3. RAPPORTEN
Målet med denne rapport er at styrke det faktuelle
beslutningsgrundlag for styregruppen i landsbyklyngen Sydvest Salling, når det skal vurderes, hvad
der fremadrettet skal arbejdes med. Det sker ved
at kortlægge (1) de potentialer og udfordringer, der
findes i landsbyklyngens geografi, demografi og
interne strukturer og (2) borgernes syn på klyngens
udfordringer og potentialer i udviklingen af området.
Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne
afsæt for den strategiplan, der skal arbejdes med
i femte og sidste del af processen med at etablere
landsbyklyngen Sydvest Salling.

Målgruppen for rapporten

Den primære målgruppe for rapporten er derfor styregruppen for landsbyklyngen Sydvest Salling samt
de arbejdsgrupper, som med tiden bliver tilknyttet
projektet. Heri medregnes også Skive Kommune,
som har en plads i styregruppen. Den sekundære
målgruppe består af Realdania, DGI og LOA, der er
medfinansierende i projektet. Øvrige interessenter
kan være kommuner og distriktsråd, der er optaget
af landdistriktsudvikling og landsbyklyngesamfund
ud fra en borgerbrevet tilgang.

Læsevejledning

Kapitel 1 introducerer landsbyklyngen Sydvest
Salling og kampagnen Landsbyklynger.
Kapitel 2 præsenterer hovedresultaterne fra
rapporten. Det gælder resultaterne fra den demografiske undersøgelse såvel som fra borgerundersøgelsen.
Kapitel 3 fokuserer specifikt på landsbyklyngen
Sydvest Salling. Læseren får bl.a. her en viden om
klyngens geografi og demografi.
Kapitel 4 præsenterer resultaterne fra borgerundersøgelsen med et specifikt fokus på Sydvest Salling.
Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver
for Sydvest Salling og afslutter dermed rapporten.
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2.

HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel sammenfatter hovedresultaterne af den demografiske undersøgelse og
borgerundersøgelsen, som er foretaget blandt
borgerne i landsbyklyngen Sydvest Salling.

2.1. HOVEDRESULTATER FRA DEN
DEMOGRAFISKE OG GEOGRAFISKE
UNDERSØGELSE
Der bor i dag 46.540 borgere i Skive Kommune. Et
tal som indtil 2040 vil falde med 3.118 svarende til en
befolkningsnedgang på 6,7 %. Samtidigt med det stiger
gennemsnitsalderen i kommunen, da der kommer færre
indbyggere under 16 år og flere indbyggere over 65 år8.
Skatteindtægterne vil derfor falde, og de kommunale
udgifter vil stige. For at skabe en positiv udvikling i klyngen i fremtiden, er det derfor afgørende, at disse udfordringer bliver håndteret bedst muligt. Måden at gøre det
på, er at udnytte de potentialer, som området besidder.
Landsbyklyngen ligger geografisk naturskønt placeret
med både fjord, vig, åer og engområder inden for kort afstand. Til Skive og de mange arbejdspladser, som ligger
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placeret her, er der ca. 15 km. Der er i dag i klyngen et
samlet kommunalt servicetilbud, som omfatter børnepasningstilbud, fælles indskoling til og med 6. klasse, fælles
ældrecenter dog med decentral ældrepleje, kultur- og
fritidstilbud samt en række private service- og handelsbutikker, som dækker nærområderne. Der ligger derfor et
potentiale i at udvikle og udvide disse i fremtiden.
Byerne har hver for sig vist sig stærke og handlekraftige
og gennemført en række udviklingsopgaver. Projekterne
har dog ikke rakt ud over sognegrænserne, hvilke nu er
målet. De enkelte landsbyer kender derfor til udviklingsarbejdet, som nu skal skaleres op i en større skala med
flere involverede parter.

2.2. HOVEDRESULTATER
FRA BORGERUNDERSØGELSEN
TILKNYTNING OG
TILFREDSHED

FRIVILLIGHED OG
BORGERINVOLVERING

72 % føler tilknytning til landsbyklyngens
område som et hele. Over for det føler 84 %
af de adspurgte tilknytning til det sogn, de bor
i. Stedsidentiteten er således i højere grad
bundet til det sogn, man bor i, end til hele
området for landsbyklyngens geografi.

De adspurgte, som laver frivilligt arbejde,
begyndte først og fremmest på det, fordi de
(1) har interesse for sagen, (2) blev opfordret
til det, og (3) har et ønske om at deltage i et
socialt fællesskab. De samme svarer, at deres udbytte af det frivillige arbejde i høj grad
er det, at de (1) kan gøre noget konkret på et
område, som interesserer dem, (2) deltager i
et socialt fællesskab, og (3) kan gøre noget,
som er vigtigt for lokalsamfundet.

46 % svarer, at de bor i området på grund af
familie eller venner, 42 % begrunder deres
bosætning med det sammenhold og fællesskab, der er i lokalområdet, mens 37 %
svarer, at de bor her på grund af naturkvaliteterne.

Samlet set er 92 % tilfredse med at bo i
området.

ORGANISERING OG
SAMARBEJDE

35 % mener, der i dag er et godt samarbejde
i området. 32 % mener det modsatte, mens
33 % ikke ved det. Det samme billede tegner
sig, når respondenterne bliver spurgt til,
hvorvidt landsbyerne er gode til at informere
hinanden om begivenheder og aktiviteter. Her
svarer 40 %, at de er gode til det, mens 34 %
svarer det modsatte. 26 % ved ikke.
Generelt er der stor enighed om, at det er
nødvendigt at samarbejde tæt med nabolandsbyerne, hvis man vil overleve som
lokalsamfund. Det mener hele 94 %.

KOMMUNIKATION

De tre hyppigste måder, hvorpå respondenterne har hørt om landsbyklyngen Sydvest
Salling på, er gennem samtale med andre
personer i lokalsamfundet, via lokale aviser
og på Facebook. I fremtiden ønsker respondenterne i højere grad at indhente oplysninger om lokale forhold via Facebook, mails/
nyhedsbreve og lokale aviser.

97 % mener, det er nødvendigt, at borgerne
involverer sig i udviklingen af området, hvis
det skal overleve som lokalsamfund. 57 %
deltager i dag i frivilligt arbejde.

Ifølge respondenterne er de vigtigste opgaver
for frivillige kræfter (1) at stå for idræt, motion
og fritidsinteresser, (2) at vedligeholde og
sikre fysiske forbedringer af lokalområdet,
(3) at byde velkommen til tilflyttere, og (4) at
planlægge kulturaktiviteter.

KOMMUNESAMARBEJDE

64 % ved ikke, om Skive Kommune har
overordnede politikker og/eller strategier for
samarbejde med civile aktører.

MØDESTEDER

De mødesteder, som vurderes til i fremtiden
at have den største betydning for fællesskabet på tværs af landsbyerne er (1) institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue),
(2) haller og klubhuse, (3) tilbagevendende
årlige begivenheder og (4) dagligvarebutikker.
Mindst betydning vurderes kirker og menighedshuse at have

AKTIVITETSUDBUD

79 % af respondenterne er tilfredse med
udbuddet af aktiviteter i Sydvest Salling. Dog
har 32 % forslag til nye aktiviteter. Særligt
bliver her foreslået vandreture, fitness (fx
spinning, aerobic og yoga), løb, fælles madlavning og aktiviteter for unge.

13

3.

LANDSBYKLYNGEN
SYDVEST SALLING
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
forstå og udvikle. I det kommende kapitel
vil Sydvest Sallings geografi, baggrund og
demografi blive præsenteret.

