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I det østlige Djursland knejser klinten 
Jernhatten stolt mod vinden. Rank har den 
skuet ud over horisonten og fulgt livets 
gang i århundreder. Nu er den spydspids 
for Landsbyfællesskabet Østdjurs, som vil 
være på forkant med udviklingen i deres 
område med store visioner for fremtiden. 

Med denne rapport vil Landsbyfællesskabet Øst-
djurs kortlægge de lokale styrker og udfordringer, 
behov, drømme og muligheder. Formålet med 
rapporten er at indsamle mest mulig lokal viden og 
sikre, at det videre arbejde bygger på tilbagemel-
dinger fra flest mulige borgere. 

Landsbyfællesskabet Østdjurs ligger i Syddjurs 
Kommunes østlige del, og er en del af kampagnen 
Landsbyklynger. En kampagne, som i 2017-2019 
søsætter 24 landsbyklynger fordelt over hele 
Danmark. Bag kampagnen står Realdania, DGI og 
Lokale og Anlægsfonden. 

I august 2017 blev Landsbyfællesskabet Østdjurs 
optaget i kampagnen Landsbyklynger. Klyngen 
udgøres af skoledistriktet for Rosmus Skole, som 
også er det område, Rosmus Distriktsråd dækker. 
Området består af de fire sogne Rosmus, Hyllested, 
Tirstrup og Fuglslev som igen består af landsbyer-
ne Attrup, Balle, Birkesig, Drammelstrup, Fuglslev, 
Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Nøruplund, 
Rosmus, Rugård, Tirstrup, Øksenmølle og Ørup. 

Efter at Landsbyfællesskabet Østdjurs er etableret, 
er landsbyen Holme, som ligger placeret i Ebeltoft 
Skoledistrikt, blevet optaget i Landsbyfællesskabet 
Østdjurs. Det skyldes, at landsbyen er orienteret mod 
Rosmus Skole og de øvrige landsbyer i klyngen. 

Ud over optagelsen af Holme er det ligeledes blevet 
foreslået, at landsbyerne Hoed, som nærmest er 
sammenbygget med Balle, og Glatved, der ligger 
tre km. længere mod nord, inkluderes i landsbyfæl-
lesskabet. Byerne orienterer sig mere mod syd end 
nord, og det er foreslået at invitere Hoed og Glatved 
til et møde med styregruppen. Begge landsbyer er 
placeret i Norddjurs Kommune, og klyngen vil derfor 
overskride kommunegrænsen, hvis byerne inklu-
deres i klyngen. Derfor skal Norddjurs Kommune 

godkende forslaget, og det skal eventuelt fremlæg-
ges til politisk behandling i begge kommuner.¹

Målet med etableringen af landsbyklyngen er helt 
overordnet at bevare og udvikle grundlaget for 
at leve ’det gode liv’ i Østdjurs. Med ’det gode liv’ 
menes, at livskvaliteten for såvel de enkelte bebo-
ere som de besøgende i området er høj. Den høje 
livskvalitet skal landsbyklyngen bl.a. være med til at 
sikre gennem en række nye borgersamarbejder på 
tværs af landsbyerne. 

Østdjurs ønsker på baggrund af det nye samarbej-
de at gå fra at være ’udkant’ til at være ’forkant’. 
Derfor agerer klyngen under arbejdstitlen: Landsby-
fællesskabet Østdjurs – fra udkant til forkant.     
I klyngeprojektet er ønsket, at både de nuværende 
borgere, potentielle tilflyttere og erhvervslivet vil 
nyde godt af samarbejdet.  

Udfordringen
På trods af områdets mange engagerede menne-
sker, lokale aktiviteter og fællesskaber, har nutidi-
ge tendenser, som for eksempel de større byers 
popularitet været medvirkende til, at det er blevet 
sværere at tiltrække nye borgere. Området er derfor 
i øjeblikket påvirket af problematikker som en skæv 
aldersfordeling, tomme triste huse, udfordringer i 
foreningslivet osv. Der mangler flere steder bred-
bånd og en god mobildækning, hvilket er afgøren-
de for at tiltrække nye erhvervsvirksomheder og 
iværksættere.

Den offentlige transport er udfordret i hele klyngen.  
Særligt i aftentimerne, i weekenderne og i skolefe-
rierne. 

Alle de mindre landsbyer i klyngen besidder hver 
især en række styrker, som man hidtil ikke har for-
mået at samle og få til at spille sammen. Håbet er, 
at landsbyfællesskabet kan få de små ligestillede 
landsbyer og områderne imellem dem til at arbejde 
sammen for fællesskabets bedste. 

Muligheder
Borgerne er glade for deres landsbyer og for deres 
område. De har bl.a. valgt at slå sig ned her på 
grund af naturen, fællesskabet, mulighederne, plad-

1. 
INDLEDNING
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sen til fordybelse og udfoldelse. Her bor folk, som 
har sejlet verdenshavene tynde. Folk der vægter 
værdier som f.eks. sammenhold, nabokendskab, tid 
til børn, bæredygtighed og selvforsyning. Folk som 
pendler til jobs i de store byer, og som nyder roen 
og nærværet i fritiden. Her bor projektmagere, selv-
stændige erhvervsdrivende, kunstnere, tænkere, 
naturentusiaster og mange, mange flere. 

Alle disse mennesker er begejstrede for områdets 
smukke og kuperede natur, med kyster, store 
skove, søer og bredde vidder. De føler en lokal 
samhørighed. En spændende lokalhistorie og det 
mangfoldige miks mellem tilflyttere, kollektivister og 
lokalfødte binder dem sammen i en lokal kultur, der 
er ganske særlig for området. 

De enkelte landsbyer har hver især liv og aktivite-
ter i forskellige former. Der er flere velfungerende 
beboerforeninger i både Balle, Hyllested, Tirstrup 
og Rosmus. Der er en god skole, børnehave, SFO 
og ungdomsklub i Rosmus, som skaber sammen-

hængskraft, en idrætsefterskole i Tirstrup og en 
folkehøjskole i Drammelstrup. 

Der er allerede gode muligheder for et aktivt idræts- 
og fritidsliv. Særligt på grund af den enestående og 
unikke natur, som bl.a. indbyder til friluftsliv. Der er 
både kyststrækning, skov og Hyllested Bjerge, som 
tilbyder forskellige muligheder til borgere såvel som 
besøgende. 

Der er fire kirker i området, som samlet set by-
der på mange aktiviteter, og tre forsamlingshuse. 
Derudover findes i klyngen attraktioner som Ree 
park og Munkholm Zoo. Der er et stort sommerhus-
område og en lufthavn i Tirstrup, som gør området 
attraktiv for særligt turister og erhvervsdrivende. 
I Østdjurs eksisterer der i dag en række gamle 
bygninger, naturområder og potentielle mødesteder, 
som ikke er i anvendelse. Der ligger store mulighe-
der i at få bragt disse i spil i det nye samarbejde.

