
LANDSBYKLYNGEN
TANNISBUGT

KORTLÆGNING OG ANALYSE



Rapporten Tannisbugt er udarbejdet af 
Sekretariatet for Landsbyklynger,  
DGI Vingstedvej 1, 7182 Bredsten, 2016.
Rapporten er del af pilotprojekt  
Landsbyklynge, der er et samarbejde 
mellem DGI og Realdania. Projektet er 
finansieret af Realdania og DGI.

Layout og tryk: DGI grafisk afdeling,  
Vingstedvej 1, 7182 Bredsten.
Fotos: Britt Meyer Christensen  
og Arne Povlsen.

Se mere på www.landsbyklynger.dk

2 



1. INDLEDNING

2. HOVEDRESULTATER

3. PRÆSENTATION AF LANDSBYKLYNGEN

4. TANNISBUGT. TEMAER

5. HVAD MENER BORGERNE I TANNISBUGT?

TILKNYTNING OG TILFREDSHED

FRIVILLIGT ARBEJDE OG POTENTIALE

FRITIDS- OG AKTIVITETSUDBUD

MØDESTEDER

BOPÆL OG ARBEJDE

KOMMUNIKATION

FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN

OMRÅDETS STYRKER OG DE STØRSTE UDFORDRINGER

6. PERSPEKTIVER

DEMOGRAFI, IDENTITET, FÆLLES KULTUR OG OPGAVER

DET VIDERE ARBEJDE MED TANNISBUGT

LITTERATURLISTE

BILLEDOVERSIGT

NOTER

4

8

10

16

24

25

30

33

35

37

38

40

41

44

44

44

45

45

46

INDHOLD

3 



I 2015 indgik Realdania og DGI et samar-
bejde omkring projekt Landsbyklynger.

Udgangspunktet for projekt Landsbyklyn-
ger er en overordnet hypotese om, at 
landsbyer står stærkere, når de står sam-
men. At landsbyer, der ligger i nærheden 
af hinanden, skal samarbejde om - og også 
prioritere mellem - forskellige faciliteter og 
tilbud. Derigennem kan landsbyerne styrke 
fællesskabet og livet i landsbyerne, samti-
dig med at den kommunale service og drift 
optimeres.

Hvorfor samarbejde i  
landsbyklynger?
I Danmark er befolkningstallet stigende. Fra 2004-
2014 har Danmark haft en befolkningsvækst på 
4,3 %. Denne udvikling er imidlertid ujævnt fordelt, 
og gælder ikke en række af landdistrikterne. Mens 
Sjælland og Østjylland har haft en vækst på 6-7 %, 
har særligt det vestlige Sjælland, vestlige Jylland, 
det sydlige Danmark samt ø-Kommunerne oplevet 
befolkningsnedgang1.

Der er flere årsager til denne udvikling. Ændrede 
produktionsformer i landbruget har siden 1950erne 
kostet arbejdspladser og sat skub i urbaniseringen2. 
Mange landdistrikter har fortsat befolkningsned-
gang og de ændrede samfundsmæssige strukturer 
kræver tilpasning af den kommunale service, og har 
også betydning for foreningslivet i landdistrikterne. 
Foreningerne bliver i stigende grad pressede på øko-
nomi, faciliteter, ledere, frivillige og medlemmer. 

Parallelt med denne udvikling, sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammensætnin-
gen. Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, 
og i perioden 2004-2014 har fødselstallet på lands-
plan været faldende med 1,4 %. Den landsdækken-
de udvikling er tydeligst i yderområderne3.

Som følge heraf har mange landsbyer i yderom-
råderne svært ved at fastholde deres eksistens 
som selvstændige, bæredygtige landsbyer, hvilket 
medfører et øget pres på tilpasning af den kommu-
nale service.

Som en del af den kommunale landdistriktsstrategi, 
arbejdes der derfor i mange kommuner med i hø-
jere grad at udnytte ressourcer og sammentænke 
funktioner på tværs af landsbyer. Dette kræver, at 
man søger dialog med borgerne om udviklingsmu-
ligheder, behov og løsninger.

Projekt Landsbyklynger
Projektet Landsbyklynger er organiseret i en over-
ordnet styregruppe. I styregruppen er Realdania og 
DGI repræsenteret.

Projekt Landsbyklynger består af to elementer.
For det første en forundersøgelse, der afdækker al-
lerede eksisterende landsbyklynger og muligheder 
og barrierer i arbejdet med landsbyklynger.
For det andet fem pilotprojekter, der har det fælles 
formål at undersøge, om etableringen af lands-
byklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af 
landdistrikter.

I 2015 blev forundersøgelsen ”Landsbyklynger som 
Udviklingsstrategi, Muligheder og Barrierer” offent-
liggjort4. Det skete forud for, at de fem pilotprojekter 
skulle begynde.

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 områ-
der, i en netværksstruktur, der ikke 
udelukkende er en del af den kommu-
nale organisation, hvor de benytter 
hinandens styrker og udfordringer, 
samt borgernes evner, viden og 
erfaring, til at udvikle den individuelle 
landsby og hele klyngen udover dens 
egne potentialer

INDLEDNING
1.
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De fem pilotprojekter udgør fem landsbyklynger. 
Hver landsbyklynge består af et antal landsbyer 
i geografisk nærhed af hinanden, der indleder 
samarbejde. Hver landsbyklynge danner således et 
nyt fællesskab. De fem landsbyklynger er fordelt i 
hele landet og har hjemsted i henholdsvis Syddjurs, 
Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg 
og Hjørring Kommune.

Denne rapport handler om Tannisbugt, der er det 
femte af de fem pilotprojekter. Tannisbugt er etable-
ret i samarbejde med Hjørring Kommune.

Hvad er en landsbyklynge?
I de fem landsbyklynger arbejdes der ud fra den 
viden, der allerede er kortlagt i forundersøgelsen.
Det betyder bl.a., at der bliver brugt flere af de 
samme analytiske parametre og definitioner. Bl.a. 
definitionen af en landsbyklynge, som i forundersø-
gelsen lyder som følgende:
”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 indivi-
duelle landsby og hele klyngen udover dens egne 
potentialer” 5.

Målet med rapporten
Målet med rapporten er at skabe indsigt i lands-
byklyngens geografi, demografi og interne struktu-
rer samt at kortlægge borgeres syn på for klyngens 
potentialer for udvikling.
Således skal rapporten give styregruppen for 
Tannisbugt et faktuelt grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om indsatsområder, der fremadrettet 
skal arbejdes med.

Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne 
afsæt for en udviklingsplan for Tannisbugt.

Danmark, 2016.
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Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup-
pen for Tannisbugt og de aktive arbejdsgrupper 
tilknyttet. Heri medregnes også Hjørring kommune, 
der har plads i styregruppen.

De sekundære målgrupper er Realdania og DGI, 
der er medfinansierende i projektet samt andre inte-
ressenter, herunder kommuner og distriktsråd, der 
er optaget af landdistriktsudvikling og landsbyklyn-
gesamarbejde ud fra en borgerdrevet tilgang.

Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang til arbejdet 
med landsbyklynger er at arbejde borgerinddragen-
de. Tilgangen er, at det er borgerne, der har den 
nødvendige ”know how” og den viden, der er brug 
for, for at kunne initiere de udviklingsprocesser og 
justeringer, der lokalt er brug for.

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent fra 

DGI. Denne skal i samarbejde med styregruppen 
være med til at sikre fremdrift. Der sidder også en 
kommunal repræsentant i styregruppen. Denne skal 
være med til at sikre, at der er resonans mellem 
de initiativer, der sættes i gang, de beslutninger og 
mål, der formuleres og de kommunale planer på 
området. Det er vigtigt i arbejdet med landsbyklyn-
ger, at ejerskabet til forandringer forbliver på lokale 
hænder.

Læsevejledning
I det følgende bliver rapportens opbygning og kapit-
ler præsenteret.

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra en 
spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget blandt 
borgerne bosiddende i landsbyklyngen Tannisbugt.

Kapitel 3 giver læseren baggrundsviden om etab-
leringen af landsbyklyngen. Kapitlet giver også en 
geografisk beskrivelse af landsbyklyngen med de 

6 



landsbyer, der indgår i geografien. Endelig beskri-
ves organiseringen i styregruppen for Tannisbugt.

Kapitel 4 stiller skarpt på en række analytiske 
temaer, der er relevante for landdistriktsudvikling og 
etablering af landsbyklynger.
Kapitlet fungerer som et analytisk kapitel, der tager 
læseren med på opdagelse i landsbyklyngens inter-
ne strukturer. Med afsæt i en række faktuelle data 
om landsbyklyngens demografi og interne struktu-
rer belyser kapitlet også, hvordan civilsamfundet 
er organiseret, hvorfor mødesteder er væsentlige 
at fokusere på i lokaludvikling, og hvordan kommu-
nikation og samarbejde med kommunen spiller en 
rolle. De analytiske temaer i dette kapitel er inspi-
reret af de analytiske parametre, der er anvendt i 
forundersøgelsen6. 

I kapitel 5 bliver resultaterne af spørgeskemaunder-
søgelsen præsenteret og gennemgået. Her vil det 
blive tydeligt, at spørgerammen for undersøgelsen 

er udformet, så den understøtter de analytiske 
temaer, der er introduceret i kapitel 4.

Kapitel 6 slutter af med at beskrive de næste skridt 
for landsbyklyngen Tannisbugt.
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HOVEDRESULTATER
2.

Det følgende kapitel sammenfatter hoved-
resultaterne af en spørgeskemaundersø-
gelse, der er foretaget blandt borgerne 
bosiddende i landsbyklyngen Tannisbugt. 
I alt har 545 borgere besvaret spørgeske-
maundersøgelsen. Det svarer til 22 % af det 
samlede indbyggertal over 15 år i lands-
byklyngens geografi. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at 
indsamle borgernes viden om lokale forhold. For-
hold, der har betydning for borgernes liv og udvik-
lingsmulighederne for landsbyklyngen som helhed.
Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er 
bygget op ud fra en række parametre, der er bevist 
betydningsfulde i arbejdet med udvikling af lands-
byklynger.
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KENDSKAB TIL TANNISBUGT
I alt har 49 % af respondenterne hørt om 
landsbyklyngen Tannisbugt. 51 % har ikke. 

TILFREDSHED OG  
TILKNYTNING
Samlet set er 94 % af de adspurgte glade for 
at bo i deres lokalområde. 6 % har enten ikke 
en holdning til dette eller er svagt utilfredse.

88 % af de adspurgte føler tilknytning til den 
by med det opland, de bor i. Tilsvarende føler 
65 % tilknytning til hele den geografi, som 
landsbyklyngen Tannisbugt dækker over. 
Stedsidentitet er således bundet mere til den 
by og det opland, man bor i, end til hele om-
rådet for landsbyklyngesamarbejdet.