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI
Landsbyklyngen er beliggende på limfjordshalvøen
Salling i den vestlige del af Skive Kommune. Geografisk afgrænses klyngen ved de ydre sognegrænser for de fire sogne Lem, Ramsing, Håsum og
Vejby. Mod nord dannes afgrænsningen af Rødding
og Balling Sogne, mod syd af Sønder Lem Vig og
Håsum Enge, mod vest af Lihme Sogn og mod øst
af Brøndum og Hvidbjerg Sogne. Området gennemskæres af en fælles indfaldsvej til Skive. Fra Lem,
som ligger vestligst i klyngen, er der godt 16 km til
centrum af Skive. Byerne med samme navn som

sognene ligger geografisk placeret, så der ca. er to
til fire km mellem dem.
Landskabet byder på en flot og varieret natur, som
er præget af kysten til Limfjorden og sidste istids
stilstandslinje, som forløb langs Sønder Lem Vig.
Smeltevandsfloder med vand fra Karup-Skive Å og
Gudenåen, har efterladt et engområde om Sønder
Lem Vig, som i dag er en del af Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.

3.2. BAGGRUND FOR
LANDSBYKLYNGEN SYDVEST SALLING
I starten af 2016 indbød Lem Kulturnetværk
nabosognenes borgerforeninger samt en repræsentant fra Skive Kommune til et møde for at
afdække muligheder for samarbejde på tværs
af sognegrænserne. Mødet blev fulgt op af et
stormøde i september samme år, hvor øvrige
ildsjæle i området også deltog. På begge møder
var konklusionen, at der er behov for et tættere
samarbejde imellem sognene. Området søgte
derfor om optagelse i kampagnen Landsbyklynger, hvor Sydvest Salling blev godkendt som
landsbyklynge i november 2016. Herefter blev
en styregruppe etableret med repræsentanter fra
alle sogne samt kommunen. Oprindeligt deltog
også Lihme Sogn i samarbejdet, men undervejs i
forløbet sprang de fra.
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Sognenes landsbyer har hver især rødder, der rækker tilbage til middelalderen. Landsbyerne har tidligere fungeret som lokale oplandsbyer for nærområdet og har været de nærmeste handelsbyer for de
mange beboere og besøgende. Derfor har landsbyerne også traditionelt været rivaler og kæmpet imod
hinanden. På trods af enigheden om vigtigheden
af at samarbejde, så bliver det en udfordring for
klyngen nu at finde et fælles fodslag blandt de fire
selvstændige lokalsamfund. Det er forventningen,
at de fælles initiativer og den procesorienterede
tilgang kan overvinde disse skismaer, således at
landsbyklyngesamarbejdet vil tjene hele området.

Samarbejde på tværs

De enkelte landsbyer har egne særkender og muligheder, der gennem klyngesamarbejdet kan være

Vejby

Lem

Ramsing

Håsum
Skive

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

med til at gøre klyngeområdet til en velfungerende
enhed. Der er i dag på flere punkter allerede et
godt samarbejde i klyngen. Bl.a. om en række af de
kommunale servicetilbud som børnepasning, skole,
ældrecenter og kultur- og fritidstilbud. Af sidstnævnte kan eksempelvis nævnes Ungdomsklubben i
Ramsing, Lem Kulturhus, Lem Motions- og Idrætsforening, hallen og sportspladsen i Lem og Ramsing, Lem Rideklub og Brodal Jagtforening. Disse
indeholder alle et yderligere potentiale til at samle
klyngen på tværs af sognegrænserne. Det samme
gør endvidere de fælles vandreture, som arrangeres i området, Håsum Marked og forsamlingshuset
i Vejby.

grupper, som arbejder med alt fra etableringen af
rekreative faciliteter og stisystemer til fællesarrangementer og formidlingsopgaver. Flere frivillige borgere bosiddende i klyngen har derfor erfaring med
samarbejdsopgaver på tværs, hvilken kan udnyttes
som en ressource i klyngesamarbejdet.

I arbejdet med Naturpark Flyndersø – Sønder Lem
Vig er der etableret en række frivillige arbejds-
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3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
Der bor i dag 46.540 borgere i Skive Kommune9. Et
tal som i de kommende år vil falde. Befolkningsprognosen for kommunen forudser, at folketallet i 2040
vil være på 43.422, svarende til en befolkningsgang
på 6,7 %. Det er dog vigtigt at huske på, at der er

tale om en prognose og dermed en forventning
om en fremtid, der er afhængig af flere forskellige
faktorer. De demografiske forskydninger er med
til at sætte rammerne for borgernes behov og de
kommunale prioriteringer.
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Grafen viser befolkningsudviklingen i Skive Kommune fra 2007-2040. Tallene fra 2007-2017 er de

faktiske indbyggertal, mens tallene fra 2018-2040
bygger på Danmarks Statistiks prognose.

Som det eneste sogn viser Ramsing tegn på, at
befolkningskurven går den anden vej. Her har

befolkningstallet siden 2015 været stigende. Hvad
denne stigning skyldes vides ikke.
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Ramsing
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gertallet fra 2007 til 2017.

2017

2016
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2014

Vejby

Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne målt
på antallet af indbyggere og udviklingen i indbyg-

16

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

2007

200

Gennemsnitsalder

Over de seneste ti år er der sket store forandringer
i gennemsnitsalderen. På landsplan såvel som i
klyngen. Gennemsnitsalderen for landsbyklyngen
Sydvest Salling er steget fra 36,8 år i 2007 til 41,2
år i 2017, mens gennemsnitsalderen i Danmark er
steget fra 39,9 år til 41,4 år over samme periode.
På den måde er Sydvest Salling gået fra i 2007 at

have en gennemsnitsalder 3,1 år under landsgennemsnittet til i 2017 at have en gennemsnitsalder
kun 0,2 år under landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i Sydvest Salling er steget med 4,4 år,
mens den på landsplan ”kun” er steget med 1,5 år.
Dog er gennemsnitsalderen i Sydvest Salling stadig
i dag under landsgennemsnittet.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

Aldersgennemsnit
(Klyngen)

36,8

37,2

37,1

37,4

38,0

38,8

39,1 39,7

40,2

41,0

41,2

Aldersgennemsnit
(landsplan)

39,9

40,0

40,1

40,2

40,4

40,6

40,7 40,9

41,1

41,2

41,4

Tabellen viser ændringen i aldersgennemsnittet for
hvert år fra 2007 til 2017 for landsbyklyngen samlet.

I forlængelse af det og som begrundelse herfor
ses der igennem det seneste årti en tendens til, at

der i området bliver færre af de 0-16 årige og flere
indbyggere i kategorien 65 år+.

60
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40
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0
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2007

7-16 år

17-25 år

26-64 år

65 år +

2017

Figuren viser, hvor stor en procentandel af det
samlede indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper udgør. Tallene er beregnet samlet for alle

sognene i klyngen. Tallene er opgjort i hhv. 2007 og
2017.
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4.

HVAD MENER
BORGERNE?
Der er mange aktører involveret i et landsbyklyngesamarbejde. Kommunen, lokale
foreninger, institutioner og ikke mindst
borgerne. Det er borgerne, som ved,
hvordan hverdagslivet fungerer. Og det er
derfor også dem, som kan tegne et billede
af landsbyklyngen med de potentialer og
udfordringer, der er for udvikling.
Grundlæggende bygger borgerinvolveringen på
en bottom-up tilgang, der sætter samarbejde i
civilsamfundet i spil ud fra et ræsonnement om, at
borgerne har en afgørende viden om og evne til at
se muligheder for udvikling og tilpasninger i deres
lokalområde. Borgerinvolveringen sker bl.a. gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater
bliver præsenteret i det følgende kapitel.