Kalkovne ved Birkesig
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Udfordringerne i Landsbyfællesskabet Østdjurs er 
ikke unikke. I Danmark er befolkningstallet stigen-
de, men stigningen er ujævnt fordelt og gælder ikke 
for en række af landdistrikterne. Imens områderne 
omkring Aarhus og København de seneste ti år har 
oplevet stor vækst, så har en række kommuner i 
Nordjylland, Vestjylland og det sydlige Danmark 
samt ø-kommunerne oplevet en befolkningsned-
gang.²

Parallelt med denne udvikling sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammensæt-
ningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark 
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområ-
derne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver 
tilbage.³ 

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

Endvidere giver det et øget pres på tilpasning af 
den kommunale service, når der bliver flere ældre 
og færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommu-
ner arbejder derfor som en del af den kommunale 
landdistriktsstrategi med i højere grad at udnytte 
ressourcer og sammentænke funktioner på tværs 
af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med 
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. 

Fritids- og foreningslivet rammes også af de falden-
de befolkningstal i mange landdistrikter. Foreninger-
ne bliver pressede i forhold til antallet af medlem-
mer, frivillige samt faciliteter med deraf følgende 
økonomiske udfordringer.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen 
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i sam-
arbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt 
Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet viste, 
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At 
landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, kan 
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mel-
lem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsby-
erne, samtidig med at den kommunale service og 
drift optimeres.⁴

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
videre med i Landsbyfællesskabet Østdjurs. Det 
betyder, at den overordnede tilgang er, at landsbyer 
står stærkere, når de står sammen. At landsbyer, 
der samarbejder, kan bruges som strategisk værk-
tøj til udvikling af landdistrikter.

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer i relativ nærhed til hinanden, 
som samarbejder om fælles strate-
giske mål. Det sker i en netværks-
struktur, hvor landsbyerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både 
den enkelte landsby og hele klyn-
gen. Landsbyklynger handler om 
at skabe en fælles stedsidentitet, 
socialt fællesskab og om at samles 
om fælles fysiske faciliteter og akti-
vitetsmuligheder.5
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab. 

Processen for etablering 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 første fase etableres klyngen med en styregrup-
pe, 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 klyn-
gen med fokus på de potentialer, der kan styrke 
klyngens identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere fra 16 år og opefter i klyngens geogra-
fi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles 
kommunikationsplatform.

I tredje fase arbejdes der på baggrund af kort-
lægningen fra Fase 2 med en vision for den videre 
proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges 
enkelte indsatsområder, som fremadrettet priorite-
res.  

I fjerde fase udarbejdes der handleplaner og pro-
jektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.   

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

1.2. PROCESSEN

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

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

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE
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Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang i udviklingen af 
landsbyklynger er, at det er borgerne, som har den 
nødvendige erfaring og viden, der er afgørende for 
at kunne igangsætte de udviklingsprocesser og ju-
steringer, der er brug for lokalt. Med denne metode 
er der fokus på, at forandring skal komme nedefra, 
og ejerskabet til forandring skal forblive på lokale 
hænder. Forankringen ønskes hos en bred vifte af 
de lokale aktører. 

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som 
skal være med til at inspirere de frivillige og drive 
processen, således at fremdriften sikres gennem 
alle fem faser. Proceskonsulenten skal ligeledes 
bidrage til at understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder 
endvidere en kommunal repræsentant i styregrup-
pen. Repræsentanten skal sørge for, at der er 
sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i 
gang, og de kommunale planer for området. I sty-
regruppen for Landsbyfællesskabet Østdjurs sidder 
en repræsentant fra Syddjurs Kommune. 
 

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer relate-
ret til et område eller en geografisk lokalitet.⁶ Sted-
bundne potentialer kan være mange ting. Det kan 
være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed 
til storslåede naturområder eller en lokal hånd-
værkstradition. Stedbundne potentialer kan også 
være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse 
eller lokal viden og sociale netværk, der er opstået 
over tid på et sted. Der vil gennem hele processen 
være opmærksomhed på at lokalisere stedbundne 
potentialer og bringe dem i spil. Den borgerinvol-
verende tilgang er en måde at invitere den lokale 
viden og de lokale værdier ind i processen omkring 
dannelsen en landsbyklynge.

Gennem de fem faser arbejdes der med seks 
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som 
er bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling 
af lokalsamfund.⁷ Fokuspunkterne fungerer som 
styringsredskaber i processen, og de er med til at 
sikre fremdrift og struktur.

DE SEKS FOKUSPUNKTER OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi-
nerer 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 kommu-
nikationsindsats, der sikrer relevant information 
om klyngen både internt og eksternt.       

Involvering
Involvering af borgerne via spørgeskemaunder-
søgelser, borger- og dialogmøder samt etable-
ring af arbejdsgrupper.

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

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder i 
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger. 

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.

9 



Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrund-
laget for Landsbyfællesskabet Østdjurs. Således 
skal rapporten danne grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om de indsatsområder, der fremadret-
tet skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge de 
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyn-
gen, dens demografi og de interne strukturer. De 
interne strukturer belyses særligt via en borgerun-
dersøgelse, som kortlægger borgernes syn på de 
udfordringer og potentialer, der findes i området. 
Rapporten kommer til at danne afsæt for en strate-
giplan, som udarbejdes i den femte og sidste fase 
af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styre-
gruppen for Landsbyfællesskabet Østdjurs samt de 
aktive arbejdsgrupper, der med tiden bliver tilknyttet 
projektet. Heri medregnes også Syddjurs Kommu-
ne. 

Den sekundære målgruppe består af Realdania, 
DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er medfinan-
sierende i projektet. Øvrige interessenter kan være 
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdi-
striktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en 
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
Kapitel 1 introducerer Landsbyfællesskabet Øst-
djurs og kampagnen Landsbyklynger.    

Kapitel 2 opsummerer hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne fra 
borgerundersøgelsen.  
 
Kapitel 3 præsenterer klyngens beliggenhed, og 
der skabes et overblik over klyngens demografiske 
profil.       

Kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersø-
gelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter 
for landsbyklyngesamarbejdet. Derudover formidles 
i kapitlet resultaterne fra de afholde dialogmøder. 

Kapitel 5 fremlægger de fremtidige perspektiver 
for Landsbyfællesskabet Østdjurs. Kapitlet bygger 
på borgerundersøgelsen og rapportens første fire 
kapitler.     

1.3. RAPPORTEN

Tirstrup Kirke

Marker i Østdjurs

Vejen mod Gravlev
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Måge ved Havmøllen

Kysten ved Jernhatten
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2. 
HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra den demografiske analyse, og det opsum-
merer resultaterne fra borgerundersøgelsen 
såvel som fra dialogmøderne. Derudover frem-
hæves de vigtigste fokuspunkter for fremtiden.    

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

Landsbyfællesskabet Østdjurs ligger i Syddjurs 
Kommune og udgøres af Skoledistrikt Ros-
mus, som består af de fire sogne, Hyllested, 
Rosmus, Tirstrup og Fuglslev. Derudover er 
landsbyen Holme fra Ebeltoft Skoledistrikt ble-
vet optaget i landsbyfællesskabet, og landsby-
erne Hoed og Glatved fra Norddjurs Kommune 
forventes at blive optaget i løbet af efteråret 
2018.   