SAMARBEJDE
58 % af respondenterne er ikke klar over, om 
der i forvejen samarbejdes mellem Tversted, 
Tuen, Uggerby og Bindslev eller om samar-
bejdet fungerer godt. 32 % synes, der er et 
godt samarbejde. 10 % synes ikke, der er et 
godt samarbejde.

FRIVILLIGT ARBEJDE  
OG POTENTIALE
Sammenligner man med landsdækkende 
analyser, er det 35 % af danskerne, der har 
lavet frivilligt arbejde inden for det seneste år. 
I Tannisbugt svarer 38 % af respondenterne, 
at de deltager i frivilligt arbejde, 62 % gør 
ikke. 6 % angiver, at de gerne vil kontaktes 
om mulighederne i området.

FRITIDS- OG  
AKTIVITETSUDBUD
86 % svarer, at de har en fritidsinteresse. 14 
% har ikke. Ud af de dem, der har en interes-
se kan 84 % dyrke interessen lokalt, mens 
16 % må udenbys for at gøre det. Respon-
denterne har flere forslag til nye fritids- og 
aktivitetstilbud. Forslagene retter sig både 
mod outdoor, idræt- og motionstilbud samt 
kulturaktiviteter. 

MØDESTEDER OG  
STEDBUNDNE POTENTIALER
Respondenterne peger på strand og natur 
samt dagligvarebutikker, som de mødesteder, 
der har størst betydning for fællesskabet. 
Strand og natur vurderes mest betydnings-
fulde af respondenterne, hvor 89 % mener 
de har meget høj og høj grad af betydning 
for fællesskabet. Dagligvarebutikker kommer 
herefter med 74 %. Begge typer mødesteder 
er uformelle mødesteder, hvor man kommer 
med et formål, men det er tilfældigt, hvem 
man møder og hvad man snakker om.

De stedbundne potentialer, som flest borger-
ne peger på, er naturkvaliteterne med adgang 
til strand og hav. 46 % af respondenterne bor 
i området pga. let adgang til naturen med hav 
og strand

BOPÆL OG ARBEJDE
Gennemsnitsdanskeren havde i 2013 19,9 
km. på arbejde. Blandt de adspurgte i Tannis-
bugt er gennemsnitsafstanden 34,8 km.

Bil er det mest anvendte transportmiddel. 81 
% af respondenterne kører i bil til arbejde 
eller uddannelse. 51 % bruger max. 30 min. 
på transport til arbejde eller uddannelse. De 
øvrige bruger mere end 30 min.

KOMMUNIKATION
De tre mest populære kilder til at indhente 
informationer om aktiviteter i lokalområdet er 
de lokale aviser, at snakke med folk i lokal-
området og hjemmesider. Spørger man til 
respondenternes forventninger til fremtidig 
kommunikation peger de ligeledes på lokale 
aviser og hjemmesider. At snakke med folk 
i lokalområdet glider ned på en fjerdeplads 
og erstattes af sociale medier (facebook) på 
tredjepladsen.

FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
Når borgerne skal pege på de vigtigste opga-
ver at fokusere på i fremtiden peger 64 % af 
respondenterne på, at ældre skal kunne blive 
boende i området, når de bliver gamle. Heref-
ter kommer ønske om at styrke hverdagslivet 
med 59 % og områdernes fysiske fremtoning 
følger med 50 %.

HOVEDRESULTATER 
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Da Hjørring Kommune blev tilbudt at 
tage del i pilotprojektet, var de villige til 
at forpligte sig på arbejdet. De var også 
bevidste om, at det skulle være borgerne i 
landsbyerne, der i praksis skulle udforme 
projektet.

Beliggenhed
Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev er en del af 
Hjørring Kommune beliggende i Nordjylland. Det 
samlede indbyggertal i Hjørring kommune blev i 
2016 opgjort til 66.178 borgere7. Uggerby, Tversted 
og Bindslev udgør hvert sit sogn, mens landsbyen 
Tuen hører under Sørig sogn.

I 2014 udgav Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter en redegørelse for den regionale og landdi-
striktspolitiske udvikling i Danmark. Redegørelsen 
benytter en opdeling mellem fire typer områder for 
bosætning, som også sognene i Danmark inddeles 
efter. Disse er:

1. Byområder i eller tæt på de største byer: områder 
hvor mindst halvdelen af borgerne bor i byer med 
over 3.000 indbyggere og indenfor en halv times 
kørsel fra et af de største byområder i landet.

2. Byområder længere væk fra de største byer: 
områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne bor 
i byer med over 3.000 indbyggere og mere end en 
halv times kørsel fra et af de største byområder i 
landet.

3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder 
hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor uden-
for byer med over 3.000 indbyggere og indenfor en 
halv times kørsel fra et af de største byområder i 
landet.

4. Landdistrikter længere væk fra de største byer: 
områder hvor mere end halvdelen af indbyggerne 
bor udenfor byer med over 3.000 indbyggere og 
mere end en halv times kørsel fra et af de største 
byområder i landet9.

De største byområder i landet defineres som de 11 
største byområder: Aarhus, Odense, Aalborg, Es-
bjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, 
Herning og Helsingør samt Hovedstadsområdet. 

Baggrund for Tannisbugt
I februar 2016 blev styregruppen for landsbyklyn-
gen etableret. Styregruppen gav samarbejdet 
mellem de fire landsbyer og deres opland navnet 
Tannisbugt. Navnet ”Tannisbugt” var et naturligt 
valg, da tre af lokalområderne grænser op til Tannis 
Bugt. Samtidigt bliver Tannisbugt allerede i dag 
benyttet som en fælles betegnelse for området af 
eksempelvis Tannisbugt Hallen. Tannisbugt var 
således et oplagt og beskrivende valg af navn til 
klyngen. Styregruppens medlemmer bestod fra 
start af repræsentanter fra lokalområderne og en 
kommunal repræsentant.

Hjørring er en landkommune. Fra de fire landsbyer 
er der mellem 70-75 km. til Aalborg. I forhold til de 
fire beskrevne områdetyper for bosætning har både 
Tversted, Tuen, Uggerby og Bindslev således mere 
end 30 minutters kørsel til Aalborg. Tannisbugt hø-
rer på den baggrund til kategori 4. Kendetegnende 
for denne områdetype er, at den tilsammen dækker 
næsten halvdelen af landet og er beboet af godt 
14 % af befolkningen. Områderne har mere end 
30 minutters kørsel til et af de største byområder i 
Danmark og mere end halvdelen af beboerne bor 

PRÆSENTATION AF
LANDSBYKLYNGEN

3.

Hjørring kommune8  2016 
Kommunetype Landkommune
Indbyggertal 66.178 personer
Areal  926 km2 
Befolkningstæthed 72 personer 
 pr. km2
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uden for byer med mere end 3.000 indbyggere. I 
disse områder er befolkningstallet generelt falden-
de. Der er også tendens til, at antallet af borgere 
over 65 år er stigende10. Begge dele er tilfældet i 
Tannisbugt, hvis man ser på udviklingen fra 2003 
og frem til 201411.
 
Geografien Tannisbugt 
Tuen, Uggerby, Tversted og Bindslev udgør de fire 
landsbyer, der med opland tegner landsbyklyngen. 
Uggerby, Tversted og Tuen ligger på samme lande-
vej med ca. 5 km. mellem sig og med Uggerby som 
den mest vestlige og Tuen den mest østlige. Der 
er en samlet radius på ca. 10 km. fra øst til vest. 
Bindslev ligger ca. 5 km. syd for den midterste by, 
Tversted og tilsammen tegner landsbyklyngen en 
trekantet enhed.

Tuen
Tuen var i 1900-tallet en driftig lille landsby med 
mange forskellige erhvervsdrivende; såsom køb-
mand, brugs, mejeri samt diverse håndværk.

Inden for en radius af 5 km. var der 3 skoler, som 
alle er lukket i dag.
I takt med affolkningen på landet er der sket en 
del fraflytning i Tuen. I dag består landsbyen af en 
”grundstamme” af fastboende, som omfatter både 
børnefamilier og ældre indbyggere, men også 
mange ”deltidsbeboere”. De senere år har byen 
nydt godt af kunstneres interesse for at bo i rolige 
omgivelser med en flot natur.

Uggerby
Uggerby er med en beliggenhed tæt på stranden og 
med åen som en central del en interessant by at bo 
i, og den fremstår velholdt.
Uggerby er en gammel landsby, hvor der i 1920 
boede ca. 650 personer i sognet. Det er i 2016 fal-
det til 464  og viser den tendens der har været med 
affolkningen på landet.
Der er stadig foreningsliv samt en del håndværkere 
og ikke at forglemme Kanofarten, der i sommerti-
den trækker folk til byen. En del huse er købt som 
ferieboliger.
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Tversted
Befolkningssammensætningen i Tversted trækker 
tråde til hele Danmark. Indbyggerne i Tversted 
består i store træk af lige dele lokale og tilflyttere 
fra hele landet. Denne ”migration” fra by til land, 
hvor mennesker fra større byer i hele landet har 
valgt at bo i netop Tversted, er vigtigt at forstå, for 
at forstå Tversteds lokale kultur. Tversted er en lille, 
men stolt by med stort potentiale i kraft af byens 
beliggenhed og større arrangementer året igennem, 
som stærke kræfter skubber i gang.
 
Bindslev.
Bindslevs udvikling som by går tilbage til tiden om-
kring 1870, hvor den gennemgående vej gennem 
byen gradvis gennem de næste årtier udfyldes med 
købstadslignende bygninger med mange forretnin-
ger. Byen bliver handelsby for et større geografisk 
område. Mange driftige erhvervs- og forretnings-
personer fremmer en udvikling, der gennem flere 
generationer sætter sit præg på byen.

I dag er der et begrænset antal forretninger tilbage, 
men der er stadig mange håndværkere og også 
enkelte industrivirksomheder. Færre arbejdspladser 
gør, at bosætningen af erhvervsaktive er mindsket.
Der er fortsat tradition for et stærkt foreningsliv. 
Mange lokale yder et frivilligt engagement for at 
udvikle byen og ser det som en nødvendighed i et 
mindre lokalsamfund. Overflytningen af Bindslev 
Skoles store elever til Sindal i 2011 medvirkede 
til større engagement for byens og skolens udvik-
ling – et engagement, der bl.a. har været stærkt 
medvirkende til oprettelsen af det kommende bør-
necenter på Bindslev Skole. Et andet eksempel er 
etableringen af Bindslev Byplads, hvor et tidligere 
bageri blev købt, bygningerne nedrevet og pladsen 
etableret med stort brug af frivillig arbejdskraft.
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Organisering i Tannisbugt
Etableringen af en landsbyklynge tager omkring et 
år. At etablere en landsbyklynge vil sige, at de del-
tagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænsede område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab mellem de eksisterende 
landsbyer og bebyggelser. Det betyder ikke blot 
formulering af nye, fælles mål, der går på tværs og 
samler landsbyklyngen, men også parathed til at 
arbejde med tidligere tiders skillelinjer. Dette fælles-
skab udgør landsbyklyngen.