Spørgerammen

I undersøgelsen spørges der ind til borgernes syn
på lokalområdet, holdninger og motivationer for at
bo og leve der samt ideer til udvikling. Undersøgelsen indeholder også en række spørgsmål, som
belyser fokusområderne i projektet. Der er derfor
vægt på organisation, kommunikation, borgerinvolvering, kommunesamarbejde, mødesteder og
aktivitetsudbud.
Resultaterne af spørgsmålene er angivet i procent,
og teksten med fed skrift citerer formuleringen fra
spørgeskemaundersøgelsen. I parentes er antallet
af respondenter (n) angivet.

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN
FORETAGET I LANDSBYKLYNGEN SYDVEST SALLING 2017
Tidsrum

For at identificere borgernes holdninger og motivationer samt potentialer for udvikling er der
i perioden 22.05.16 til 16.06.17 foretaget en
elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt
borgerne i de fire sogne.

Kommunikation

Spørgeskemaundersøgelsen er kommunikeret
ud af Skive Kommune via e-Boks til personer
i landsbyklyngens geografi, som er fyldt 16 år.
Derudover har sommerhusejere og erhvervsdrivende i området modtaget spørgeskemaet. I alt
har 1.873 personer modtaget spørgeskemaet.

Antal besvarelser

140 respondenter har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til en svarprocent
på 7,5 %.
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Køn

59 % af respondenterne er kvinder, og 41 % er
mænd.

Bopæl

42 % af respondenterne bor i Lem Sogn, 24 % i
Ramsing Sogn, 12 % i Håsum Sogn og 11 %
i Vejby Sogn.
Derudover arbejder 6 % i området, og 5 % er
sommerhusejere.
45 % har boet i området i over 20 år, 22 % i
mellem 10-19 år, 9 % i 4-9 år og 7 % under
3 år. 17 % har boet der hele deres liv.

Alder

Gennemsnitsalderen på respondenterne er
51,5 år.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED
Et godt udgangspunkt for udviklingen af en landsbyklynge er at undersøge borgernes kendskab til
klyngen og deres tilknytning til lokalområdet. Kendskab til projektet er en forudsætning for at borgerne

kan involvere sig, mens tilknytning til lokalområdet
er en medvirkende årsag til at engagere sig i udviklingen.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR? (N = 136)

Født og opvokset i området

23 %

Jeg har familie og/eller venner i området

46 %

Mit arbejde og/eller min families arbejde

24 %

Rimelige boligpriser

18 %

Afventer hussalg/flytning

4%

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

42 %

Naturkvaliteter

37 %

Fritidsinteresser
(fx områdets kultur- og foreningsliv)

9%

Tryghed for mig (og min familie)

20 %

Andet

10 %
0

Respondenterne kunne her vælge mellem ti forskellige svarmuligheder. Deres svarprocenter grupperer
sig overordnet i tre dele. I den første gruppe svarer
46 %, at de har familie og/eller venner i området,
42 % svarer sammenhold og fællesskab, mens
37 % svarer naturkvaliteter. I anden gruppe kommer
begrundelserne arbejde med 24 %, det at de er født
og opvokset i området med 23 %, trygheden med
20 % og de rimelige boligpriser med 18 %. I den
sidste gruppe kommer fritidsinteresser med
9 % og det at de afventer hussalg med 4 %. 10 %
svarer andet og nævner her bl.a. køb af sommer-
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%

hus og tilfældigheder som begrundelse for, hvorfor
de bor i området i dag.
Det vil derfor være relevant for styregruppen og/
eller nedsatte arbejdsgrupper at se på, hvordan
de kan få bragt disse kvaliteter yderligere i spil. Fx
vil det være oplagt at arbejde med udviklingen af
fællesskabet og naturkvaliteterne, som mange af
de nuværende borgere værdsætter. Ligeledes kan
svarene bruges som inspiration i brandingen af
området, når nye borgere skal lokkes til.
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JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET LANDSBYKLYNGEN
SYDVEST SALLING. (N = 135)
Helt enig

18 %

Enig

54 %

Uenig

13 %

Helt uenig

9%

Ved ikke

6%

Samlet
Helt enig og enig - 72 %
Helt uenig og uenig - 22 %
Ved ikke - 6 %

72 % føler tilknytning til hele landsbyklyngens
område. 22 % gør ikke, og 6 % ved ikke.

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I. (N = 135)
Helt enig

40 %

Enig

44 %

Uenig

9%

Helt uenig

1%

Ved ikke

6%

Samlet
Helt enig og enig - 84 %
Helt uenig og uenig - 10 %
Ved ikke - 6 %

84 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens
10 % ikke gør. 6 % ved ikke.

Resultaterne viser, at flere borgere i området i
højere grad føler tilknytning til det sogn, de bor i,
end til hele landsbyklyngen Sydvest Salling. Det er
ikke uventet, da sognet 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 sognegrænser. Det indikerer, at stedsidentitet opfattes som noget lokalt, og
at borgerne i et område, der er ved at etablere en
landsbyklynge, ikke nødvendigvis ser sig som del af
et bredere fællesskab i hele klyngens geografi.
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Håbet er, at landsbyklyngesamarbejdet i Sydvest
Salling med årene kan ændre på dette. Skal det
lykkes, er det afgørende, at styregruppen får lagt en
plan for, hvordan de vil udvikle den fælles følelse
af identitet på tværs af de eksisterende grænser.
Kun på den måde kan borgernes holdning ændres
i fremtiden.

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET. (N = 135)

Helt enig

50 %

Enig

42 %

Uenig

6%

Helt uenig

1%

Ved ikke

1%

Samlet
Helt enig og enig - 92 %
Helt uenig og uenig - 7 %
Ved ikke - 1 %

92 % er tilfredse med at bo i området. 7 % er ikke
tilfredse, og 1 % ved ikke.

Samlet set er der derfor stor tilfredshed med at bo i
landsbyklyngen Sydvest Salling. Dog er der stadig
plads til forbedringer. Både i forhold til de 7 %, som
ikke er tilfredse, men også i forhold til at 42 % af de

135 respondenter ”kun” er enige og ikke helt enige
i udsagnet. Samlet set er der derfor forbedringsmuligheder hos halvdelen af befolkningen.

4.2. OPTIMISME
HVIS JEG BLEV SPURGT, VILLE JEG ANBEFALE ANDRE AT FLYTTE TIL MIN
BY. (N = 132)
Samlet

Helt enig

28 %

Enig

48 %

Uenig

8%

Helt uenig

8%

Helt uenig og uenig - 16 %

Ved ikke

8%

Ved ikke - 8 %

Helt enig og enig - 76 %

Selvom 76 % vil anbefale den by, de bor i til andre,
så vil 16 % ikke gøre det, og 8 % er i tvivl.

På den måde tegner der sig et billede af et område,
der ikke udelukkende betragtes som positivt af dets
indbyggere. Skal landsbyklyngen Sydvest Salling
gøres attraktiv for potentielle tilflyttere, er det afgørende, at de personer, som bor her, taler positivt om
det.