Befolkningstallet i Syddjurs Kommune er relativt 
stabilt, hvilket det også forventes at være over 
de kommende årtier. Der bor i dag 41.983 
indbyggere i kommunen.  

Til at kortlægge borgernes syn på deres 
landsbyklynge er der foretaget en borge-
rundersøgelse. Den er gennemført som en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse og 
udført fra d. 12. marts til d. 15. april 2018. I alt 
har 490 borgere besvaret undersøgelsen. Det 
svarer til 25,3 % af klyngens indbyggere. 

Landsbyfællesskabet Østdjurs har over de seneste ti 
år mistet ca. 100 indbyggere, således at der i dag bor 
2.231 borgere i klyngen. Fuglslev, som er det mindste af 
de fire sogne, har som det eneste i perioden fået flere 
indbyggere.  
Sideløbende med udviklingen i befolkningstallet er der 
sket store ændringer i befolkningssammensætningen. 
Der er kommet en mindre andel af børn (0-16 år) og 
voksne i den arbejdsdygtige alder (26-64 år), mens 
der er kommet en større procentdel unge (16-25 år) og 
ældre (+65). Det betyder bl.a., at gennemsnitsalderen 
er steget. Gennemsnitsalderen for hele klyngen er gået 
fra 42,7 år i 2007 til 46,7 år i 2017.

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt en stor tilfredshed med at bo i klyngen. 
94 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor 
de bor.
79 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens  
70 % føler tilknytning til de landsbyer, de bor i nærhe-
den af. Til sammenligning hermed føler 65 % tilknyt-
ning til Landsbyfællesskabet Østdjurs. Stedsidentiteten 
er således i højere grad bundet til det sogn, borgerne 
bor i, og til de omkringliggende landsbyer end til hele 
landsbyklyngens geografi.  
Naturkvaliteterne i området er den vigtigste årsag til, at 
respondenterne bor, hvor de bor. 

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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BESKÆFTIGELSE  
OG ERHVERV
Størstedelen af respondenterne er henholdsvis 
lønmodtagere (44 %) og pensionister/efterløns-
modtager (28 %). 
Respondenterne arbejder relativt ligeligt fordelt 
i mange forskellige brancher. Dog arbejder flest 
inden for handel og industri. 

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
49 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne i 
dag. Det vidner om et generelt svagt kendskab 
til de eksisterende samarbejder på tværs. 
I forlængelse heraf mener 90 %, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne skal overleve. Det viser en 
stor opbakning til landsbyklyngen. 
Kun 34 % mener, at landsbyerne i klyngen i 
dag er gode til at informere hinanden, når der 
afholdes fælles arrangementer. Der er derfor et 
stort forbedringspotentiale. 

KOMMUNIKATION 
49 % havde hørt om landsbyklyngen, før de 
deltog i borgerundersøgelsen. 
Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling gennem samtale med folk 
fra lokalområdet (58 %), via lokale aviser  
(41 %) og på Facebook (40 %). I fremtiden 
foretrækker borgerne i stigende grad at be-
nytte sig af mails/nyhedsbreve (59 %), lokale 
aviser (46 %) og Facebook (36 %).  

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
93 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. Det viser, at bor-
gerne er meget bevidste om deres afgørende 
rolle i forhold til landsbyernes overlevelse. 
34 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Det er syv procentpoint færre end på 
landsplan, hvor 41 % af danskerne har lavet 
frivilligt arbejde inden for det seneste år.
Størstedelen af de borgere, som i dag er frivil-
lige, påbegyndte deres frivillige engagement, 
fordi de havde en interesse for sagen (60 %). 
Det, de i dag får ud af at arbejde frivillig, er i 
høj grad et socialt fællesskab  
(54 %) og muligheden for at gøre noget, som 
er vigtigt for lokalsamfundet (54 %).  
I alt giver 88 borgere udtryk for, at de gerne 

vil kontaktes for at høre mere om muligheder-
ne for at blive frivillig i Landsbyfællesskabet 
Østdjurs. Det giver klyngen et godt frivilligt 
fundament at arbejde videre ud fra. 
 

KOMMUNESAMARBEJDE
81 % af respondenterne ved ikke, om Syddjurs 
Kommune har beskrevet, hvordan de ønsker, 
at samarbejdet mellem borgerne/de frivillige og 
kommunen kan foregå. 
Syddjurs Kommune beskriver bl.a. i deres 
civilsamfundsstrategi og i deres planstrategi, at 
de ønsker at skabe rammerne for en øget fæl-
les indsats, der engagerer borgere, foreninger, 
organisationer og virksomheder i det, de kalder 
for fremtidens velfærdsalliance. 

MØDESTEDER
Borgerne vurderer, at institutionerne i området 
har det største potentiale til at kunne samle 
borgerne på tværs af klyngen. Men også til-
bagevendende årlige arrangementer, forsam-
lingshuse, dagligvarebutikker samt haller og 
klubhuse vurderes til at have stor betydning i 
den forbindelse. 

AKTIVITETSUDBUD
65 % er tilfredse med det fritids- og aktivitets-
udbud, der findes i lokalområdet. En tilfreds-
hed, som dog er afhængig af respondenter-
nes alder. Jo ældre respondenterne er, desto 
mere tilfredse er de.  
Det mest populære forslag til nye aktiviteter 
er vandreture, som hele 70 % efterspørger.  
89 % af respondenterne er villige til at bevæ-
ge sig mere end 5 km. efter deres fritidsinte-
resser. Placeres de fælles aktiviteter centralt i 
klyngen, vil næsten alle derfor kunne deltage.  

BOFÆLLESSKABER
Lidt over halvdelen (53 %) mener, at bo-
fællesskaber bidrager til at skabe aktivitet i 
lokalområdet. 
Respondenterne er meget delt på spørgs-
målet om, hvorvidt de ønsker at flytte i et 
bofællesskab i fremtiden. 31 % er interesse-
rede i det og 28 % ved ikke, om det er noget 
for dem. Sammenlagt er det altså seks ud af 
ti, som ikke er afvisende over for idéen.  
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Der er blevet gennemført fire dialogmøder 
med forskellige målgrupper i klyngen  
omhandlende hhv. (1) Rosmus Skole og  
Børnehus, (2) det at være ung i Østdjurs,  
(3) erhvervslivet og (4) bosætning. 

Rosmus Skole og Børnehus
På dialogmødet med bestyrelsen for skolen 
og børnehuset, kom det frem, at Rosmus 
Skole og Børnehus spiller en altafgørende 
rolle i Landsbyfællesskabet Østdjurs. Institu-
tionerne er bl.a. med til at give alle børn og 
unge i klyngen et fællesskab, hvor alle kender 
alle. 