Udgangspunktet for denne proces er etableringen 
af en styregruppe. Landsbyklyngen ender efter cir-
ka et år med at have udarbejdet en udviklingsplan, 
der beskriver de næste skridt for landsbyklyngen 
og de fælles mål, der er formuleret undervejs i pro-
cessen. DGI understøtter processen det første år 
med en konsulent, der deltager i styregruppemøder 
og giver sparring på processen. Derefter arbejder 
landsbyklyngen selv videre i den forankring og 
organisering, der er skabt omkring landsbyklynge-
samarbejdet.

I Tannisbugt er der 8 medlemmer i styregruppen: 
en formand, en kommunal repræsentant samt 6 
styregruppemedlemmer.

Styregruppen har indtil videre organiseret sig med 
en PR-gruppe og en kommunikationsgruppe, der 
har ansvaret for etablering af en hjemmeside og al 
kommunikation. 
Styregruppen har foreløbigt ikke dannet andre 
arbejdsgrupper. Styregruppen har drøftet etablering 
af en borgerinvolverings- og fundraisinggruppe. Øv-
rige arbejdsgrupper etables i forhold til borgernes 
ønsker og idéer baseret på, hvad man lokalt vælger 
at arbejde med. 

Styregruppen styrer og koordinerer indsatsen, 
står bag etableringen af arbejdsgrupper og sikrer 
kommunikationen i- og om projektet. Fremadrettet 
er det også styregruppen, der sikrer forankringen af 
projektet.

14 



STYREGRUPPE

PR

ARBEJDSGR. ARBEJDSGR. ARBEJDSGR.

KOMMUNIKATION

15 



I arbejdet med landsbyklynger er det nød-
vendigt at se på en række interne forhold. 
Forholdene giver tilsammen et indblik i 
det lokalområde, man ønsker at forstå og 
udvikle. Det er derfor relevant at anvende 
en række analytiske temaer til at belyse 
forskellige sider af lokalsamfundet. Tema-
erne i dette kapitel er internt forbundet og 
giver indsigt i landsbyklyngens interne 
strukturer, karakter og potentiale. Temaer-
ne er inspireret af forundersøgelsen.

Demografisk udvikling og profil
Hjørring Kommune ligger i Region Nordjylland og 
er den største kommune i Vendsyssel med 66.178 
indbyggere (2012). Hjørring Kommune har udarbej-
det en prognose for befolkningsudviklingen fordelt 
på alder og geografiske delområder fra 2010 og 
frem mod 2024. Befolkningsprognosen er et vigtigt 
element i den kommunale planlægning og forvalt-
ning. Prognosen skaber et overblik over sammen-

hængen mellem boligudbygning og indbyggertal 
samt alderssammensætningen. Prognosen viser 
både den forventede befolkningsudvikling for Hjør-
ring kommune samt befolkningsudviklingen fordelt 
på områder, byer, skoledistrikter og aldersgrupper. 
Prognosen er et vigtigt element i budgetplanlægnin-
gen, da prognosen anviser behovet for eksempelvis 
antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, 
fritidsordninger, plejehjem m.v.

Prognosen forudser, at folketallet i kommunen vil 
være faldende fra 2010 til 2024 med ca. 4,5 %, 
svarende til ca. 3.000 personer13.

Faldet forventes særligt blandt småbørn 0-2 og 3-5 
år samt børn og unge mellem 6-16 år og personer 
i den arbejdsdygtige alder. Faldet forventes størst 
i landdistrikterne og i Hirtshals. Parallelt hermed 
forvendtes der en stigning på 29 % i antallet af 
personer over 65 år14. 

TANNISBUGT. TEMAER
4.

2010
HJØRRING KOMMUNE

2024
HJØRRING KOMMUNE PROCENT

Småbørn 0-2 år
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Småbørn 0-2 år
1.862

-10

Børn 3-5 år
2.303

Børn 3-5 år
1.949

-15

Børn 6-16 år
9.531

Børn 6-16 år
7.955

-17

17-24 år
6.078

17-24 år
5.683

-7

25-39 år
10.556

25-39 år
9.178

-13

40-64 år
24.066

40-64 år
21.424

-11

65-79 år
8.954

65-79 år
11.559

29

80+
3.253

80+
4.213

29

H
jø

rr
in

g 
K

om
m

un
e15

16 



De demografiske forskydninger er med til at sætte 
rammerne for folks behov og de kommunale prio-
riteringer. Eksempelvis har faldet af erhvervsaktive 
i den arbejdsdygtige alder negativ indflydelse på 
indkomstbeskatningen, der falder, hvilket påvirker 
grundlaget for finansieringen af de offentlige vel-
færdsydelser.

Det er vigtigt at huske på, at denne del af progno-
sen er usikker, da der er tale om en prognose og 

dermed en forventning om en fremtid, der er afhæn-
gig af flere faktorer. 
Det er ikke lykkedes at finde specifikke tal for Tuen, 
men ser man på Uggerby, Tversted og Bindslev 
sogne har udviklingen siden 2007 ramt landsbyerne 
forskelligt.
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Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne målt på antallet af indbyggere. Dermed er det let at sam-
menligne sognene. Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 til 2016. I 2016 bor der i alt 1.745 
indbyggere i Bindslev sogn, 875 i Tversted og 464 i Uggerby. Samlet set viser oversigten en befolknings-
nedgang i tre sogne. Tversted ser ud til at opleve det største fald, hvilket dog hænger sammen med at 
sognet i perioden er blevet delt op i Tversted og Sørig sogn med 272 indbyggere i 2016.

2007

2007

2016

2016

Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i sognene. Gennemsnitsalderen er opgjort i henholdsvis 
2006 og 2016. Figuren viser, at gennemsnitsalderen har været stigende i perioden. I Bindslev er den ste-
get fra 41,6 til 43,9 år, i Tversted fra 45,9 til 52 år og i Uggerby fra 41,9 til 45 år. I Sørig sogn er den 47,7 år 
i 2016. Til sammenligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2006 på 39,4 år, mens gennemsnitsalderen 
i 2016 var steget til 40,7 år.

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2016)16

GENNEMSNITSALDER (2007-2016)17
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2007 2016

Figuren viser, hvor stor en andel af det samlede indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper udgør. 
Tallene er beregnet samlet for de fire sogne; Bindslev, Tversted, Uggerby og Sørig. Tallene er opgjort i hhv. 
2007 og 2016. Figuren viser samlet set et faldende indbyggertal fra 3.622 i 2007 til 3.356 i 2016. Nedgan-
gen sker i antal børn og unge (0-6 og 7-16) og indbyggere i den arbejdsdygtige alder (26-64). Udviklingen 
viser også et stigende antal ældre over 65 år. Udviklingen i klyngen bekræfter således de demografiske 
forskydninger, der også gør sig gældende i kommunen som helhed.

INDBYGGERTAL I TANNISBUGT FORDELT PÅ ALDER18

Selvopfattelse og lokalhistorie
Udgangspunktet for et landsbyklyngesamarbejde er 
påvirket af landsbyernes tradition for samarbejde eller 
mangel på samme. Er der i forvejen et samarbejde, 
der kan bygges videre på - eller er landsbyklynge-
samarbejdet det første skridt i at etablere en fælles 
kultur mellem landsbyerne? 

Tuen, Uggerby, Tversted og Bindslev har gennem 
tiderne haft hver deres særpræg og egenart. Mellem 
Bindslev og Sørig lå der eksempelvis en sproggræn-
se i den vendsysselske dialekt.

Den gradvise centralisering begyndende med 
centralskolerne i 50’erne og 60’erne, over den første 
kommunesammenlægning i 1970 og den sidste i 
2005 gjorde automatisk, at befolkningen kom tættere 
på hinanden. Tversted, Uggerby og Tuen/Sørig var 
en sognekommune, mens Bindslev alene dannede 
en kommune indtil 1970. Begge kommuner indgik i 
den nye Hirtshals Kommune og blev med den sene-
ste sammenlægning en del af Hjørring Kommune.

Kort kan det siges, at de enkelte byer har været 
centreret om hver sine erhvervsområder. Fælles har 
været et stort landbrugsområde rundt i hele området. 
Bindslev har derudover primært været bygget op 
omkring håndværk og handel og Tversted omkring 

turisme, mens Uggerby og Tuen alene har været byer 
i relation til det altdominerende erhverv, landbruget.

Fra ”gammel tid” har der været en vis rivalisering, 
især mellem Tversted og Bindslev i kraft af at være 
de største byer, men forskelligheder til trods har man 
over bygrænser fundet fællesskab. Skolesammen-
lægninger, idrætsforeninger og andet foreningsarbej-
de har bundet byerne sammen.

I 1960’erne kom de ældste skoleelever fra Tversted/
Uggerby gradvis til Bindslev Skole. I 1969 blev al 
idræt i området samlet i Bindslev/Tversted Idrætsfor-
ening (BTI) og i begyndelsen af 1970’erne samledes 
hele området om bygningen af Tannisbugthallen, der 
blev indviet i 1972, og i samme periode opstod Bind-
slev-Tversted Rideklub (BTR). Mere kunne nævnes, 
samarbejde har der været meget af, hvis man ser på 
de sidste godt 50 år.

Disse forskellige samarbejder har ikke taget selvop-
fattelsen ud af de enkelte byer. I alle byer arbejdes 
der for det lokale liv og samhørigheden i byen. Der er 
fortsat levn fra tidligere tiders rivalisering. Nedlæggel-
sen af såvel Tversted Skole som Tversted Børnehave 
i 2015 med overflytning til Bindslev gjorde sit til dette, 
men alligevel kom stort set alle børn med over.
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Organisering i civilsamfundet
Lokalrådene i Hjørring Kommune er organiseret i en 
overordnet paraplyorganisation, Landsbyforum, der 
har en fælles hjemmeside. Tversted, Uggerby og 
Tuen er repræsenteret i Landsbyforum via et fælles 
landsbyråd, mens Bindslev er repræsenteret ved 
foreningen BHE, Borger, Handel, Erhverv. Tversted 
og Bindslev har egne hjemmesider, hvor der bl.a. 
formidles nyt fra borgerforeningerne samt andre 
lokale foreninger og institutioner.