Særligt er respondenterne fra Ramsing tilbageholdende med at anbefale deres by til andre. 19 % er
her helt uenige i udsagnet, mens 16 % er uenige.
Dermed vil 35 % af de adspurgte fra Ramsing ikke
anbefale byen til andre.
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OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY,
END DER GØR I DAG. (N = 132)
Helt enig

10 %

Enig

17 %

Uenig

37 %

Helt uenig

14 %

Ved ikke

22 %

Der ses en overvejende tendens til, at respondenterne ikke mener, der vil bo flere mennesker i
deres by om ti år. På den måde forventer de også,
at befolkningstallet vil dale, på samme måde som
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Samlet
Helt enig og enig - 27 %
Helt uenig og uenig - 51 %
Ved ikke - 22 %

befolkningsprognosen forudsiger. Dog er 27 %
optimistiske på områdets vegne. Det gælder derfor
om at få skabt den rette balance mellem optimisme
og realisme.

4.3. ORGANISERING OG SAMARBEJDE
Det er organiseringen og samarbejdet mellem
sognene, som danner fundamentet til det arbejde
og den udvikling, der sker i klyngen. Målet med
organiseringen er derfor at skabe en struktur, som
muliggør et samarbejde på tværs. Kun på den
måde kan der i fællesskab arbejdes med strategiske perspektiver. Derfor vil øvrige mål ikke kunne
opfyldes, medmindre organiseringen er på plads.
I landsbyklyngen Sydvest Salling består styregruppen af en tovholder, en kommunal repræsentant og

op til tre medlemmer fra hver af de fire sogne. I alt
består styregruppen derfor af op til 13 medlemmer.
Som tidligere skrevet samarbejder byerne i forvejen
på en række områder. Og det er altså det samarbejde, man med deltagelse i kampagnen Landsbyklynger ønsker at udbygge. I den forbindelse er
det interessant at undersøge, hvordan borgerne
opfatter det nuværende samarbejde, og hvilke
ønsker de har til fremtiden på dette punkt.

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE. (N = 128)
Helt enig

4%

Enig

31 %

Uenig

29 %

Helt uenig

3%

Ved ikke

33 %

Der er en ligelig fordeling mellem respondenter som
er enige, uenige og som ikke ved det. 35 % er enige i, at det er et godt samarbejde, 32 % er uenige,
og 33 % ved det ikke. Sammenlagt er der derfor

Samlet
Helt enig og enig - 35 %
Helt uenig og uenig - 32 %
Ved ikke - 33 %

65 %, som ikke kalder samarbejdet for godt. På den
måde viser ovenstående et stort forbedringspotentiale for samarbejdet i klyngen.
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NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL AT
INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N = 128)
Helt enig

2%

Enig

38 %

Uenig

29 %

Helt uenig

5%

Ved ikke

26 %

Samlet
Helt enig og enig - 40 %
Helt uenig og uenig - 34 %
Ved ikke - 26 %

Igen er svarprocenterne fordelt relativt jævnt. 40 %
er enige i, at landsbyerne er gode til at informere

nabolandsbyerne om arrangementer, 34 % er uenige, og 26 % ved det ikke.

Respondenternes svar bekræfter dermed fra forrige
spørgsmål, at der er plads til forbedringer i forhold
til samarbejdet og organiseringen i klyngen. Ved at
gøre de øvrige landsbyer og sogne opmærksomme
på arrangementer, kan det både sikres, at kalenderen planlægges bedre, og at flere personer deltager
i begivenhederne. Bliver der ikke informeret herom,

er det ikke muligt at opnå større tilslutning.
Netop fælles arrangementer er noget af det, som
kan samle landsbyerne og sognene, og derfor noget, som styregruppen fremadrettet skal undersøge
mulighederne for. Samtidigt er konkrete arbejdsopgaver ofte motiverende for de frivillige, som skal
arbejde med planlægningen heraf10

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT VI
SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. (N = 130)
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Helt enig

48 %

Enig

46 %

Uenig

1%

Helt uenig

2%

Ved ikke

3%

Samlet
Helt enig og enig - 94 %
Helt uenig og uenig - 3 %
Ved ikke - 3 %

94 % er enige eller helt enige i, at det er nødvendigt at samarbejde tæt med de øvrige landsbyer,

hvis lokalsamfundet skal overleve. 3 % mener det
modsatte, og 3 % ved ikke

Der tegner sig derfor et tydeligt billede af en
grupper borgere og en landsbyklynge, som ved, at
samarbejde er en afgørende faktor for succes. På
den måde er borgerne i området enige i partnerskabets tese om, at landsbyer står stærkere, hvis

de står sammen. At de kun kan overleve ved at
samarbejde. Netop derfor kan det også være tankevækkende at tænke på hvor få af respondenterne,
der mener, der i dag er et godt samarbejde.

4.4. KOMMUNIKATION
Et af de vigtigste elementer, når samarbejdet
mellem landsbyerne skal forbedres, er at styrke
og koordinere kommunikationsindsatsen. Det skal
både sikre involvering af borgerne og deling af
information. Ved at have fokus på kommunikation
er målet, at klyngen bliver bedre til at kommunikere
både internt til borgerne i området samt eksternt til
potentielle tilflyttere o.l. En god kommunikation på
tværs af landsbyerne er med til at styrke det enkelte
sogn såvel som klyngen som helhed, mens en god
ekstern kommunikation af landsbyklyngens egnsspecifikke kvaliteter er med til at skabe et positivt
billede af området.

klyngen generelt skal kommunikere med borgerne.
Det indebærer både en bevidsthed om, hvad hvert
område har at byde på, men også hvordan man
samarbejder og støtter hinanden med det, man
hver især er gode til.

Ved at kende landsbyklyngens målgrupper og deres
ønskede præferencer i forhold til lokale nyheder,
kan styregruppen få inspiration til, hvordan de og

82 % havde hørt om landsbyklyngen Sydvest
Salling, før de påbegyndte besvarelsen af spørgeskemaet.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt en fælles
facebookside, og der arbejdes på oprettelsen af en
fælles hjemmeside. Begge platforme skal fremover
bruges som kommunikationskanaler internt i landsbyklyngen såvel som eksternt. Særligt vil fokus dog
være på den interne kommunikation borgerne og
landsbyerne imellem.
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HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N = 104)
HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET
AT INDHENTE OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (N = 127)
20 %