Unge fra Østdjurs
Også de unge pointerede vigtigheden af 
Rosmus Skole, som værende afgørende for 
et godt ungdomsliv i området. For de unge 
er særligt den offentlige transport en udfor-
dring. Det samme gælder besparelserne 
på klubområdet. De unge efterspørger flere 
aktivitetsmuligheder og et ungdomshus, hvor 
særligt de ældste unge kan opholde sig. Der 
er fra styregruppens side et ønske om i større 
grad at inddrage unge i den lokale udvikling.

Erhvervslivet
Hele 22 erhvervsdrivende deltog i et dia-
logmøde, hvor der blev diskuteret, hvordan 
Østdjurs skaber endnu bedre rammer for 
selvstændige erhvervsdrivende. Der er blevet 
etableret et netværk, som fremadrettet skal 
mødes kontinuerligt og finde sammen i et 
fællesskab med hinanden. 

Bosætning
De allerede eksisterende bofællesskaber i 
Østdjurs vurderes til at være en stor styrke 
for området. Beboerne i bofællesskaberne 
er inspirerende mennesker, som bidrager 
med meget til lokalsamfundet. Et nyt pro-
jekt med bofællesskaber i overflødiggjorte 
landsbrugsbygninger vil arbejde videre med 
bofællesskabernes rolle i Landsbyfællesska-
bet Østdjurs. 

En god infrastruktur (67 %) og gode skoler 
og institutioner (52 %) vurderes af borgerne 
til at være de vigtigste emner for klyngen at 
samarbejde om i fremtiden. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere i forhold til for 
eksempel samarbejde med kommunen, hvis 
de formår at stå sammen omkring de emner, 
der vedrører netop infrastruktur samt skoler 
og institutioner. Det er områder, hvor idéer 
og mulige løsninger skal findes i samarbejde 
med kommunen.

2.3. DIALOGMØDERNE

2.4. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
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Indkørsel til Balle
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I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 
udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil landsbyfællesskabets beliggenhed, 
samarbejder og demografiske profil blive 
præsenteret. 

3. 
LANDSBYFÆLLESSKABET

ØSTDJURS
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Landsbyfællesskabet Østdjurs består som tidligere 
omtalt af Rosmus Skoledistrikt. Distriktet udgøres 
af fire sogne, som i alt består af 14 landsbyer af 
forskellig størrelse. Derudover er Holme fra Ebeltoft 
Skoledistrikt blevet optaget i klyngen, ligesom 
landsbyerne Hoed og Glatved fra Norddjurs Kom-
mune forventes at bliver det i løbet af 2018. Der er 
cirka 14 km. mellem klyngens yderpunkter. Hoved-
vej 15, som forbinder Aarhus og Grenå, krydser 
tværs gennem klyngen. 

Der er ca. en times kørsel fra klyngen til både Ran-
ders og Aarhus. Grenå, Ebeltoft og Rønde ligger 
alle inden for ca. 15-25 minutters kørsel afhængigt 
af udgangspunktet i klyngen. Derudover ligger 
Aarhus Airport i klyngen. Herfra er der mange dag-
lige afgange til København, samt ruter til Oslo og 
Stockholm. Der kommer i øjeblikket løbende flere 
nye afgange til.  

I hovedparten af klyngens landsbyer er der allerede 
etableret solide, lokale fællesskaber, som er orien-
teret omkring den enkelte landsby. Størstedelen af 
disse er organiseret i idræts-, naturfrednings-, vej- 
og vandværksforeninger eller omkring forsamlings-
husene. Fælles for stort set alle 14 landsbyer er, 
at de internt i byen afholder fælles aktiviteter som 
eksempelvis fællesspisning, arbejdsdage og andre 
lokale traditioner (sankthansbål, Valborgsaften, ju-
lekomsammen osv.). De eksisterende fællesskaber 
rummer alle et stort udviklingspotentiale, såfremt de 
i fremtiden bliver en del af klyngesamarbejdet. 

Foruden de lokale fællesskaber og aktiviteter, som 
er orienteret imod de enkelte landsbyer, findes der 
allerede i dag flere tværgående foreninger. Det 
drejer sig om eksempelvis jagtforeninger, idrætsfor-
eninger og interesseforeninger. 

Distriktsrådet er i dag den samlende og koordine-
rende forening for hele området. På samme måde 
er både Rosmus Skole og Børnehus dækkende 
for hele området, og i samarbejde med den lokale 
afdeling af Ungdomsskolen er børne- og ungdoms-
livet centreret omkring skolen i Rosmus.

I samarbejde med kommunen og de mange frivillige 
borgere er der i klyngen gennemført flere forskelli-
ge projekter. Det drejer sig bl.a. om et stort akti-
vitetsområde omkring skolen, som er blevet til på 
baggrund af mange tusinde timers frivilligt arbejde; 
Hyllested Forsamlingshus, som i dag er et meget 
velfungerende hus med nyt køkken og masser af 
aktiviteter; kalkovnene i Birkesig, som er blevet 
renoveret; samt byparken og beboerhuset i Balle. 
Forhåbentligt kan klyngeprojektet bidrage med flere 
af sådanne projekter fremadrettet. 

3.1. BELIGGENHED

3.2. SAMARBEJDET I DAG

Klyngen er placeret i Syddjurs Kommune. En kom-
mune som igennem det seneste årti har oplevet 
et voksende befolkningstal. Fra 2007 til 2018 er 
befolkningstallet steget med ca. 1.000 indbyggere. I 
2007 boede der 41.003, mens der i dag bor 41.983. 
En procentmæssig stigning på 2,4 %. Fra 2013-
2015 samt fra 2017-2018 er befolkningstallet dog 
gået nedad. 

De næste år forventes befolkningstallet af falde 
med få hundrede indbyggere før det fra 2022 igen 
forventes at stige. Med udgangspunkt i befolknings-
prognosen forventes det, at der i Syddjurs Kom-
mune bor 42.442 indbyggere i 2040. Udviklingen 
i befolkningstallet forventes derfor at være relativ 

stabil de næste 22 år.⁸ I følge Syddjurs Kommunes 
egen befolkningsprognose så forventer de, at der i 
2029 vil bo 44.056 borgere i kommunen. Det viser, 
at prognoserne bygger på en forventning om en 
udvikling, og ikke en faktisk udvikling. Om en af 
prognoserne og i så fald hvilken en, der holder stik, 
vil tiden vise.9

Klyngen udgøres af de fire sogne Rosmus (835), 
Hyllested (760), Tirstrup (348) og Fuglslev (288). 
Tilsammen bor der i området 2.231 indbyggere. 
Rosmus og Tirstrup sogne er de største, mens Hyl-
lested og Fuglslev er de mindste. Østdjurs har over 
de seneste ti år mistet ca. 100 indbyggere. 

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
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  Hyllested         Rosmus         Tirstrup        Fuglslev      

Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne målt 
på antallet af indbyggere fra 2007 til 2017. 

Det kan være svært at se, om der i de enkelte 
sogne er kommet flere eller færre indbyggere i 
perioden. I den næste figur er indbyggertallene 

omregnet til såkaldte indekstal. Det gør det lettere 
at se udviklingen over tid. 