Overordnet arbejder Landsbyforum som et dialog-
forum, hvor der sidder to byrådspolitikkere og 15 
repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikter. 
Landsbyforum arbejder med at skabe rammer for 
udvikling i lokalsamfundene i tæt samarbejde med 
de enkelte lokalråd og kommunen, som har tilknyttet 
en medarbejder til at sikre koordinering og dialog.

Landsbyforum fungerer som kommunens kontakt-
forum til civilsamfundet, når der fx skal debatteres 
tematikker vedrørende landdistrikterne.

Kommunikation
I etableringen af en landsbyklynge er kommuni-
kation meget vigtig. Kommunikation handler om, 
hvordan styregruppen og de etablerede arbejds-
grupper kommunikerer med hinanden, men det 
handler også om, hvordan landsbyklyngen arbejder 
med at formidle budskaber udadtil. Eksempelvis 

hvordan borgere i almindelighed kan få viden om, 
hvad der eksisterer af fritids- og aktivitetsudbud 
hvordan potentielle tilflyttere kan få øje på det, der 
gør området attraktivt.

En god kommunikation af landsbyklyngens egns-
specifikke kvaliteter er med til at skabe et fælles 
billede af landsbyklyngen. Det indebærer både en 
bevidsthed om, hvad hvert område har at byde på, 
men også, hvordan man samarbejder og støtter 
hinanden med dét, man hver især er gode til. 

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en fæl-
les tværgående kommunikation af det, der foregår 
i landsbyklyngen. Styregruppen for Tannisbugt har 
besluttet at etablere en fælles hjemmeside. Hjemme-
siden skal fremadrettet fungere som en platform for 
videndeling og samarbejde omkring landsbyklyngen, 
de aktiviteter og arbejdsgrupper, der er tilknyttet.
 
Mødesteder og stedbundne potentialer
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 menneskeligt samvær, mening 
og social udveksling.

I dagligdagen styrker mødesteder det personlige 
netværk, det sociale fællesskab og sammenhængs-

FORMELLE MØDESTEDER
Formelle mødesteder er desig-
net oppefra til bestemte aktivite-
ter fx kirken, skolen eller hallen. 
Deltagerne har en formel rolle 
som eksempelvis menigheds-
medlem, elev eller forenings-
medlem. Man mødes med en 
forventning om et forudbestemt 
læringsudbytte, det er planlagt, 
hvad man mødes om.

20 



kraften blandt borgere. Mødesteder har således 
betydning for den enkeltes sundhed og velbefinden-
de. Sådan er det også for borgerne i Tannisbugt.

I forskningen omkring landsbyklynger anses 
mødesteder som meget vigtige. For at få et godt 
udgangspunkt i arbejdet med mødestederne i Tan-
nisbugt, er det derfor nødvendigt at få nuanceret, 
hvilke funktioner og dermed potentialer, der ligger i 
forskellige typer af mødesteder. En god forståelse 
af mødesteders betydning giver mulighed for se-
nere at vælge ”hvilke heste” man vil spille på, for at 
fremme og nå bestemte mål med enkelte mødeste-
der i lokalområdet. 

For at afgøre om et sted også er et mødested kig-
ger man på fire elementer. Disse er: 1) en situation/ 
handling, 2) en interaktion, 3) et sted og 4) læring.
Er de fire elementer til stede, kan man tale om et
”mødested”. Et mødested kan således både være 
fysiske rum som fx. skolen og forsamlingshuset, 
men også udendørsarealer som fx. kajen på hav-
nen og stranden20.
Ud over dette kan man inddele mødesteder i tre 
typer: formelle, uformelle og tredje mødesteder21.

Tannisbugt har flere mødesteder. Både formelle, 
uformelle og tredje mødesteder.

Foruden mødesteder er stedbundne potentialer vig-
tige at kortlægge i landsbyklyngesamarbejde. Sted-
bundne potentialer er unikke ressourcer relateret til 
en geografisk lokalitet eller et område. Realdania 
definerer stedbundne potentialer som følgende:

”Kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til 
storslåede naturområder eller en levende lokal 
håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan 
også være lokal kultur, lokale værdier og selvforstå-
else, 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 og 
et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl” 22.

For landsbyklyngen Tannisbugt kan stedbundne 
potentialer være med til at ’brande’ landsbyklyngen 
og sætte den på Danmarkskortet som en enhed. 
Stedbundne potentialer er med til at styrke borger-
nes bevidsthed om, at de har en fælles historie og 
noget unikt at byde på. Derved kan stedbundne 
potentialer bidrage til en fælles identitet i etablerin-
gen af en landsbyklynge.

I kapitel 5 bliver resultaterne fra spørgeskemaunder-
søgelsen gennemgået. Her vil de specifikke møde-
steder og stedbundne potentialer blive belyst.

UFORMELLE MØDESTEDER
Uformelle mødesteder
Uformelle mødesteder er skabt 
nedefra gennem hverdagslivet. 
Man kommer måske med et for-
mål, men man mødes tilfældigt 
og snakker om løst og fast. Der 
er ikke et forudbestemt lærings-
udbytte. Eksempler på disse 
mødesteder er købmanden, gen-
brugsstationen og stranden.

TREDJE MØDESTEDER
Tredje mødesteder er steder, 
hvor det sociale samvær er 
det primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsud-
byttet er. Eksempler på tredje 
mødesteder er forsamlingshu-
set, kroen og den årlige som-
merfest. 
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Kommunalt samarbejde 
Byrådet i Hjørring Kommune vedtog i 2009 en 
Strategi for udvikling i landdistriktet. Strategien skal 
medvirke til at sikre det lokale initiativ gennem et 
udbygget netværk mellem lokalområderne og et 
samspil med kommunen.

Strategien rummer en vision for arbejdet med 
landdistriktet, hvor det fremgår, at ”Landdistriktet 
skal sikres som attraktive bosætningsområder for 
dermed at sikre fortsat udvikling”23. Naturen spiller 
overordnet en central rolle i strategien. Den be-
skrives som noget unikt Hjørring Kommune har at 
byde på. Strategien rummer herefter en beskrivelse 
af tre prioriterede indsatsområder; fritidsliv, fysisk 
fremtoning og infrastruktur. Fritidsliv handler om de 
aktiviteter, der er med til at skabe fællesskab i de 
enkelte lokalsamfund. Fysisk fremtoning om byg-
ningers beskaffenhed, samlingssteder og uderum, 
mens infrastruktur handler om områdeorienteret 
byfornyelse24.

Strategien beskriver også, hvordan kommunen vil 
samarbejde med borgerne om indsatsområderne. 
Her fremgår det, at borgerne er vigtige aktører og 
at Landsbyforum er det forum Hjørring Kommune 
benytter i dialogen med borgerne i landdistriktet.

Strategien for landdistriktet viser en interesse og 
prioritering fra kommunes side i at arbejde med de 
udfordringer og potentialer, som landdistrikterne 
i kommunen står over for. Og at borgerne har en 
central rolle i dette.
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Der er mange aktører involveret i lands-
byklyngesamarbejde. Der er kommunen, 
som er samarbejdspartner, lokale for-
eninger og institutioner og ikke mindst 
borgerne i Tannisbugts sogne. Borgerne er 
den vigtigste gruppe i landsbyklyngesam-
arbejde. Det er borgerne, der har viden om 
lokalområdet og ved, hvordan hverdagsli-
vet fungerer. Kombineret med de faktuelle 
data om demografien og geografien tegner 
borgerne et billede af Tannisbugt med de 
potentialer og barrierer, der er for udvikling.

Dialogen med borgerne sker via borgerinvolvering.
I landsbyklyngen Tannisbugt er borgerinvolverin-
gen sket gennem en spørgeskemaundersøgelse, 
hvis resultater bliver præsenteret i det følgende. 
I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen har 
styregruppen afholdt en række interessentsamtaler 
med lokale aktører.

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.

Spørgerammen
I spørgeskemaundersøgelsen spørges der ind 
til borgernes syn på lokalområdet, holdninger og 
motivationer for at bo og leve der samt ideer til 
udvikling.
Undersøgelsen indarbejder også en række spørgs-
mål, der belyser temaerne beskrevet i kapitel 4. Der 
er vægt på selvopfattelse og tilhørsforhold til lokal-
området, vaner i forbindelse med arbejde og frivilligt 
engagement samt syn på forskellige mødesteder 
og kommunikation.

Resultater af spørgeskema-
undersøgelsen
I det følgende præsenteres resultaterne af spør-
geskemaundersøgelsen. Resultaterne er angivet i 
procent og teksten med fed skrift citerer formulerin-
gen fra spørgeskemaundersøgelsen. I parentes er 
angivet med bogstavet ”n”, hvor mange personer, 
der har besvaret de enkelte spørgsmål. 

 

HVAD MENER BORGERNE?
5.

FAKTA OM SPØRGESKEMA-
UNDERSØGELSEN 2016

TIDSRUM
For at identificere borgernes hold-
ninger og motivationer samt poten-
tialer for udvikling er der i perioden 
1.6. 2016 til 22.6 2016 foretaget en 
elektronisk spørgeskemaundersø-
gelse blandt borgere i de fire lands-
byer og deres opland.

KOMMUNIKATION
Spørgeskemaundersøgelsen er kom-
munikeret ud af Hjørring Kommune 
via e-Boks til personer over 15 år, 
der bor i landsbyklyngens geografi. 
I alt har 2.453 personer modtaget 
spørgeskemaet.

ANTAL BESVARELSER
545 respondenter har besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen. Det 
svarer til en svarprocent på 22 % af 
det samlede indbyggertal over 15 år 
i landsbyklyngen.

KØN
53 % af respondenterne er kvinder, 
og 47 % er mænd.

BOPÆL 
46 % af respondenterne bor i Bind-
slev med opland, 34 % i Tversted 
med opland, 13 % i Uggerby med op-
land og 7 % i Tuen med Tuen opland.

ALDER
Gennemsnitsalderen på responden-
terne er 49 år.
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TILKNYTNING OG  
TILFREDSHED
Et godt udgangspunkt for udvikling af en 
landsbyklynge er at undersøge borgernes 
kendskab til landsbyklyngen samt tilknyt-
ning til lokalområdet. Kendskab til projek-

tet er en forudsætning for at borgerne kan 
involvere sig. Tilknytning - eller ønske om 
tilknytning - til lokalområdet er en medvir-
kende faktor til, at folk har lyst til at enga-
gere sig i udviklingen.

I alt har 49 % af respondenterne hørt om lands-
byklyngen Tannisbugt. 51 % har ikke. 