Mails/nyhedsbreve

53 %
46 %

Facebook

54 %
11 %

Lokale hjemmesider

28 %
51 %

Lokale aviser

41 %
52 %

Gennem samtale m. andre personer i lokalsamfundet

22 %
1%

Husstandsomdelt folder

15 %
0%
4%

Sogneblade

2%

Opslag på lokale mødesteder

12 %
0%

App med lokale nyheder

13 %

Andet

2%
0

Af de 104 respondenter, som kendte til klyngen, før
de besvarede spørgeskemaet, havde 52 % hørt om
den gennem samtale med andre, 51 % gennem de
lokale aviser og 46 % via Facebook. 20 % havde
hørt om samarbejdet på mails/nyhedsbreve og
11 % havde læst om det på lokale hjemmesider.
13 % svarede andet og nævner hovedsageligt, at
de selv/deres ægtefælle er med i styregruppen,
eller at de er medlemmer af borgerforeningerne i
området, som helt fra starten har været informeret
om projektet. Desuden nævnes borgermøder og
regionalt tv.
De tre medier, som størstedelen af respondenterne
har fået information om klyngen fra, viser, at det
er meget forskelligt, hvordan borgerne modtager
lokale nyheder. De tre forskellige kommunikationskanaler præsenterer tre forskellige måder at
kommunikere på. Det er både envejs og tovejs
kommunikations, og kommunikationen er både
digital og analog. Ud fra det kan det derfor konkluderes, at det er vigtigt, at kommunikere på flere
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forskellige måder, da målgruppen i dette projekt er
meget bred.
Når det gælder kommunikationen fremadrettet, er
det Facebook, mails/nyhedsbreve og lokale aviser,
som ligger i top tre med helholdsvis 54 %, 53 % og
41 %. Den direkte samtale med andre i lokalsamfundet, som flest respondenter nævnte i forhold til,
hvor de havde hørt om landsbyklyngen, er gledet
ned på femtepladsen efter lokale hjemmesider.
Med prioriteringen af Facebook og mails/nyhedsbreve viser respondenterne endvidere, at de digitale platforme vinder frem. Samtidigt dog ikke i så
høj en grad, at de lokale aviser ikke stadig er foran
de lokale hjemmesider. Det er derfor vigtigt for styregruppen og kommunikationsgruppen at vurdere,
hvordan de bedst i fremtiden kommunikerer med
borgerne. Hvordan de skal prioritere mellem de digitale og de analoge kanaler. Hvordan de tilpasser
deres kommunikation til modtagernes behov.

4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
Borgernes frivillige engagement er endnu en forudsætning for at få et landsbyklyngesamarbejde til
at lykkes. Det er borgerne, der kommer med viden,
netværk og kontakter, og borgerne der investerer
tid i at drive processerne, sætte fælles mål og indfri
disse. Det er dermed borgerinvolveringen, som skal
sikre både sammenhæng og ejerskab i klyngen.

Samtidigt med det er det dog kun 57 % af respondenterne, som deltager i frivilligt arbejde, mens
39 % ikke gør. Yderligere 4 % er ikke frivillige, men
vil gerne kontaktes med muligheden for at blive det.
Der er derfor en stor gruppe borgere, som mener,
det er afgørende, at man involverer sig i lokalsamfundet, men som ikke selv gør det.

Pilotprojekt Landsbyklynger viste, at de steder, hvor
borgerinvolveringen lykkes bedst, det er også de
steder, hvor de bedste resultater bliver skabt11. Det
er derfor relevant at se på borgernes frivillige engagement. Det frivillige engagement giver en viden
om, hvad udgangspunktet er for at arbejde med
borgerdreven udvikling i landsbyklyngen.

Sammenligner man med landsdækkende undersøgelser om deltagelse i frivilligt arbejde, er det 35 %
af den danske befolkning, som har udført frivilligt
arbejde inden for det seneste år12. Respondenterne
i Sydvest Salling ligger således langt over landsgennemsnittet i forhold til villigheden for at yde en
frivillig indsats.

I borgerundersøgelsen bliver respondenterne
spurgt til vigtigheden af, at de engagerer sig. 97 %
er her helt enige og enige i, at det er nødvendigt, at
borgerne involverer sig aktivt i udviklingen af området, hvis de skal overleve som lokalsamfund. På
den måde bakker stort set alle op om den borgerdrevne tilgang til udviklingsarbejdet.

For at blive kloge på dem, som allerede er frivillige,
er det væsentligt at se nærmere på, hvad der fik
dem i gang med at arbejde frivilligt.

HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N = 72)
Blev opfordret/valgt

51 %

Interesse for sagen

57 %

Udsprang af mine børns aktiviteter

21 %

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

26 %
0%

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde
Fik tid til overs

3%

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

43 %

Andet

3%
0

Respondenterne kunne vælge flere årsager til,
hvorfor de begyndte at deltage i frivilligt arbejde. De
vigtigste årsager er med 57 % interesse for sagen,
med 51 % fordi de blev opfordret/valgt til det og
med 43 % ønsket om at deltage i et socialt fælles-
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skab. 26 % begyndte at være frivillige, fordi det var
nødvendigt, og 21 % fordi det udsprang af deres
børns interesser. Under kategorien andet nævnes
det at hjælpe familien som en øvrig årsag.
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Ser man på de landsdækkende undersøgelser,
angiver 52 %, at de blev opfordret/valgt til det, 46 %
at engagementet udsprang af deres egen interesse,
20 % som følge af børnenes aktiviteter og 13 %
fordi nogen måtte gøre det13.
Sammenlignes tallene ses det, at interessen for
sagen og det at blive opfordret/valgt både nationalt
og i denne undersøgelse er de vigtigste parametre.
I begge undersøgelser svarer ca. hver femte, at de
er frivillige på grund af deres børns interesser. Den
største forskel ligger i nødvendigheden af at gøre
noget. Denne er 13 procentpoint højere i Sydvest
Salling. Det kan hænge sammen med, at 97 % og
dermed næsten alle respondenterne mener, det er
nødvendigt, at borgerne engagere sig, hvis lokal-

samfundet skal overleve. Den brændende platform
skinner på den måde tydeligt igennem her14.
Med udgangspunkt i ovenstående kan det også
konkluderes, at det er afgørende i rekrutteringen
af frivillige, at de har interesse for sagen, at de
bliver opfordret til at engagere sig, og at det sociale
fællesskab skal prioriteres. Der ligger derfor en rolle
for styregruppen og den kommende borgerinvolveringsgruppe i at få bragt disse elementer i spil.
Det kan komme til at spille en rolle, når der skal
rekrutteres nye frivillige.
Et er motivationen til at komme i gang med at lave
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige
udbytte, man får, når man først er i gang.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N = 72)
Jeg kan gøre noget konkret på områder,
som optager mig

38 %

Jeg deltager i et socialt fællesskab,
som jeg værdsætter

60 %

Jeg kan gøre noget,
som er vigtigt for lokalsamfundet

60 %

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

18 %
8%

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med
Jeg kan få kontakter,
som kan hjælpe mig senere i livet

14 %

Andet

4%
0

Respondenterne kunne ligeledes her vælge flere
svarmuligheder. Med 60 % er deltagelsen i det sociale fællesskab og det at gøre noget, som er vigtigt
for lokalsamfundet, de to typer af udbytte, som flest
respondenter nævner. Derefter kommer med 38 %
det at gøre noget konkret på interessante området,
med 18 % det at blive mere tilfreds med sig selv,
ved at hjælpe andre og med 14 % det at få kontakter, som kan hjælpe senere i livet.
Sammenlignes ovenstående ligeledes med
landsdækkende undersøgelser, så er det i denne
forbindelse særligt interessant at se på det at gøre
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noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. Hvor det er
det, som i landsbyklyngen Sydvest Salling giver det
største udbytte, er det i de landsdækkende undersøgelser det, som giver det tredje højeste udbytte15.
Igen kan det være med til at vise befolkningens
bevidsthed om den brændende platform, som området befinder sig på.
Resultaterne viser, at de sociale relationer, der
skabes gennem det frivillige arbejde, har større
betydning for den enkelte, end indholdet i det man
arbejder med, når først man er blevet frivillig. Derfor
er der også et paradoks i ovenstående, når svarene

på de to spørgsmål sammenlignes. Mens selve
sagen er den vigtigste grund til, at respondenterne
kom i gang med det frivillige arbejde, så er det ikke
det at gøre noget på et bestemt område, der giver
dem et personligt udbytte.

For at afgøre hvordan de frivillige ressourcer og
kræfter skal organiseres, er det oplagt at se på,
hvad borgerne i området mener, de vigtigste opgaver for de frivillige er.