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2017)
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  Hyllested         Rosmus         Tirstrup        Fuglslev      

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2017 som indekstal. Figuren tager afsæt i ind-
byggertallene fra 2007 og sætter dem til 100. Hvis 
indbyggertallet er konstant over hele perioden bliver 
indekstallet ved med at være 100. Hvis indbygger-

tallet er stigende i forhold til 2007 vil indekstallet 
være større end 100. Og hvis indbyggertallet er fal-
dende i forhold til 2007 vil indekstallet være mindre 
end 100. 

Grafen med de indekserede tal viser, at Fuglslev, 
som er det mindste sogn, er det eneste af de fire 
sogne, som over de seneste ti år har oplevet en 
befolkningsfremgang. Det skyldes med stor sand-
synlighed, at der i Fuglslev ligger et stort sommer-
husområde samt de nye ændringer i Planloven, 
som trådte i kraft i 2017. Her blev det tilladt for bl.a. 
pensionister at bo i sommerhus hele året efter at 
have ejet sommerhuset i mindst et år. 

I modsætning hertil er der i Rosmus, Hyllested og 
Tirstrup sogne kommet færre indbyggere. Særligt 
Hyllested Sogn har været hårdt ramt med en befolk-
ningsnedgang på ni procentpoint.  

Ud over at se på hvordan antallet af indbyggere har 
ændret sig, er det også relevant at se på aldersfor-
delingen og gennemsnitsalderen.

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN - INDEKSTAL (2007-2017)
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ALDERSGRUPPER FOR ALLE OMRÅDERNE (2007 OG 2017)

Figuren viser hvor stor en procentvis andel af det 
samlede indbyggertal, som hver af de fem alders-
grupper udgør. Tallene er beregnet samlet for alle 

fire sogne i klyngen. Tallene er opgjort i hhv. 2007 
og 2017. 

Der er i perioden for 2007 til 2017 procentvis blevet 
færre småbørn (0-6 år), færre børn i den skolepligti-
ge alder (7-16 år) samt færre voksne i den arbejds-
dygtige alder (26-64 år). Derimod er der kommet en 
større andel af unge (17-25 år) og ældre (65+). Fal-
det af børn (0-16 år) og voksne i den arbejdsdygti-
ge alder samt stigningen af ældre (+65 år) har stor 

betydning for den fremtidige kommunale service. 
Grundlaget for institutioner og skoler bliver mindre, 
skatteindtægterne færre, og udgifterne til de ældre 
større. Interessant er det dog, at der er kommet fle-
re unge i alderen 17-25 år, da landdistrikterne ofte 
kendetegnes ved ikke at kunne holde på de unge, 
når de skal i gang med en uddannelse. 
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne 
i hvert af områderne for hvert år i perioden fra 2007 
til 2017. 

Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007 
42,7 år. I 2017 var den steget til 46,7 år. Til sam-
menligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 
2007 39,9 år, mens gennemsnitsalderen i 2017 var 
steget til 41,4 år. Dermed er gennemsnitsalderen 

over de seneste ti år steget med 4,0 år, mens den 
på landsplan ’kun’ er steget med 1,5 år. Fuglslev er 
det sogn med den højeste gennemsnitsalder, mens 
Rosmus og Tirstrup sogne har de laveste gennem-
snitsaldre. 

GENNEMSNITSALDER (2007-2017)

  Hyllested         Rosmus         Tirstrup        Fuglslev      
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommuner, lokale for-
eninger, institutioner, organisationer og ikke 
mindst borgerne, som har en helt afgørende 
betydning for en landsbyklynges udvikling 
og succes. Det er borgerne, der ved, hvor-
dan hverdagslivet fungerer, og hvilke behov 
og ønsker der er. 

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalom-
råde er der gennemført en borgerundersøgelse og 
en række dialogmøder. Borgerundersøgelsen er 
foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersø-
gelse, og dialogmøderne er foretaget af styregrup-
pen i samarbejde med proceskonsulenten. 

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges 
der ind til potentialer, udfordringer og samarbejde 
på tværs mellem nabobyerne. Der er i undersøgel-
sen lagt vægt på de seks fokuspunkter: organise-
ring, kommunikation, involvering, kommunesamar-
bejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

På dialogmøderne har der bl.a. været fokus på, 
hvad borgerne er mest glade for i klyngen, og hvad 
de ser som de største udfordringer. Resultaterne af 
dialogmøderne vil blive præsenteret sidst i kapitlet. 
I alt er der gennemført fire dialogmøder.   

4. 
HVAD MENER BORGERNE

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden  
12. marts til 15. april 2018.

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt 
ud via e-Boks. Den kunne ligeledes tilgås på 
klyngens facebookside. Klyngen har for at sikre 
en så høj svarprocent som muligt derudover 
delt opslag på landsbyernes egne facebooksi-
der; ophængt plakater hvor folk samles/mødes; 
afholdt en konkurrence med sponsorpræmier fra 
områdets erhvervs- og kulturliv; haft en bod ved 
Rock i Rusk; orienteret om borgerundersøgelsen 
ved Distriktsrådets generalforsamling; informeret 
om undersøgelsen i forbindelse med dialog-
møder; samt omtalt borgerundersøgelsen i den 
lokale presse. 

Antal besvarelser
I alt har 490 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er sendt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen (i alt 1.936 borgere). Derudover har 
virksomheder med CVR-nummer i området og 

ejere af fritidshuse i klyngen haft mulighed for at 
besvare spørgeskemaet. Den samlede svarpro-
cent er 25,3 %.  

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

Bopæl
Det samlede antal besvarelser er kommet fra 
følgende områder: Fuglslev (13 %), Hyllested (23 
%), Rosmus (34 %) og Tirstrup (27 %). De sidste 
3 % kommer fra personer, som enten arbejder 
eller har fritidshus i området.  

71 % af respondenterne har boet i klyngen i 
mere end ti år. 13 % har boet der hele deres liv.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 54,8 
år. Dermed er respondenternes gennemsnitsal-
der næsten ti år større end befolkningens. Det 
kan blive afspejlet i rapportens resultater.
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
til lokalområdet giver folk lyst til at engagere sig i 
udviklingen, og tilfredshed er med til at fastholde 
befolkningen. 

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens re-
sultater blive fremlagt og gennemgået. Teksten med 
fed skrift citerer formuleringen fra spørgeskemaun-

dersøgelsen. I parentes (n) er antallet af borgere, 
der har besvaret spørgsmålet, angivet. Resultater-
ne er angivet i procent. 

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=470)

Med 94 % af respondenterne, som er enten helt enige 
eller enige i udsagnet, er der generelt stor tilfredshed 
med at bo i området. Dog er der også 4 %, som ikke 

er tilfredse, og 2 % som er i tvivl, hvilket er vigtigt at 
have med i overvejelserne fremadrettet. 