Nej - 51 %

Ja - 49 %

HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN TANNISBUGT? (N=468)
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Analysen viser at flest, 26 %, har hørt om lands-
byklyngesamarbejdet ved at snakke med folk i 
lokalområdet (mund-til-mund metoden), mens 23 % 
har deres viden fra lokale aviser. Herefter kommer 
de sociale medier, facebook, med 14 %.

Mund til mund metoden har sammen med lokale 
aviser været de mest effektive metoder til at nå ud 
til folk med budskabet om landsbyklyngesamarbej-
det.

Ser man på de kommunikationsveje, der internt 
mellem de forskellige områder har virket bedst, er 

der lokale forskelle. I Tuen har de sociale medier 
været den mest effektive metode til at sprede kend-
skabet til landsbyklyngen, mens ’mund-til-mund’ 
metoden har virket bedst i Bindslev, Tversted og 
Uggerby. Tuen er i skrivende stund ikke repræ-
senteret med et medlem i styregruppen. Dette kan 
medvirke til, at der lokalt ikke bliver talt lige så me-
get om landsbyklyngesamarbejdet som i de andre 
landsbyer. I alle fire landsbyer er lokale aviser den 
anden meste effektive måde til at formidle lands-
byklyngesamarbejdet på. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN TANNISBUGT? (N=228)
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Samlet set er 94 % af de adspurgte glade for at bo i 
deres lokalområde. 6 % er utilfredse. 

51 % af respondenterne betragter sig som indfød-
te og 49 % som tilflyttere. Er du født på egnen er 
der tendens til, at stedsidentiteten er stærkere end 
hos tilflytterne, hvilket ikke er overraskende. Tesen 
er her, at stedsidentitet udvikler sig over tid, når 
man med tiden lærer de lokale forhold at kende og 
udvikler personlige relationer.

88 % af de adspurgte føler tilknytning til den by/det 
sogn, de bor i. 8 % er hverken enige eller uenige, 
mens 4 % er uenige og dermed ikke føler sig særlig 
tilknyttet den by eller det sogn, de bor i.
Ser man på tilknytningen til hele området – bestå-
ende af Tversted, Tuen, Uggerby og Bindslev – ser 
borgernes svar anderledes ud.

Hverken eller - 0 %

Hverken eller - 8 %

Meget utilfreds eller utilfreds - 6 %

Helt uenig og uenig - 4 %

Meget tilfreds eller tilfreds - 94 %

Helt og delvis enig - 88 %

HVOR TILFREDS ER DU MED AT BO I DIT LOKALOMRÅDE? (N= 431)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DEN BY/DET SOGN, JEG BOR I. (N=430) 
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På det spørgsmål svarer 65 % af respondenterne, 
at de føler tilknytning til hele området. 22 % er hver-
ken enige eller uenige, mens 13 % ikke føler særlig 
tilknytning til området som en helhed.

Resultaterne viser, at flere i højere grad føler 
tilknytning til den by/det sogn de bor i, end de føler 
tilknytning til hele geografien, Tannisbugt.

Da landsbyklyngesamarbejde netop handler om at 
tilpasse og udvikle de enkelte landsbyer og deres 
potentialer i samarbejde med andre landsbyer, 
er det naturligt, at langt flere til en start orienterer 
sig i forhold til deres eget specifikke område, end 

i forhold til landsbyklyngens geografi som helhed. 
Det indikerer, at stedsidentitet opfattes som noget 
meget 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.

At etablere en landsbyklynge indebærer at etablere 
et fællesskab og et samarbejde mellem en gruppe 
landsbyer. Det handler om at etablere en ny fælles 
identitet. Det er derfor interessant at undersøge 
borgernes opfattelse af det nuværende samarbejde 
mellem Tuen, Tversted, Uggerby og Bindslev.

32 % mener, der er et godt samarbejde, mens 58 % 
giver udtryk for, at de ikke ved hvor godt samarbej-
det er, eller om der er et samarbejde. 10 % er helt- 
eller delvis uenige, og mener således ikke, at der er 
et godt samarbejde.

Det er værd at bemærke, at en meget stor gruppe, 
58 %, enten er i tvivl om samarbejdets karakter eller 

slet ikke ved, om der er et samarbejde. På den bag-
grund har landsbyklyngen Tannisbugt et stort udvik-
lingspotentiale. Et øget samarbejde er hjørnestenen 
i projektet. Samarbejdet handler både om at skabe 
en ny organisering omkring landsbysamarbejdet, 
men også i forhold til at synliggøre udfordringer og 
klarlægge fælles udviklingspotentialer.

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET  
– LANDSBYKLYNGEN TANNISBUGT (N=430)

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE MELLEM BINDSLEV, UGGERBY, TVER-
STED OG TUEN (430)

Hverken eller - 22 %

Ved ikke - 58 %

Meget uenig eller uenig - 13 %

Meget uenig eller uenig - 10 %

Meget enig eller enig - 65 %

Meget enig eller enig - 32 %
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Adgang til naturen og at være tæt på hav og strand 
er med 74 % den kvalitet, flest angiver som det 
bedste ved at bo i området. Herefter kommer med 
67 % adgang til gå-, cykle- og rideture i naturen. 42 
% fremhæver det lokale fællesskab og nærheden i 
lokalsamfundet som betydningsfuldt. 

Som beskrevet i kapitel 4 er stedbundne potentialer 
interessante i landsbyklyngesamarbejde. Stedbund-
ne potentialer er unikke lokale ressourcer, der kan 
bidrage til at samle en landsbyklynge indadtil og 
udadtil. Resultaterne af undersøgelsen viser her, at 
Tannisbugt har flere eksempler på stedbundne po-
tentialer. Først og fremmest er det naturen og den 
direkte adgang til strand og hav, der fremhæves 
af borgerne, men også i bredere forstand outdoor 
aktiviteter, som fx gå-, løbe- og rideture i naturen 
er med til at fremhæve naturen som væsentligt, når 
man taler om stedbundne potentialer.

Som led i kortlægningen af de lokale potentialer er 
borgerne med til at udpege de kvaliteter, de ser ved 
at bo i området:

HVAD ER DET BEDSTE VED AT BO I OMRÅDET? (N=530)

NÆRHED OG FÆLLESSKAB 
I LOKALSAMFUNDET

MULIGHED FOR MINDRE HUSDYRHOLD 
I FORBINDELSE MED EGEN BOLIG

MULIGHED FOR AT BØRN SELV 
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TIL SKOLE OG FRITIDSAKTIVITETER

GOD MULIGHED FOR 
DE DAGLIGE INDKØB

NÆRHED TIL NATUREN MED MULIGHED  FOR GÅ-,CYKLE-, LØBE-, RIDETURE 
OG ANDRE AKTIVITETER

NÆRHED TIL HAVET OG 
INDBYDENDE STRAND

TURISME OG SOMMERHUSGÆSTER 
SKABER LIV I OMRÅDET

OMRÅDETS KULTURELLE TILBUD 
OG SAMLINGSSTEDER

ET RIGT FORENINGSLIV

HER BOR MANGE, SOM JEG  
HAR MEGET TIL FÆLLES MED

ANDET, UDDYB GERNE
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35%
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FRIVILLIGT ARBEJDE 
OG POTENTIALE
Borgernes frivillige engagement er en for-
udsætning for at få et landsbyklyngesam-
arbejde til at lykkes. Det er borgerne, der 
kommer med viden, netværk og kontakter, 
og borgerne investerer tid i at drive proces-

serne, sætte fælles mål og gå efter disse. 
Det er derfor relevant at se på borgernes 
frivillige engagement. Det frivillige enga-
gement giver en viden om, hvad udgangs-
punktet er, for at arbejde med borgerdre-
ven udvikling i landsbyklyngen.

Oversigten viser, at 38 % af respondenterne 
deltager i frivilligt arbejde, 62 % gør ikke. 6 % af 
de adspurgte vil gerne vil kontaktes for at høre om 
mulighederne.

Sammenligner man med landsdækkende under-
søgelser om deltagelse i frivilligt arbejde, er det 35 
% af befolkningen, der har udført frivilligt arbejde 
inden for det seneste år25.

Respondenterne i Tannisbugt ligger således over 
landsgennemsnittet med villighed til at yde en frivil-
lig indsats i lokalområdet.

6 % angiver, at de gerne vil kontaktes for at høre 
om mulighederne. I den opsøgende kontakt til po-
tentielle nye frivillige, er det relevant at se på, hvad 
der generelt motiverer andre frivillige i området.

ER DU INVOLVERET I FRIVILLIGT ARBEJDE I OMRÅDET? (N=500)

Ikke pt, men vil gerne kontaktes 
omkring mulighederne - 6 %

Nej - 62 %

Ja - 38 %
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Borgerne har haft mulighed for at vælge én svarmu-
lighed. De tre væsentligste årsager er: 1) interesse 
for sagen (41 %), 2) personlig opfordring (25 %) 
og ønske om at indgå i et socialt fællesskab med 
andre (14 %).

Ser man på landsdækkende undersøgelser angiver 
12 %, at de aldrig er kommet i gang med frivilligt ar-
bejde, fordi de ikke er blevet spurgt26. 52 % kommer 
i gang fordi de bliver personligt opfordret27.

Det er iøjnefaldende, at kun 25 % af responden-
terne fra Tannisbugt - sammenlignet med 52 % på 
landsplan - begynder med frivilligt arbejde, fordi de 
bliver opfordret af andre. Med dette tal kan man 
formode, at flere frivillige i landsbyklyngen kan moti-
veres gennem personlig opfordring.

Under kategorien ’Andet’ har respondenterne mulig-
hed for at skrive andre årsager til, at de kom i gang. 
Her fremgår, at forældres engagement smitter af på 
børn, der nu selv er blevet frivillige og at det ofte er 
en kombination af flere af de mulige afkrydsnings-
felter, der samlet set er årsagen.

En ting er motivation til at komme i gang. En anden 
ting er det personlige udbytte af det frivillige arbej-
de, når først man er kommet i gang. 

HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=169)
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Respondenterne i undersøgelsen svarer ved at 
vælge ét svar, og det mest hyppige svar er at gøre 
noget vigtigt for lokalsamfundet. Herefter kommer 
det sociale fællesskab samt at arbejde med noget, 
der interesserer den enkelte. At være del af et 
socialt fællesskab overhaler således den person-
lige interesse for sagen, når først man er blevet 
aktiv. Resultaterne viser, at de sociale relationer, 
der skabes gennem de frivillige arbejde har større 
betydning for den enkelte end indholdet i det man 
arbejder med, når først man er blevet aktiv.

I det uddybende felt ”Andet” nævnes vilje til at gøre 
noget for folk i nød, både lokalt og globalt, at hjælpe 
idrætsforeningen økonomisk ved at give en hånd 
og flere nævner også, at en kombination af flere af 
de ovenstående faktorer spiller en rolle.