HVAD, SYNES DU, ER DE VIGTIGSTE OPGAVER
FOR FRIVILLIGE KRÆFTER? (N = 125)
Idræt, motion og fritidsinteresser

54 %

Vedligehold og fysiske forbedringer af området

44 %

Aktiviteter for sårbare grupper
(fx børn, ældre og socialt udsatte)

23 %
43 %

Velkomst af tilflyttere
12 %

Integration

39 %

Kulturaktiviteter
16 %

Markeder og festivaller
8%

Transport og samkørselstilbud
Andet

5%

Ved ikke

7%
0

Respondenterne kunne her vælge op til tre svarmuligheder, og svarene fordeler sig bredt over
kategorierne. Størst tilslutning er der med 54 % for
idræt, motion og fritidsinteresser. Tæt efter hinanden kommer herefter med 44 % vedligeholdelse og
fysiske forbedringer i området, med 43 % velkomst
af tilflyttere og med 39 % kulturaktiviteter. Under
andet nævnes det at skabe sociale fællesskaber,
fælles aktiviteter og sammenhold på tværs.
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Ovenstående kapitel viser, hvad borgerne i området gerne selv vil arbejde frivilligt med, men også
på hvilke område de ønsker, andre skal bidrage.
På den måde kan det være et pejlemærke for den
kommende rekruttering af frivillige såvel som for
udbuddet af aktiviteter.
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle i projektet.
Eksempelvis deltager en kommunal repræsentant i
styregruppen, og kommunen fungerer som økonomiske bidragsyder. Målet er gennem arbejdet med
landsbyklyngen at etablere et styrket samarbejde
mellem landsbyerne og kommunen, så borgere og
kommune i fællesskab kan optimere den kommunale service.
Skive Kommune er en af de mest erfarne kommuner inden for landdistriktsudvikling i Danmark og
har siden kommunesammenlægningen gennemført
en lang række udviklingsprojekter. Projekterne har
været kendetegnet ved et stort lokalt engagement
og har bidraget til udvikling i landdistrikterne. En afgørende faktor for landdistriktsarbejdet i kommunen
er, at det er borgerinvolverende. Landdistriktsudviklingen i Skive Kommune tager afsæt i og bæres i
høj grad derfor af det lokale initiativ. Lokale ildsjæle
og aktører er drivkraften i landdistriktsudvikling,
hvorfor initiativer og projekter skal have en stærk
forankring lokalt16. På den måde deler kommunen
synspunktet angående den borgerdrevne tilgang,
som denne kampagne også arbejder efter.
Skive Kommune beskriver i deres Landdistriktspolitik, at udviklingen for dem handler om at skabe
synergi mellem de mennesker, som bor i landdistrikterne. Landdistriktsudviklingen foregår derfor

ud fra en helhedsforståelse af hvilke dynamikker
mellem forskellige aktører, der sikrer udvikling. Der
lægges vægt på sammenhænge på tværs og på
alle niveauer. Landdistriktsudviklingen bygger på
samarbejde og koordinering mellem alle aktører,
der spiller en rolle i at skabe udvikling i landdistrikterne17. Netop det er noget, som kampagnen
Landsbyklynger ligeledes arbejder specifikt for. At
skabe en synergi der ved at forbedre landsbyernes
fællesskab skal forbedre levevilkårene i den enkelte
landsby.
Ét er, at kommunen har en Landdistriktspolitik, som
på mange måder stemmer overens med det, kampagnen Landsbyklynger arbejder for og med. Noget
andet er, hvorvidt borgerne er klar over, hvordan
kommunen ønsker at arbejde med borgerinddragelse og udvikling af landdistrikterne. Til spørgsmålet
angående hvorvidt respondenterne er klar over,
om kommunen har overordnede politikker og/eller
strategier for samarbejder med civile aktører, svarer
33 % af de 125 respondenter, at det har den. 3 %
siger, den ikke har, mens hele 64 % ikke ved det.
Der ligger derfor et arbejde for både styregruppe
og kommunen i at fortælle borgerne, hvad det er,
kommunen ønsker. På den måde kan der blive
skabt en større sammenhørighed mellem borgerne
og kommunen.

4.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet.
Mødesteder giver folk mulighed for at udveksle
informationer og spørge ind til hinandens liv, hvilket
er med til at styrke sammenhængskraften. Ofte
bliver mødesteders betydning først synlige, når
et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot
forsvinder der et sted med en funktion, der forsvinder også et rum for socialt samvær. I dagligdagen
styrker mødesteder det personlige netværk, det
sociale fællesskab og sammenhængskraften blandt
borgerne. Mødesteder har således betydning for
den enkeltes sundhed og velbefindende. Sådan er
det også for borgerne i Sydvest Salling.
I forskningen omkring landsbyklynger anses mødesteder som værende meget vigtige18. For at få et
godt udgangspunkt i arbejdet med mødestederne
i Sydvest Salling, er det derfor nødvendigt at få
nuanceret, hvilke funktioner og dermed potentialer,
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der ligger i forskellige typer af mødesteder. En god
forståelse af mødestedernes betydning giver mulighed for senere at vælge, hvad der skal prioriteres
for at fremme og nå bestemte mål med mødestederne i lokalområdet.
Der skelnes mellem tre forskellige typer af mødesteder: (1) formelle mødesteder, (2) uformelle
mødesteder og (3) tredje mødesteder19.
Foruden mødesteder er de stedbundne potentialer
vigtige at kortlægge i et landsbyklyngesamarbejde. Stedbundne potentialer er unikke ressourcer
relateret til en geografisk lokalitet eller et område.
Stedbundne potentialer kan være mange ting, og
det kan ikke afgøres på forhånd, hvad der rummer
potentiale på et bestemt sted: Kulturarv i bygninger
og landskaber, nærhed til storslåede naturområder
eller en levende lokal håndværkstradition.

FORMELLE
MØDESTEDER

Formelle mødesteder er
designet oppefra til bestemte
aktiviteter. Man mødes med
en forventning om et forudbestemt læringsudbytte, og det
er planlagt, hvad man mødes
om. Deltagerne har derfor en
formel rolle som eksempelvis
menighedsmedlem, elev eller
foreningsmedlem.

UFORMELLE
MØDESTEDER

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

TREDJE
MØDESTEDER

Tredje mødesteder er steder,
hvor det sociale samvær er
det primære formål. Det er ikke
forudbestemt, hvad læringsudbyttet er.
Eksempler på tredje mødesteder er forsamlingshuset, kroen
og den årlige sommerfest.

Eksempler på disse mødesteder er kirken, skolen eller
hallen.

Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur,
lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og
sociale netværk, der er opstået over tid på et sted.
Men potentialerne kan ikke stå alene. De skal
bæres frem af den innovative idé, ildsjæle og et
engageret lokalsamfund.

ning kan styregruppen og de kommende arbejdsgrupper bruge som et effektivt redskab i det videre
arbejde.
Hvilken betydning borgerne tillægger de forskellige
mødesteder, er vigtigt at undersøge, når der skal
prioriteres fremadrettet.