Ved ikke – 2 %

Helt uenig og uenig – 4 %

SamletHelt enig 49 %

Enig 45 %

Uenig 3 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 2 %

Helt enig og enig – 94 %
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Samlet set føler 65 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 21 % ikke gør. 14 % er i tvivl. 

70 % føler tilknytning til de nærtliggende landsbyer, 
mens 20 % ikke gør. 10 % ved ikke. 

Helt uenig og uenig – 20 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET – LANDSBYFÆLLESSKA-
BET ØSTDJURS (N=470)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DE LANDSBYER, JEG BOR I NÆRHEDEN AF 
(N=470)

Ved ikke – 14 %

Helt uenig og uenig – 21 %

Helt enig og enig – 70 %

Samlet

Samlet

Helt enig 17 %

Enig 48 %

Uenig 18 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 14 %

Helt enig  16 %

Enig 54 %

Uenig 17 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 10 %

Helt enig og enig – 65 %

Ved ikke – 10 %
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Halvdelen af respondenterne nævner områdets 
naturkvaliteter, som den vigtigste årsag til at de bor i 
området. Derudover spiller også familie og/eller ven-
ner i området (32 %) samt de rimelige boligpriser (32 
%) en væsentlig rolle. Dernæst kommer sammenhold, 

fællesskab og tryghed på hver 24 %. Under ’Andet’ 
nævnes eksempelvis freden og roen i området og 
mulighederne for en god balance mellem arbejde og 
fritid. 

79 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 14 % gør 
ikke. De sidste 7 % ved det ikke. 

Helt uenig og uenig – 14 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=470)

Helt enig og enig – 79 %

Samlet

Borgernes tilknytning til nabobyerne er stærkere 
end til hele klyngen. På samme måde er borgernes 
tilknytning til det sogn, de bor i, stærkere end til 
både klyngen som helhed og til de nærtliggende 
nabobyer. Det er ikke overraskende, da et sogn er 

en historisk enhed, som de fleste er vokset op med. 
Skal klyngen lykkes som ét samlet fællesskab, skal 
der arbejdes med at udvikle en følelse af fælles 
identitet på tværs af de eksisterende sogne- og 
landsbygrænser.

Helt enig  36 %

Enig 43 %

Uenig 12 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 7 % Ved ikke – 7 %

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=482)

Født og opvokset i området

Jeg har familie og/eller venner i området

Mit arbejde og/eller min families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (fx områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%

            20 %

       32 %

            20 %

       32 %

4 %

      24 %

         50 %

     7 %

        25 %

          10 %
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40 % tror, at befolkningstallet i klyngen stiger i løbet 
af de næste ti år. 35 % er uenige, og 25 % ved ikke. 
Borgerne er derfor delt i forhold til spørgsmålet, 

og det bliver interessant at se, hvordan Syddjurs 
Kommune og landsbyfællesskabet i samarbejde 
kan udvikle det potentiale, der er i området.

Hele 81 % mener, at fordelene ved at bo i en lille 
by er større end ulemperne. Kun 12 % er uenige i 
udsagnet. 

Helt uenig og uenig – 35 %

Helt uenig og uenig – 12 %

Helt enig og enig – 40 %

Helt enig og enig – 81 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=469)

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END 
ULEMPERNE (N=469)

Ved ikke – 25 %

Ved ikke – 7 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2017 er indbyggertallet som tidligere 
omtalt faldet med ca. 100 borgere i klyngen. Set 
i lyset af det, er det interessant at undersøge, 

hvordan borgerne forestiller sig udviklingen i de 
kommende år.

Samlet

Samlet

Helt enig  11 %

Enig 29 %

Uenig 26 %

Helt uenig   9 %

Ved ikke 25 %

Helt enig  38 %

Enig 43 %

Uenig 9 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 7 %

Kan Landsbyfællesskabet Østdjurs få det budskab 
formidlet videre til potentielt nye tilflyttere, har de 
et stærkt argument for bosætning i området. I den 

forbindelse vil det være relevant at inddrage de  
94 %, som er tilfredse med at bo, hvor de bor.  
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4.3. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
Styregruppen for Østdjurs har ønsket at spørge 
borgerne til deres tidligere/nuværende/fremtidige 
beskæftigelsesområde og erhverv. 

Størstedelen af respondenterne er enten lønmodta-
gere (44 %) eller pensionister/efterlønsmodtagere 
(28 %). 12 % er selvstændige.  

HVAD ER DIN BESKÆFTIGELSE? (N=475)

Under uddannelse

Selvstændig

Lønmodtager

Hjemmegående

Ledig

Førtidspensionist

Pensionist eller efterlønsmodtager

Andet

%

    4 %

    12 %

     44 %

1 %

   3 %

        6 %

       28 %

  2 %

0 10 20 30 40 50
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Respondenterne er meget ligeligt fordelt i de otte 
forskellige brancher. Flest arbejder inden for handel 
og industri (15 %). Færrest inden for transport  

(4 %). Under ’Andet’ svarer flere respondenter 
it-branchen.   

HVILKEN BRANCHE HAR DU ARBEJDET I/ARBEJDER DU I/VIL DU GERNE 
ARBEJDE I FREMADRETTET (N=475)

Bygge og anlæg

Handel og industri

Landbrug og fødevarer

Offentlig service

Privat service

Transport

Social og sundhed

Undervisning og forskning

Andet

%

     12 %

       15 %

  9 %

     12 %

  9 %

4 %

              14 %

      12 %

          13 %

0 3 6 9 12 15

Erhvervslivet var rammen omkring et af de fire 
afholdte dialogmøder. Resultaterne herfra er præ-
senteret i kapitel 4.11 under afsnittet omhandlende 
erhvervslivet. 

28 



Tirstrup Kirke

29 



4.4. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem lands-
byerne, som danner fundamentet for den udvikling, 
der sker i klyngen. Målet med organiseringen er 
at skabe en struktur, som muliggør et samarbejde 
på tværs. Kun på den måde kan der i fællesskab 
arbejdes med de langsigtede perspektiver. Derfor 
vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, medmindre 
organiseringen er på plads.

Som tidligere nævnt er der særligt på børne- og 
ungeområdet allerede i dag et godt samarbejde 
mellem byerne i klyngen. Et samarbejde, som er 
bundet op omkring Rosmus Skole og Børnehus. 
Det er dog et element, som kan blive både udvi-
det og endnu stærkere. På den baggrund er det 
relevant at se på, hvordan borgerne vurderer det 
nuværende samarbejde og udgangspunktet for et 
stærkere samarbejde i fremtiden.

Hele 49 % svarer, at de ikke ved, om samarbejdet 
på tværs af landsbyerne i dag er velfungerende. 
Det vidner om et svagt kendskab til de eksisterende 
rutiner. 26 % mener, der er et godt samarbejde, 

mens 25 % er uenige. Alt i alt viser det et broget 
billede med plads til både forbedring og forandring. 