Respondenterne har til sidst mulighed for at skrive, 
hvilket område, de kunne tænke sig at være frivilli-
ge inden for. Det benytter flere sig af.

Områderne falder i to kategorier, hvor den ene er 
socialt orienteret, mens den anden er mere aktivi-
tetsorienteret. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=169)
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SOCIALT 
STØTTE FOR ANDRE  
MENNESKER: 
• Ældre, handicappede, tilflyttere, og 

med integration af flygtninge, støt-
teperson, lektiehjælp, lokal hjælper 
i området

• Hjælpe ældre og handicappede

AKTIVITETER 
FRIVILLIG I NATUREN:
• Kreativ på den ene eller anden 

måde, og at arbejde med heste-
vognskørsel.
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FRITIDS- OG  
AKTIVITETSUDBUD 
Fritidslivet har stor betydning for den 
enkelte. Gode fritidsaktiviteter er med til 
at gøre et område attraktivt, tiltrække- og 
fastholde borgere.

Blandt de adspurgte angiver 86 % at de har en 
fritidsinteresse. 14 % har ikke. Af dem, der har 
en fritidsinteresse kan 84 % dyrke interessen 
lokalt, mens 16 % må udenbys for at gøre det.

89 % savner ikke mulighed for at dyrke fritidsinte-
resser. 11 % angiver, at de gør. Respondenterne 
har mulighed for at komme med forslag til nye 
fritids- og aktivitetsudbud. Det benytter flere sig af. 
De steder, hvor respondenterne har haft de samme 
forslag, er det angivet i parentes, hvor mange 

personer, der har haft forslaget. Forslagene fordeler 
sig på følgende områder:

HAR DU EN FRITIDSINTERESSE? (N=463)

SAVNER DU MULIGHED FOR AT DYRKE FRITIDSINTERESSER? (N=460)

Nej - 14 %

Nej - 89 %

Ja - 86 %

Ja - 11 %
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OUTDOOR
• Mountainbike og orienteringsløb
• Spadsere og cykle
• Hestehold 
• Vandring i skov 
• Dykning
• Gang og løb i naturen

IDRÆT OG MOTION 
• Volleyball (2) 
• Svømning
• Crossfit
• Cykelklub
• Gymnastik 
• Fitness og styrketræning
• Skak 
• Springgymnastik

• Zumba 
• Gerne en lokal riffelskydebane  

og lerduebane
• Danselokaler 
• Svømmehal

KULTUR 
• Vil gerne bruge mine "diverse"  

erfaringer på f.eks. at være nyttig lokalt.
• Der mangler måske noget for  

de unge i byen.
• Et orkester
• Sykurser
• Aftenskole
• Folkeuniversitet og lign. kurser
• Kreative aktiviteter
• Spille musik med andre lokalt
• Et større lokale (der ikke koster for meget 

at leje), som man som enkeltborger kan 
booke/leje til at sætte aktiviteter i gang i

Forslag til forbedringer
Respondenternes svar fordeler sig på tre emner. 
Outdoor, Idræt og motion samt Kultur.
Sammenholder man respondenternes svar med 
danskernes motions- og idrætsvaner er en række af 
forslagene i tråd med tidens tendenser på området. 
Indenfor outdoor efterspørges bl.a. mulighed for 
løb og vandreture. Løb og vandreture ligger begge 
i top 5, når man ser på de mest populære valg af 
idrætter for voksne28. Det samme gør styrketræ-
ning, zumba samt svømning og gymnastik på en 
delt femteplads, over top fem som danskernes fore-
trukne idrætsvaner for voksne29. Alle disse idrætter 
nævnes af borgerne i undersøgelsen. På kultur-
området er der variation i forslagene, der rummer 
ideer fra musiksamspil til kreative fag og aftenskole. 
Forslagene til aktiviteter er borgernes idéer til akti-
viteter og tiltag, der kan udvikle lokalområdet. Det 
kan ikke udelukkes, at nogle af aktiviteterne findes i 
forvejen, men at den pågældende respondent ikke 
har kendskab til dette.

I andre landsbyklynger har man erfaring med at in-
viterer de borgere ind til dialog, der i undersøgelsen 
har givet udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at 
høre mere om mulighederne for at blive aktive frivil-
lige. Dette med henblik på at høre, hvad borgerne 
interesserer sig for, samt give mulighed for at danne 
nye arbejdsgrupper med afsæt i de fremsatte idéer. 
På den måde kan forslagene til nye aktiviteter føre 
til udvikling af nye tilbud. Ligeledes kan forslagene 
til nye fritids og aktivitetsudbud give inspiration til de 
lokale foreninger.
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MØDESTEDER  
Som beskrevet i kapitel 4 har mødesteder 
stor betydning for hverdagslivet. Mødeste-

der giver folk mulighed for at udveksle in-
formationer og spørge ind til hinandens liv, 
hvilket er med til at styrke relationerne og 
sammenhængskraften i landsbyklyngen. 

I HVILKEN GRAD HAR FØLGENDE MØDESTEDER I LOKALOMRÅDET 
BETYDNING FOR DIG? (N=439-446)
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Strand og natur er sammen med dagligvarebutikker 
de to mødesteder, der vægtes mest betydningsful-
de af respondenterne med helholdsvis 89 % og 74 
%. Herefter kommer Tannisbugthallen og klubhuse 
med 41 % samt Forsamlingshuse med 39 %. Bind-
slev skole med 31 %, Kirker og menighedshuse 
med 26 % samt Børnehaven i Bindslev med 19 %. 

Kendetegnende for Strand og natur samt daglig-
varebutikker er, at det er uformelle mødesteder. 
Man kommer med et formål, og det er ikke planlagt, 
hvad man snakker om. Disse mødesteder har stor 
social betydning for hverdagslivet. 
De organiserede aktiviteter i hallerne vil ofte falde 
ind under formelle mødesteder med et planlagt 
aktivitetsfokus. De kan lappe over i det uformelle, 
hvor folk snakker om andet før og efter den planlagt 
aktivitet.

Det er interessant, at de formelle mødesteder som 
skole, børnehave samt kirke og menighedshuse er 
de mødesteder, som respondenterne vurderer til at 
have mindst betydning. 

Ud over de i undersøgelsen oplistede mødesteder, 
har borgerne i undersøgelsen mulighed for at angi-
ve mødesteder, der lokalt vægtes betydningsfulde 
for fællesskabet. Oversigten er opdelt efter type 
mødested og giver indblik i variationen af eksiste-
rende mødesteder, og hvor man kan møde folk i 
forskellige sammenhænge. I parentes er angivet, 
hvor mange, der har angivet det enkelte mødested. 

Ved ikkeMindre og slet ikkeMeget høj og høj

35 



FORMELLE MØDESTEDER
• Rideklubben (4) 
• Uggerby og Tversted  

Bjergelaug (3)
• Tversted Skole (2)
• Hirtshals golfklub (2)
• Lokalhistorisk forening
• Egnssamlingen
• BTI Fitness
• BTI Havkajak
• KFUM spejderne 
• Aktivitetsklubben på  

Smedegården.
• Knallertklubben
• Amerikanerklubben 
• Bindslev kor
• Vendsyssel Fælleskor
• Hjørring Musikforening
• Uggerby Oldboys
• Lokal jagtforening/hjortelaug 
• Stars´nStripes Amerikaner bilklub 
• DOF Nordjylland

UFORMELLE MØDESTEDER
• Skov og strand (7)
• Tversted søerne (5)
• Naturlegeplads (5)
• Åen, (4)
• Bindslev Elværk (4) 
• Kulturboksen Bindslev (3) 
• Hundeskoven ved Tversted søerne (2)
• Tuen legeplads (2)
• Bådhuset ved stranden (2) 
• Naturlegepladsen ved Fisketrappen i 

Bindslev (2)
• Lokale foreningers huse og områder, f.eks. 

Spejderhuset i Bindslev.
• Uggerby kanofart
• Tversted Stadion

• Bindslev Fiskepark
• Krolfbane 
• Uggerby gl. Skole 
• Tversted Jazzy Days 
• Diverse "stalde" og det netværk der er 

omkring heste
• Redningsbåd stationen
• Vi er nogle stykker der mødes ved hotellet 

og cykler
• en tur.

TREDJE MØDESTEDER
• Klitgården Tversted (8)
• Corallen (4) 
• Det gode naboskab: i byen fx om vinteren, 

når der skovles sne, taler jeg med naboer-
ne og om sommeren er det, når der ordnes 
forhaver (2).

• Tversted Marked (2)
• Naturlegepladsen og shelters ved el-vær-

ket i Bindslev (2) 
• Medborgerhuset
• Tversted kro
• Torvemarked, julemarked, natmarked, 

halfester
• Arbejdsgrupper i private hjem 
• Tuen sommerfest
• Jeg har haft meget glæde af min mødre-

gruppe, som vi i sin tid mødtes med via 
sundhedsplejersken.

• Sankt Hans og sommerfest
• Tversted Strandkro (hyggeligt og godt 

madsted)
• Vi holder sammenkomster nede ved kano-

farten
• Smedegården Bindslev (ældrecenter) 
• Spejderhuset i Bindslev (sociale arrange-

menter)

MØDESTEDER, DER HAR BETYDNING FOR FÆLLESSKABET:
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Oversigten viser de tre forskellige typer mødeste-
der. De formelle, uformelle og tredje. Der nævnes 
i alt 19 forskellige formelle mødesteder. Det er 
mødesteder, hvor folk typisk mødes med en for-
ventning om et læringsudbytte, og deltagelsen er 
planlagt. Læringsinstitutioner, skoler, børnehaver og 
fastlagte fritids- og foreningsaktiviteter er eksempler 
på dette. De formelle mødesteder har ofte udpege-
de personer med formelle funktioner, som man kan 
rette henvendelse til og samværet er styret ’udefra’.
De uformelle mødesteder næves flest gange, i alt 
20 forskellige mødesteder nævnes. Det er møde-
steder, hvor folk kommer med et formål, som fx når 
man handler i Brugsen, eller kommer på legeplad-
sen, men det er tilfældigt, hvem man møder, og 

hvad man snakker om. Styringer sker ’nedefra’ af 
folk selv. De uformelle mødesteder har stor betyd-
ning for hverdagslivet.
Der nævnes 16 forskellige tredje mødesteder. Det 
er mødesteder, hvor det sociale samvær er i fokus. 
Man kommer for at snakke med andre og være 
sammen, som fx til fester i forsamlingshusene, til de 
årlige markeder og sommerfester. 
Oversigten giver ikke komplet og dækkende billede 
af alle mødesteder i landsbyklyngen, men den 
giver et indblik i de tilgængelige og forskellige typer 
mødesteder i Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev, 
som af respondenterne vurderes betydningsfulde 
for fællesskabet.