Strategier, aktiviteter og fysiske projekter, som
udvikler de stedbundne potentialer, kan bidrage til
en positiv og bæredygtig udvikling i yderområderne,
der ikke nødvendigvis bygger på økonomisk eller
befolkningsmæssig vækst20.
Stedbundne potentialer er med til at styrke borgernes bevidsthed om, at de har en fælles historie og
noget unikt at byde på. Derved kan stedbundne potentialer bidrage til en fælles identitet i etableringen
af en landsbyklynge. Der ligger derfor en opgave
hos styregruppen i at identificere de stedbundne
potentialer i klyngen.
Sydvest Salling har en lang række mødesteder,
som hver i sær besidder en række stedbundne
potentialer. Både formelle, uformelle og tredje
mødesteder. Styregruppen har som en del af den
indledende fase i klyngesamarbejdet kortlagt alle
mødesteder og stedbundne potentialer i området.
Samlet set har de fundet 114 steder, potentialer og
foreninger fordelt på 17 kategorier. Denne kortlæg-
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AF STYRKE
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? VURDER FØLGENDE MØDESTEDERS BETYDNING FOR FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE.
(N = 122)
Institutioner
(fx skole, børnehave og vuggestue)

8,1

Forsamlingshuse

6,9

Dagligvarebutikker

7,5

Kirker og menighedshuse

5,0

Haller og klubhuse

8,0

Tilbagevendende årlige arrangementer
(fx byfester)

7,8

Naturen
(fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

6,8
0

2

4

6

8

10

0 Styrker fællesskabet mindst.
10 styrker fællesskabet mest.

Respondenterne blev i borgerundersøgelsen bedt
om at vurdere en række mødesteders betydning for
fællesskabet på tværs af landsbyerne på en skala
fra nul til ti, hvor nul styrker fællesskabet mindst,
mens ti styrker fællesskabet mest. Ovenstående
tabel viser gennemsnitsvurderingen for de syv
forskellige typer af mødesteder.
Mindst betydning for fællesskabet tildeler borgerne
kirker og menighedshuse, mens institutionerne tildeles størst betydning. Lige derefter kommer haller
og klubhuse og tilbagevendende årlige arrangementer. Dagligvarebutikker, naturen og forsamlingshuse ligger placeret mellem de førnævnte.
Værd at bemærke i den forbindelse er det, at de to
typer af mødesteder, som scorer højest, er formelle
mødesteder. Samtidigt med det er kirken, som scorer lavest, dog også et formelt mødested. På den
baggrund kan det derfor være svært at sige noget
generelt om prioriteringen mellem de forskellige
typer af mødesteder for landsbyklyngen Sydvest
Salling.
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Fremadrettet skal landsbyklyngen Sydvest Salling
arbejde med at tilpasse særligt institutioner, haller
og klubhuse, så de i højere grad kan fungere som
mødesteder, der samler befolkningen på tværs.
Ligeledes er det vigtigt, at der i landsbyklyngen
bliver arbejdet med, at de formelle mødesteder
også kommer til at fungere som uformelle og tredje
mødesteder, således at mødestederne får flere
forskellige funktioner. På den måde vil de også få
en større rolle og betydning i lokalsamfundet.
Respondenterne får endvidere mulighed for at
kommentere på deres vurdering af de forskellige
mødesteder. De vigtigspe pointer, som her træder
frem, er, at de nuværende mødesteder skal gøres
mere åbne, og at der skal være flere fælles arrangementer på mødestederne. Både inde og ude.

4.8. AKTIVITETSUDBUD
Aktiviteter har stor betydning for den enkelte, og
gode aktivitetstilbud er med til at gøre et område
attraktivt, hvilket kan tiltrække og fastholde borgere.
Målet har derfor været at kortlægge det nuværende
aktivitetsudbud samt at undersøge, hvad borgerne
i klyngen ønsker for fremtiden angående aktivitetsudbuddet.
Det er netop i forhold til aktiviteter, at kampagnen
Landsbyklynger kan blive konkret for både befolkningen og de frivillige. Pilotprojekt Landsbyklynger
viste, at de konkrete opgaver og projekter efterspørges i klyngerne, da det er noget, som mange
frivillige motiveres af at arbejde med21. Landsdækkende undersøgelser viser ligeledes, at frivillige i
dag motiveres af at arbejde med konkrete opgaver,
hvor de med det samme føler, de bruger deres
kompetencer og gør en forskel22.

Til spørgsmålet om hvorvidt borgerne i området er
tilfredse med udbuddet af aktiviteter, svarer 79 %
af de 121 respondenter, at de er tilfredse. Samtidigt
bliver de spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter inden for kategorierne natur og outdoor, idræt og
motion og kultur. De tre kategorier med tilhørende
svarmuligheder er dannet på baggrund af svarene
til en række åbne spørgsmål i borgerundersøgelserne fra Pilotprojekt Landsbyklynger samt rapporten
Danskernes motions- og sportsvaner 2016 udgivet
af Idrættens Analyseinstitut23.

NATUR OG OUTDOOR. (N = 54)
Mountainbike

20 %

Vandreture

63 %

Kano/kajak

24 %

Ridning

20 %

Fiskeri

24 %

Vinterbadning/badeklub

30 %

Andet

13 %
0

Under andet nævnes bl.a. et årligt motionsløb i
områdets geografi, fælles vandre- og fugleture samt
bedre udnyttelse af Naturpark Flyndersø – Sønder
Lem Vig.
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det
særligt er vandreture, som borgerne ønsker, der
skal fokuseres på inden for natur og outdoor
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området. Det er en konkret og simpel aktivitet at få
stablet på benene, og opgaven kan varetages af en
eller flere personer, som udelukkende skal fokusere
på det. Det vil derfor være oplagt for styregruppen
at få nedsat en arbejdsgruppe eller få udvalgt en
ansvarlig, som skal arbejde specifikt med fælles
vandreture i området24.
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IDRÆT OG MOTION. (N = 49)
31 %

Gymnastik
16 %

Svømning

37 %

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)
22 %

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

33 %

Løb
8%

Landevejscykling
Rulleskøjter/skateboard

24 %

Andet

10 %
0

Under andet nævnes igen et motionsløb i Sydvest
Salling. Derudover nævnes særligt udendørs fitnessaktiviteter.
I forhold til idræt og motion gælder det generelt, at
der er et ønske om, at der i fremtiden kommer flere
aktiviteter inden for fitness og løb. I forhold til de
generelle tendenser på området, så passer dette
godt i tråd med de landsdækkende tendenser, hvor
det er de individuelle aktiviteter, mange ønsker25.
Særligt er en fitnessaktivitet som yoga på vej frem i
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disse år, hvilket derfor kunne være et oplagt emne
til en arbejdsgruppe, såfremt der er borgere i området, som har kompetencer, lyst og motivation herfor.

KULTUR. (N = 60)
31 %

Musiklokale/-skole
16 %

Biograf/filmklub

37 %

Bibliotek og læseklub
22 %

Sy- og strikkeklub

33 %

Aftenskole
8%

Fælles madlavning
Aktiviteter for unge

24 %

Andet

10 %
0

Under andet nævnes en bred række af aktiviteter
som teater og revy, sangaftener, foredrag og banko.
Særligt er der fra respondenternes side et ønske
om fælles madlavningsaktiviteter og aktiviteter for
unge. Det vil derfor være oplagt at fokusere på disse kulturelle aktiviteter fremadrettet. Ved at arbejde
med aktiviteter for unge, vil landsbyklyngen Sydvest
Salling ligeledes have mulighed for at få engageret
de unge borgere i området, hvilket i Pilotprojekt
Landsbyklynger var en stor udfordring.
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Overordnet set er det altså særligt aktiviteter som
fælles vandre- og løbeture, løbekonkurrencer,
fitnessaktiviteter, aktiviteter for unge og fælles madlavning, som ønskes af borgerne i området.
Ud over at kunne komme med ønsker til nye aktiviteter, bliver borgerne også spurgt til hvilke arrangementer, de mener, har det største potentiale til at samle
borgerne på tværs af klyngen. Respondenterne kunne
vælge op til tre svar i kategorier, som på samme
måde som de ovenstående er inspireret af borgerundersøgelserne fra Pilotprojekt Landsbyklynger.
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HVILKE ARRANGEMENTER HAR STØRST UDVIKLINGSPOTENTIALE TIL AT
SAMLE BORGERNE PÅ TVÆRS AF KLYNGEN? (N = 119)
40 %