Helt uenig og uenig – 25 %

Helt enig og enig – 26 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=465)

Ved ikke – 49 %

SamletHelt enig    3 %

Enig 31 %

Uenig 26 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 37 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
37 %, at de ikke ved, om der informeres godt om 
arrangementerne. 34 % synes, der sker en deling 
af viden, mens 29 % mener det modsatte. Der er 

således også her meget delte meninger blandt 
respondenterne. Det kan konkluderes, at der er 
et stort forbedringspotentiale, når 66 % samlet set 
svarer, at de ikke ved hvordan delingen af informati-
on fungerer, eller at den fungerer dårligt.

90 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. Kun 3 % 
er uenige, og 7 % svarer ved ikke. Der tegner sig 

et billede af en gruppe borgere, som mener, at en 
fælles organisering er nødvendig, hvis de enkelte 
byer skal overleve. 

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak-
ker op om en stærk koordinering på tværs. Uden 
borgernes tro på det, vil det ikke være muligt at ska-
be et stærkt landsbyfællesskab. 90 % af borgerne 

bekræfter, at de ser samarbejde som vejen frem, og 
at landsbyerne står stærkere, når de står sammen. 
Det giver styregruppen og projektet som helhed en 
stor opbakning fremadrettet. 

Helt uenig og uenig – 29 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=465)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=465)

Ved ikke – 37 %

Helt enig og enig – 34 %

Helt uenig og uenig – 3 %

Ved ikke – 7 %

Helt enig og enig – 90 %

Samlet

Samlet

Helt enig  3 %

Enig 31 %

Uenig 26 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 37 %

Helt enig  38 %

Enig 52 %

Uenig   2 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 7 %

31 



Organiseringen i  
Landsbyfællesskabet Østdjurs
Landsbyklyngens organisation består af en basis-
gruppe. Basisgruppen er delt i tre grupper: (1) en 
styregruppe, (2) en kommunikationsgruppe, og (3) 
en borgerinvolveringsgruppe. Derudover er der i 
klyngen en række projektgrupper. Organiseringen 
er både fleksibel og dynamisk. Et samlet organi-
sationsdiagram kan ses på klyngens hjemmeside 
(www.landsbyfællesskabetøstdjurs.dk).

De tre grupper støtter og supplerer hinanden. I 
basisgrupperne er grundholdningen, at klyngen skal 
vokse som et borgerdrevet initiativ, og at idéer og 
indsatser i høj grad skal komme fra de frivillige. Det 
er lysten, der driver værket, og klyngens udvikling 
afhænger af de lokale frivilliges indsats. Hvad de tre 
grupper specifikt arbejder med kan ses i tabellen 
overfor.

Der blev i forbindelse med klyngens opstart arbej-
det med idéer inden for en række temaer. Under 
disse temaer er der allerede etableret en række 
projektgrupper. Nogle arbejder mere overordnet, 
mens andre arbejder med mere konkrete idéer, 
som for eksempel etablering af bofællesskaber, 
flere stier, fælles arrangementer, etablering af en 
fælles hjemmeside, fælles markedsdage, modstand 
mod havbrug, bæredygtighedsinitiativer, festival og 
meget mere. Man kan læse om og følge de forskel-
lige projektgruppers indhold og arbejde på klyngens 
hjemmeside, og har man forslag til nye idéer, kan 
man kontakte klyngen. Kontaktoplysninger findes 
på hjemmesiden (www.landsbyfællesskabetøst-
djurs.dk). 

Projektgrupperne består af to eller flere personer, 
som ønsker at bidrage til udvikling og styrkelse af 
”det gode liv” i området. Projektgrupperne kan både 
arbejde med projekter, som er i gang, og projekter, 
der opstår undervejs i forløbet. Grupperne sam-
mensætter selv deres deltagerkreds og udstikker 
mål og retning for projektet. Projektgrupperne kan 
efter behov få hjælp og støtte fra styregruppen, 
kommunikationsgruppen og borgerinvolverings-
gruppen.

Rød glente - en hyppig gæst i Østdjurs

Hav mod øst
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STYREGRUPPE
• Styregruppen består i dag af 

otte personer og en kommu-
nal repræsentant. Styregrup-
pen er åben for alle, der har 
lyst til at være med

• Etableringen af Landsbyfæl-
lesskabet Østdjurs

• Et styrket samarbejde med 
Syddjurs Kommune

• Tilpasning af den overordne-
de organisering til det lokale 
behov

• Skaber sammenhæng og 
synlighed mellem projektets 
forskellige grupper

• Udarbejder vision, strategi 
og handleplaner i tæt dialog 
med de øvrige borgere

• Forberedelse og gennemfør-
sel af borgerundersøgelse

• Formidling af projektet i og 
uden for klyngen

KOMMUNIKATIONS-
GRUPPE
• Arbejder tæt sammen med 

styregruppe, borgerinvolve-
ringsgruppe, projektgrupper, 
Syddjurs Kommunes infor-
mationsfolk, og den lokale 
presse.

• Hjælper projektgrupperne, 
når de gerne vil have et 
budskab frem

• Synliggørelse af projektet 
internt og eksternt

• Udarbejdelse af tekst, foto/
video

• Primusmotor i etableringen 
af hjemmesiden

• Formidling via sociale 
medier

• Udarbejdelse af presse-
meddelelser og formidling til 
pressen

• Udarbejdelse af kommunika-
tionsplan

 

BORGERINVOLVE-
RINGSGRUPPE
• Skal sikre, at flest mulige 

borgere oplever at blive hørt, 
set og oplever at være en 
del af det samlede Lands-
byfællesskab på tværs af 
gamle landsbyskel

• Borgerinvolveringsgruppen 
arbejder meget sammen 
med styregruppen, som den 
delvist er en del af

• Bidrager som en port for nye 
frivillige ind i projektet og 
sikrer bredt ejerskab til det

Indkørsel til Tirstrup
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4.5. KOMMUNIKATION
En god og tværgående kommunikation er med til at 
styrke de enkelte landsbyer og klyngen som en hel-
hed. Derfor er en forbedret og koordineret kommu-
nikationsindsats meget vigtig i klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan basisgrup-
perne, kommunen og de mange arbejdsgrupper 
få inspiration til, hvordan de bedst kommunikerer 
med borgere Landsbyfællesskabet Østdjurs. Derfor 

bliver de spurgt ind til deres nuværende vaner og 
fremtidige ønsker, når de søger informationer.

49 % af respondenterne havde hørt om Landsby-
fællesskabet Østdjurs, før de deltog i borgerunder-
søgelsen. De 49 % blev efterfølgende spurgt til, 
hvorfra de havde hørt om klyngen. Alle responden-
ter blev ligeledes spurgt til, hvordan de fremadrettet 
ønsker at indhente oplysninger om lokale forhold. 

Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om 
klyngesamarbejdet, peger de fleste på samtale med 
andre personer fra lokalsamfundet (58 %), lokale 
aviser (41 %) og Facebook (40 %). Under ’Andet’ 
peger flere respondenter på, at de har deltaget på et 
stormøde på Rosmus Skole i den indledende del af 
processen.  