Trods en gennemsnitlig længere afstand mellem 
bopæl og arbejde, bruger over halvdelen af respon-
denterne, 51 %, højest ½ time på at komme på 
arbejde. Men også mange bruger længere tid. 39 % 
bruger op til en time, og 9 % en til to timer. Enkelte 
helt op til to timer.

BOPÆL OG ARBEJDE 
I 2013 havde gennemsnitsdanskeren 19,9 
km på arbejde30. Afstand mellem bopæl og 
arbejde er ikke bare et spørgsmål om det 
fysiske antal kilometer.
Transportmuligheder og pendlingstid har 
også betydning for den enkelte og kan 
påvirke bosætning. 

På landet vil der typisk være færre mulig-
heder for offentlig transport og dermed 
større behov for egen bil, samtidig kan der 
tilbagelægges længere afstande på kortere 

tid. I undersøgelsen er det derfor relevant 
både at se på afstande til arbejdsplads, 
transportform og tidsforbrug.

Respondenterne i undersøgelsen har i gennemsnit 
34,8 km på arbejde, hvilket ligger væsentligt over 
landsgennemsnittet. Den mest udbredte transport-
form er bil, der anvendes af 81 % af respondenter-
ne. 12 % går, cykler eller kører knallert, mens 3 % 
tager med offentlig transport og 4 % har en anden 
løsning. 

HVOR LANG TID BRUGER DU DAGLIGT PÅ TRANSPORT TIL OG FRA DIT  
ARBEJDE ELLER UDDANNELSESSTED? (N=273)
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Lokale aviser og den direkte snak med andre er 
med 51 % og 41 % de to mest populære måder at 
orientere sig om, hvad der sker i lokalsamfundet. 
Herefter kommer hjemmesider med 37 %, surf på 
nettet med 29 %, sociale medier 26 %, mails/ny-
hedsbreve 12 % og andet 7 %.
En ting er, hvad man har af vaner i dag. En anden 
ting er, hvad borgerne ser som de bedste måder at 
indhente oplysninger på i fremtiden. 

KOMMUNIKATION
Kommunikation er vigtigt for et godt lands-
byklyngesamarbejde. For styregruppens 
arbejde med at skabe kendskab til projek-
tet handler kommunikation om, hvordan 

borgerne i dag og fremadrettet udveksler 
viden om, hvad der foregår lokalt. Ved at 
kende landsbyklyngens målgrupper og 
målgruppernes vaner, kan styregruppen 
planlægge, hvordan budskaber bedst for-
midles.

HVIS DU SKAL SØGE OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD, HVOR SØGER DU 
SÅ DISSE (ANGIV GERNE FLERE SVAR)? (N=417)
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Når det gælder kommunikationen fremadrettet er 
det lokale aviser, hjemmesider og sociale medier, 
der ligger på top tre. Den direkte snak med andre 
i lokalområdet er gledet ned på en femteplads. 
Fremadrettet ser borgerne generelt de elektroniske 
medier som mere betydningsfulde, på bekostning af 
den direkte personlige kontakt.

Styregruppen har taget konsekvensen af dette og 
besluttet at etablere en fælles hjemmeside, der 
binder viden sammen på tværs af landsbyklyngen 
Tannisbugt.

Det er interessant, at mund-til-mund metoden 
nedprioriteres af respondenterne. Denne kommu-
nikationsform, hvor man snakker personligt med 
hinanden er netop med til at styrke sammenhængs-
kraften på alle typer mødesteder. Landsdækkende 
undersøgelser viser, at netop personlige opfordrin-
ger har stor indflydelse på deltagelse i lokale akti-
viteter og involvering i frivilligt arbejde31. Så til trods 
for, at mund-til-mund metoden er en tidskrævende 
måde at komme i kontakt med folk på, er den også 
meget effektiv i forhold til at få flere informeret og 
involveret lokalt.

Kortlægningen af mødesteder, som blev gennem-
gået tidligere, kan her bruges til at målrette kom-
munikationen med folk. Kortlægningen viste, hvilke 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet 
og dermed også hvilke mødesteder, der vil være 
oplagte at tænke ind, hvis man søger en direkte 
dialog med folk. Som undersøgelsen viste, vurde-
res dagligvarebutikker og forsamlingshuse som 

betydningsfulde uformelle mødesteder. De vil derfor 
være oplagte steder at møde folk for at gøre op-
mærksom på landsbyklyngesamarbejdet. Ligeledes 
er de lokale foreninger, klubber og interessefælles-
skaber som borgerne fremhæver også potentielle 
aktører at kontakte. Klubber og foreninger vil typisk 
have formelle kontaktpersoner, der kan kontaktes, 
når der søges dialog og samarbejde.

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE OPLYSNINGER 
OM LOKALE FORHOLD (ANGIV GERNE FLERE SVAR)? (N=417)
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Der er mulighed for at vælge flere svar, men de 
store højdespringere er ønsket om at blive boende 
i lokalområdet som ældre. Herefter kommer ønsket 
om at udvikle og styrke hverdagslivet. På en tredje-
plads kommer forskønnelse af området.

Som befolkningsprognosen tidligere viste forudser 
Hjørring Kommune en stigning på 29 % i antallet 
ældre over 65 år frem mod 2024. At der ligger en 
opgave i at geare kommunen og områderne til den 
ændrede befolkningssammensætning i årene frem 
anerkendes af respondenterne med opmærksom-

FOKUSPUNKTER I 
FREMTIDEN
I undersøgelsen svarer borgerne på 
spørgsmål om de vigtigste opgaver i den 
fremtidige udvikling af lokalområdet:
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LOKALOMRÅDET BINDSLEV, TVERSTED, UGGERBY, TUEN? (N=530)
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hed på denne problemstilling. 64 % anser det som 
den vigtigste opgave at sikre at ældre kan blive 
boende i området.

At styrke det gode hverdagsliv er ikke uddybet, men 
netop her vil der være muligheder for at involve-

re foreningslivet og den frivillige indsats. Fysisk 
fremtoning vurderes også som vigtigt af 50 %. 
Netop bygningers beskaffenhed er et af indsatsom-
råderne i den kommunale landdistriktspolitik, så her 
er der sammenfald mellem borgernes og kommu-
nens prioritering fremadrettet.

OMRÅDETS STYRKER 
OG DE STØRSTE UD-
FORDRINGER
Borgerne har i undersøgelsen mulighed 
for at tilkendegive deres syn på områdets 
styrker og udfordringer ved at formulere 

tekst i åbne svarfelter. Dette har stor be-
tydning for landsbyklyngesamarbejdet, da 
borgernes kendskab til områdets styrker 
og udfordringer fortæller noget om de 
potentialer og barrierer, der påvirker livet i 
landsbyklyngen.

HVAD ER DE STØRSTE STYRKER I OMRÅDET,  
SOM DU MENER DEN FREMTIDIGE UDVIKLING SKAL BYGGE PÅ?

Det gode hverdagsliv
Dette inkluderer gode skoler og børnehaver, såvel 
som gode boligforhold og muligheden for at blive 
boende når man bliver gammel. Generelt lægges 
der vægt på at området har de services der skal til 
for at kunne have et velfungerende hverdagsliv, og 
at det er et familie- og børnevenligt område.

Lokalsamfundet
Her fremhæves det gode sociale sammenhold, 
og den nærhed og nærvær der er i området, samt 
nærdemokratiet. Der beskrives en omsorg mellem 
folk, og et godt fællesskab i det forholdsvist lille 
samfund, som også er trygt at bo i. Der er ro, rum-
melighed og samtidig en lokalkolorit som skabes af 
de mange ressourcestærke medborgere i området. 
Dette er med til at skabe en god dialog mellem 
borgerne og det offentlige. Samtidig er der ro og 
tolerance, og frivilligheden sikrer et engagement og 
opbakning til lokale tiltag.

Forenings- og kulturlivet
Der er et stærkt og aktivt foreningsarbejde i om-
rådet, ligesom der er gode muligheder for sport 
og andre fritidsaktiviteter. Derudover er der meget 
kunsthåndværk og et rigt kulturliv som borgerne 
kan engagere sig i, båret oppe af de lokale ildsjæle, 
som er med til at holde de lokale mødesteder åbne 
og attraktive. Desuden fremhæves et godt kirkeliv i 
området.

Naturen
Den lette adgang til naturen i hele området er en 
tydelig og værdsat styrke ved Landsbyklyngen 
Tannisbugt, hvor de adspurgte borgere nævner 
Uggerby å, havet og strandene, skoven og klitplan-
tagerne og det åbne land som både mødesteder og 
som steder hvor man kan få ro og afslapning.

Det lokale erhvervsliv
I undersøgelsen nævnes gode dagligvarebutik-
ker og det lokale erhvervsliv som en lokal styrke, 
sammen med landbruget. Desuden gives der udtryk 
for at der er plads til småerhverv og industri, hvilket 
også opfattes positivt. 

Turismen
Turismen nævnes af mange af de adspurgte som 
en væsentlig del af Landsbyklyngen Tannisbugt, 
særligt at der er mange forskelligartede turismeak-
tiviteter, og at der er gode overnatningsmuligheder, 
herunder gode campingpladser. Der gives også 
udtryk for at der er potentiale for at tiltrække flere 
turister til området.

Geografien
Landsbyklyngen Tannisbugt ligger godt placeret 
midt i Vendsyssel, tæt på forholdsvist store byer 
(Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Skagen), har 
gode forbindelser til omverdenen via både motorvej 
og færgeforbindelser. Desuden gives der udtryk 
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HVAD ER DE STØRSTE UDFORDRINGER I OMRÅDET, SOM DU MENER EN 
FREMTIDIG UDVIKLING BØR HÅNDTERE?

Transport og veje
En af Landsbyklyngen Tannisbugts store udfor-
dringer er vejene i området og mulighederne for 
transport. Den offentlige transport er for dårlig, og 
det er umuligt at bo i området når man ikke har bil. 
Desuden er vejene for usikre og for dårligt vedlige-
holdte, ligesom der mangler cykelstier i området.

Kommunale services
Kommunens rolle som serviceudbyder bliver kriti-
seret af en del borgere, der nævner skolelukninger 
og nedlæggelse af andre kommunale services som 
en udfordring. Dette opfattes som en kommunal 
afvikling af landsbyerne og centralisering af ser-
vices i Hjørring By. I stedet bør området have tilført 
kommunale ressourcer, som beregnes i forhold til 
hvor mange borgere der er i området. Andre borge-
re nævner, at det er et problem, at myndighederne 
blander sig for meget i, hvad man må og ikke må i 
området.