Sportsstævner og konkurrencer

60 %

Festivaller og kulturdage
41 %

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest)

48 %

Markedsdage
Kirkelige aktiviteter

7%

Fællesspisning

42 %

Andet

5%

Ved ikke

4%
0

Under andet nævner respondenterne udendørsaktiviteter som cykelløb, løb og vandreture samt en
årlig klyngefest.
Størst tiltro viser respondenterne med 60 % til
festivaller og kulturdage, når borgerne skal samles
på tværs af klyngen. Herefter kommer tæt efter
hinanden markedsdage med 48 %, fællesspisning
med 42 %, årstidsfester med 41 % og sportsstævner og konkurrencer med 40 %. På samme måde
som kirker og menighedshuse vurderes til at have
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den mindste betydning som fælles mødesteder,
vurderes kirkelige aktiviteter her ligeledes til at have
det mindste udviklingspotentiale, når borgerne fra
de fire sogne skal mødes.
Borgerne bliver også spurgt til, hvor langt de er
villige til at transportere sig til deres fritidsinteresser.
De fælles aktiviteter vil naturligt finde sted forskellige steder i klyngens geografi, og derfor vil borgerne
have forskellige afstande for at kunne deltage.

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N = 120)
12 %

Under 5 km.

38 %

5 – 9 km.

34 %

10 – 19 km.
16 %

Over 20 km.
0
50 % er villige til at transportere sig over ti km for
at deltage i deres fritidsinteresser. Næsten ni ud
af ti vil gerne køre fem km. Da der som tidligere
omtalt i rapporten er ca. to til fire km mellem byerne
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i klyngen, bliver transporten altså ikke et problem.
Derfor bør det heller ikke på den baggrund være
afgørende i hvilket af de fire sogne, aktiviteterne
bliver placeret.
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5.

FREMTIDSPERSPEKTIVER
Borgerne i Sydvest Salling er klar over, at
det er nødvendigt, de engagerer sig aktivt i
udviklingen af området. Ligeledes ved de, at
de er tvunget til at samarbejde med hinanden og nabobyerne, hvis de ønsker, deres
lokalsamfund skal overleve. På den måde
har vi at gøre med en gruppe borgere, som
ved hvilke ændringer, der skal ske i fremti-

den. Nu bliver opgaven at få borgerne til at
tage det ansvar, de ved, der er nødvendigt.
Det kommende arbejde for styregruppen
skal derfor danne fundamentet, som de
forestående ændringer skal bygges på.
Ændringer, som falder til jorden, hvis fundamentet ikke er sikkert og stabilt.

5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
En afgørende del af fundamentet er de indsatsområder, som klyngen skal fokusere på i fremtiden.
Afslutningsvist får borgerne mulighed for at vælge,
hvilke emner, de mener, der skal fokuseres på i
den fremtidige udvikling af landsbyklyngen Sydvest
Salling. Det kan forhåbentligt i forlængelse af nærværende rapport give styregruppen inspiration til,
hvor de skal prioritere deres kræfter og ressourcer
fremadrettet. De følgende spørgsmål er kommet
med i rapporten efter ønske fra styregruppen for
Sydvest Salling.
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HVILKE EMNER BØR DER FOKUSERES PÅ I DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF
SYDVEST SALLING? (N = 119)
Styrke det gode hverdagsliv for
nuværende og kommende borgere

50 %

Bedre adgang til naturen og flere faciliteter i naturen

23 %

Flere konkrete projekter baseret
på egnens historie og kultur

13 %

Etablering af nye fællesskaber og boformer,
fx at blive boende i lokalområdet som ældre

24 %

Skabe fællesskab omkring opholdsog mødesteder i området

18 %

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter,
off. transport og adgang til Holstebromotorvejen

16 %

Bedre mulighed for etablering af erhverv

16 %

Markedsføring af Sydvest Salling
overfor turister og tilflyttere

39 %

Forskønnelse af området

17 %

Bevarelse af det off. serviceniveau,
bl.a. børnepasning, undervisning og ældrepleje

54 %

Ved ikke

3%
0

Som det ses af tabellen, er det vigtigste fokuspunkt
med 54 %, at det offentlige serviceniveau bevares. Det er fint i tråd med besvarelserne omkring
mødesteder, hvor det ligeledes var her, borgerne
så det største potentiale for at styrke samarbejdet
på tværs. Lige efter bevarelsen af det offentlige
serviceniveau kommer med 50 %, at det gode
hverdagsliv for både nuværende og kommende
borgere styrkes. Det kunne være interessant for
styregruppen på fx et borgermøde at høre, hvad det
gode hverdagsliv er for borgerne for på den måde
at blive klogere på, hvordan der skal arbejdes med
det fremadrettet. Som det tredje vigtigste fokusom-
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råde nævner 39 % af respondenterne markedsføring af Sydvest Salling. Efter det kommer de øvrige
valgmuligheder tæt efter hinanden.
Ovenstående viser ikke blot, hvad borgerne gerne
vil, der bliver arbejdet med i fremtiden. Det viser
også, hvad der ikke skal kastes ressourcer efter.
Eksempelvis ønsker kun 13 % fokus på konkrete
projekter baseret på egnens historie og kultur, og
kun 16 % ønsker fokus på transportmulighederne
i området. Det må derfor vurderes, at der er andre
steder, hvor befolkningen ser større muligheder og
behov for forandringer og forbedringer.

HVILKE ANDRE EMNER ER RELEVANTE AT SAMARBEJDE OM I
LANDSBYKLYNGEN SYDVEST SALLING? (N = 9)
I forlængelse af ovenstående spørgsmål har
respondenterne fået mulighed for en afsluttende
bemærkning med dette åbne spørgsmål. Svarene

spreder sig bredt fra samkørsel og modtagelse af
tilflyttere til fælles arrangementer og opretholdelse
af de eksisterende foreninger.
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5.2. DET VIDERE ARBEJDE MED
LANDSBYKLYNGEN SYDVEST SALLING
Styregruppen for Sydvest Salling udpeger med inspiration fra denne rapport en række overskrifter for
den fremtidige udvikling af landsbyklyngen. Herfra
er det så op til styregruppen og borgerinvolveringsgruppen at få oprettet en række arbejdsgrupper,
som kan arbejde med de forskellige overskrifter. I
løbet af det kommende år skal der arbejdes med en
kvalificering af disse udviklingsområder.
I den videre proces er det afgørende, at borgerne
bliver involverede. Det er en utopi at tro, at styregruppen selv kan drive og lede alle processerne for
hvert af de aftalte udviklingsområder. Erfaringer-
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ne viser, at landsbyklynger udvikler sig bedst, og
bygger der stærkeste fundament, når styregruppen
uddelegerer arbejdet og videregiver ansvaret til de
frivillige borgere.
Landsbyklyngen Sydvest Sallings deltagelse i
kampagnen Landsbyklynger afsluttes med udarbejdelsen af en strategiplan for området. Ud over
at beskrive udviklingsområderne og overskrifterne,
skal der også her præsenteres en prioriteret handleplan for realiseringen af visionerne. Strategiplanen forventes at ligge færdig medio 2018.
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