Lokalt erhvervsliv og arbejdspladser
I forhold til det lokale erhvervsliv burde der være 
bedre muligheder for iværksættere i området, 
ligesom der er for få arbejdspladser og uddan-
nelsesmuligheder. Dette opfattes som et resultat 
af manglende fokus på vækst i Landsbyklyngen 
Tannisbugts område, hvilket kunne imødegås ved 
at styrke erhvervs- og handelssamarbejdet. En del 
borgere nævner også problemerne med landbru-
gets dårlige økonomi.

Attraktivt bosætningssted
Mange af borgerne giver udtryk for, at de er glade 
for at bo i området, og at det har de kvaliteter, der 
skal til for at være et attraktivt bosætningsområde, 
men nævner, at der mangler tilflyttere af den rette 
slags (yngre og børnefamilier), mens der kommer 
for mange af den forkerte slags tilflyttere. Affolknin-
gen og urbaniseringen er en udfordring, som bør 
mødes med mere markedsføring af området. 

Ejendomme
Knyttet til udfordringen om at blive et attraktivt bo-
sætningssted er refleksionerne over de ejendomme 
der er i området. Det er svært at sælge huse, og 
huspriserne falder. Her fremhæves realkreditinsti-
tutionerne som en udfordring, idet det er svært for 
købere at få lån til at købe huse i området. Dette re-
sulterer i, at en del huse står tomme og forfalder, og 
dermed skæmmer området. En anden udfordring, 
som fremhæves er bopælspligten, som gør det 
svært at sælge huse. Men samtidig fremhæves det 
også som en udfordring at helårshuse sælges som 
sommerhuse, og dermed står tomme en stor del af 
året, og derfor ikke er med til at skabe liv i området. 
Desuden mangler der gode ældreboliger.

Det fysiske miljø
Der nævnes en række udfordringer som er for-
bundet med det fysiske miljø i Landsbyklyngen 
Tannisbugts område. Særligt er der her fokus på 
at området skal fremstå ordentligt og rent, så de 
offentlige arealer skal holdes bedre, der skal være 
gratis hjælp til oprydning efter storme, der skal ryd-
des op efter heste, ligesom der ikke skal laves flere 
arkitekteksperimenter i området. Landsbymiljøet 
skal bevares, og der skal bruges flere ressourcer 
på byfornyelse i området, ligesom der bør skabes 
større synlighed for områdets attraktioner og butik-
ker f.eks. ved bedre skiltning.

Natur
Selvom der er meget natur i området er der ikke 
tilstrækkelig kendskab og adgang til den, og der 
mangler muligheder for aktiviteter i naturen, bl.a. 
i form af flere offentlige opholdssteder. Dette står 
(måske) i kontrast til ønsket om at naturen beskyt-
tes bedre. Desuden skal kysten sikres mod erosion.

Den gode historie
Den gode historie om området mangler at blive 
fortalt, og dette kan bl.a. ske gennem flere fælles-

for at den offentlige transport i området er en del af 
Landsbyklyngen Tannisbugts styrker.

Muligheden for bare at være
Der er god plads i Landsbyklyngen Tannisbugt, tid 
til fordybelse og højt til himlen – og det er elementer 
som bør bevares, ligesom de muligheder der er i 
området for at leve på andre måder end dem som 
myndighederne dikterer også skal bevares.

Andet
En række andre faktorer fremhæves som styrker 
for Landsbyklyngen Tannisbugt, bl.a. huspriserne 
og de bygge- og naturbyggegrunde, som findes i 
området. Derudover fremhæves sammenhængen 
mellem land og by, og at de enkelte byer og lands-
byer i området er forskellige, hvilket giver diversitet 
i området. En enkelt borger fremhæver at beboerne 
skal huske at dyrke stoltheden over at bo i området. 
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arrangementer som kan rumme alle aldersgrup-
per, og en større indsats for at nå ud til ’de sløve 
vendelboer’ med budskabet om at de skal bruge 
lokalområdet mere. Sammenhængskraften skal 
styrkes, og borgernes diversitet skal udnyttes som 
en ressource i udviklingen af området. De mødeste-
der, der findes i området skal rettes mere mod bor-
gernes behov, og barriererne mellem byerne skal 
nedbrydes, bl.a. gennem bedre vilkår for områdets 
foreninger. 

Turisme
Der skal tiltrækkes flere turister, men med et fokus 
på bæredygtighed i forhold til både naturen og 
den sociale sammenhæng i området, således at 
der opretholdes en balance mellem hverdagslivet 
og turismen. Og så mangler der et turistkontor i 
Tversted.

ANDET
Borgernes svar på, hvad der er styr-
ker og udfordringer i området viser 
en væsentlig diversitet i oplevelsen 
af, hvori styrkerne og udfordringerne 
ligger. Det, som nogle borgere har 
en positiv holdning til ses af andre 
borgere som væsentlige udfordrin-
ger for området. Fx nævnes naturen 
både som en af de største potentia-
ler, men også som en udfordring, 
fordi der ikke er tilstrækkelig adgang 
til den. Dette er ikke som sådan over-
raskende, idet en borgers opfattelse 
af området i høj grad er betinget af 
deres personlige daglige behov for 

f.eks. kommunale services, offentlig 
transport, deltagelse i foreningsliv, 
adgang til naturen o.l. Derfor vil der 
naturligvis være forskellige opfattel-
ser af, hvad der er positivt og udfor-
drende ved at bo i området. Disse 
overlap er særlige opmærksom-
hedspunkter for det fremadrettede 
arbejde. Det kan føre til udfordringer 
i forhold til at arbejde målrettet med 
områdets styrker og udfordringer i 
udviklingen af Landsbyklyngen, hvis 
der er meget forskellige opfattelser 
af, om et emne er et potentiale eller 
en udfordring. 
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Nærværende rapport giver ikke et fuldstæn-
digt billede af landsbyklyngen med de idéer, 
drømme, muligheder og udfordringer, der 
er for fremtiden. Rapporten er et udtryk for 
tendenser, der bygger på besvarelser fra 22 
% af det samlede indbyggertal. I alt 545 be-
svarelser samt en analyse af de geografiske 
og demografiske nøgletal for området.

Demografi, identitet, fælles kultur og 
opgaver 
Befolkningstallet har været faldende i de fire lands-
byer siden 2007. Hertil kommer, at prognosen for 
hele Hjørring Kommune forudser, at befolkningstallet 
falder i årene frem mod 2024 og at aldersgennem-
snittet stiger. Dette vil påvirke efterspørgslen på 
den kommunale service og ydelser, og ser man på 
respondenternes svar i spørgeskemaundersøgelsen, 
er det en problemstilling de er opmærksomme på. 
Som resultaterne viste, ser de fleste, at den vigtigste 
opgave i fremtiden er at sørge for, at man kan blive 
boende i området som ældre. Flere vil også gerne 
yde en frivillig indsats indenfor målgruppen ældre.

Analysen viste, at folks stedsidentitet og tilhørsfor-
hold til eget lokalområde er væsentligt højere end til 
hele landsbyklyngens geografi. I kommunikationen 
med borgerne ligger der derfor en opgave i at finde 
ud af, hvad de enkelte landsbyer med opland hver 
især er gode til, og hvad de med fordel kan samar-
bejde om. En større afklaring omkring dette vil gøre 
det mere tydeligt, hvad en fælles identitet for områ-
det kan bygge på. Ved at kommunikere gevinsterne 
for dette i de enkelte landsbyer, kan ejerskabet til 
landsbyklyngesamarbejdet udvikles.

Borgerne giver udtryk for, hvilke områder, de ønsker 
at arbejde frivilligt inden for. Foruden hjælp til ældre 
er det hjælp til flygtninge, tilflyttere, hjælp til lektier 
og handicappede. Fokuspunkter for fremtiden er ud 
over ældres mulighed for at blive boende, at udvikle 
det gode hverdagsliv og arbejde med forskønnelse 
af omgivelserne. Både det gode hverdagsliv og 
forskønnelse af områderne er overskrifter, der ligger 
i tråd med de kommunale strategier for området, 
hvilket er en fordel. Borgernes prioriterede temaer 
giver styregruppen viden at gå videre med i forhold 
til at invitere nye frivillige ind i samarbejdet og drøfte 

opstart af nye arbejdsgrupper, baseret på lokale 
interesser. 

Borgerne kommer med idéer til nye fritids- og aktivi-
tetsudbud. Flere idéer er i tråd med landsdækkende 
tendenser inden for idræt og motion, hvor løb, styr-
ketræning, vandreture, zumba samt gymnastik og 
svømning på en delt femteplads, ligger i top 5 som 
de mest populære aktiviteter for voksne. Det er alle 
aktiviteter, som også nævnes af respondenterne. 
Efterspørgslen kan inspirere lokale foreninger og 
være med til at udvikle nye tilbud.

Borgerne i undersøgelsen peger ret entydigt på, at 
naturen og de stedbundne potentialer med strand 
og hav, og aktivitetsmulighederne for at gå, løbe og 
ride er områdernes stærkeste stedbundne potentia-
ler. Her er der en klar markør på et fælles ’brand’, 
der vil kunne samle landsbyklyngen fremadrettet i 
at udvikle en fælles identitet. Dette ’brand’ vil også 
kunne have en tiltrækkende effekt på potentielle 
tilflyttere og turister.

Det videre arbejde med Tannisbugt
I forlængelse af denne rapport har styregruppen for 
Tannisbugt gennemført en række interessentsam-
taler med udvalgte målgrupper med henblik på at få 
uddybet og kvalificeret svarene i borgerundersøgel-
sen. Disse interviews bliver drøftet i styregruppen i 
løbet af efteråret 2016.

Styregruppen udpeger på baggrund af borgerunder-
søgelsen og interessentsamtaler en række over-
skrifter for den fremtidige udvikling i landsbyklyngen 
Tannisbugt. Resultatet af arbejdet præsenteres på et 
borgermøde i efteråret 2016 i Bindslev Sognehus.

I efteråret 2016 vil der også blive arbejdet videre 
med kvalificering af overskrifterne for de valgte 
udviklingsområder. Alle interesserede borgere er 
velkommen til at bidrage til dette arbejde.

Hele projekt landsbyklynge afsluttes med udarbej-
delse af en samlet udviklingsplan for Tannisbugt, 
der ud over at beskrive ovennævnte indsatsområ-
der vil præsentere en prioriteret handleplan for rea-
lisering af visionerne. Udviklingsplanen forventes at 
ligge klar i foråret 2017.
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Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012, SFI, 
Torben Fridberg og Lars Skov Henriksen, 2014.

Yderområderne og deres til- og fraflytning, 
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Billedoversigt
Fotos er bragt med tilladelse fra styregruppen for 
Landsbyklyngen Tannisbugt.
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