Fremadrettet foretrækker borgerne i stigende grad at 
holde sig orienteret om udviklingen i lokalområdet via 
mails/nyhedsbreve (59 %), lokale aviser (46 %) og 
Facebook (36 %). 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=226)    

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=463) 

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

App med lokale nyheder

Andet

%

           21 %
               59 %

      40 % 
               36 %

 13 % 
       18 %

        41 % 
             46 %

             58 % 
          21 %

    4 % 
           22 %

1 % 
   3 %

         8 % 
       18 %

 2 % 
     16 %

        7 % 
1 %

0 10 20 30 40 50 60
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Ovenstående viser et broget, men meget specifikt 
informationsbehov blandt borgerne, som klyngen 
i fremtiden kan målrette deres budskaber ud fra. 
Eksempelvis må det være en klar anbefaling, at der 
etableres en form for et nyhedsbrev fra klyngen. 
Ligeledes er det vigtigt, at der løbende formidles 
via lokale aviser, hvilket klyngen allerede er godt i 
gang med. Mange nævner desuden Facebook som 
en ønsket kommunikationsplatform. Det er derfor 
oplagt at have et godt samspil mellem Facebook, 
hjemmesiden og andre sociale medier.

Landsbyfællesskabet Østdjurs er allerede godt i 
gang med det og har i dag en hjemmeside (www.
landsbyfællesskabetøstdjurs.dk) og en facebooksi-
de (@Landsbyfællesskabet Østdjurs – fra udkant til 
forkant).  

Klyngen har udbredt kendskabet til klyngen gennem 
en række forskellige tiltag: 
• Borgermøder og omtale af borgermøder
•  Facebook: Information er generelt delt på 

landsbyernes egne facebooksider og klyngens 
facebookside. 

•  Ophængning af plakater og uddeling af flyers
•  Information ved Distriktsrådets generalforsamling
•  Informationsbod ved Rock i Rusk
•  Artikler i lokalavisen
•  Gennem samtale med borgerne i området

Kommunikationsgruppen er en af de tre basis-
grupper i klyngen. Som skrevet ovenfor er der 
etableret en facebookside og en hjemmeside. Det 
har kommunikationsgruppen bl.a. været ansvarlig 
for. Derudover har gruppen afholdt møder med 
den lokale presse, den har arbejdet med et logo til 
klyngen, og den har lavet plakater i forbindelse med 
borgerundersøgelsen. 

Gravlev
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=157)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet

%

      34 %

             60 %

       16 %

         18 %

0 %

   12 %

    42 %

     4 %

0 10 20 30 40 50 60

4.6. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
Et stærkt landsbyfællesskab vokser frem af 
engagerede borgere, som involverer sig og vil 
yde en frivillig indsats.10 Uden et stærkt frivilligt 
engagement er det vanskeligt at skabe udvikling i 
landsbyklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen og motivationen for frivilligt arbejde, da det 
giver styregruppen et vigtigt redskab til at motivere 
nye frivillige. 

93 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne 
skal overleve. Det viser, at borgerne er meget be-
vidste om deres afgørende rolle i forhold til landsby-
ernes overlevelse. Det er derfor et vigtigt argument 
i den fremtidige rekruttering af nye frivillige.
Det er dog ’kun’ 34 % af respondenterne, der i dag 
laver frivilligt arbejde. Det er syv procentpoint færre 
end på landsplan, hvor 41 % af befolkningen delta-
ger i frivilligt arbejde.11

88 respondenter giver direkte udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes med henblik på at høre mere om mu-

lighederne for at blive frivillig i klyngen. Det svarer til 
18 % af respondenterne. Det giver styregruppen et 
skub fremad i arbejdet med at engagere borgerne, 
og det viser, at der er et potentiale for at involvere 
endnu flere i den lokale udvikling.

De 88 borgere vil på mail blive inviteret til et stort 
klyngearrangement d. 14. juni, hvor de har mulig-
hed for at møde andre frivillige og høre mere om, 
hvad der arbejdes med, og hvordan de kan bidrage. 
Derudover vil der i august/september blive afholdt 
en projektcafé i hvert sogn. Her vil nye frivillige 
kunne høre mere om projektet, de eksisterende 
arbejdsgrupper og de igangværende projekter.  

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor 
bliver de borgere, som svarer, at de deltager i frivil-
ligt arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.12

Respondenterne motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen (60 %). Herefter kommer deres 

ønske om at deltage i et socialt fællesskab (42 %), 
og det at de blev opfordret/valgt til det (34 %). 

Jo bedre klyngen kender borgernes motivations-
faktorer, desto bedre kan de henvende sig til nye 
frivillige og invitere dem ind i samarbejdet. Med 

udgangspunkt i ovenstående kan det derfor konklu-
deres, at det i rekrutteringen af frivillige i Landsbyfæl-
lesskabet Østdjurs er afgørende, at de har interesse 
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At deltage i et socialt fællesskab (54 %) samt det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (54 
%), er klart det mest betydningsfulde udbytte ved at 

lave frivilligt arbejde for borgerne i Landsbyfælles-
skabet Østdjurs. 

Det er interessant, at respondenterne i så udpræ-
get grad peger på det sociale fællesskab som et af 
de mest værdifulde aspekter ved frivilligt arbejde. 
Det betyder, at når først man er kommet i gang, så 
er fællesskabet og det at gøre en indsats til fordel 
for lokalsamfundet vigtigere, end det fx er at lære 
noget om det, man arbejder med. Derfor er det 

afgørende, at de frivillige først og fremmest skal 
have mulighed for at arbejde med noget af det, de 
selv synes er vigtigt, og at det sociale fællesskab 
omkring det frivillige arbejde skal prioriteres. Det 
skal klyngen derfor forsøge at skabe de optimale 
rammer for.

for sagen, at de bliver opfordret til at engagere sig, 
og at det sociale fællesskab prioriteres. Der ligger 
derfor en vigtig opgave for klyngen og i særdeleshed 
for borgerinvolveringsgruppen i at få bragt disse 
elementer i spil, da det kan have betydning, når der 
skal rekrutteres nye frivillige.

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige udbyt-
te, borgerne får, når først de er begyndt. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=156)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

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

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

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

Andet

%

        38 %

     54 %

     54 %

           31 %

    15 %

     16 %

2 %

0 10 20 30 40 50 60

37 



4.7. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet 
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle. 
I styregruppen deltager en kommunal repræsentant 
fra Syddjurs Kommune på møderne. Repræsen-
tanten løfter desuden flere konkrete opgaver efter 
ønske og aftale med styregruppen. Kommunen 
fungerer som økonomisk bidragsyder til klyngen. 
Uden kommunens opbakning kan klyngen derfor 
ikke etableres. 

Der er i Syddjurs Kommune etableret yderligere to 
klyngesamarbejder: Mols i Udvikling, der dækker 
Mols og Helgenæs, og som var en del af pilotpro-
jekt Landsbyklynger, og Liv i Ådalen, som er en del 
af kampagnen Landsbyklynger. Kommunen viser 
derfor stor velvillighed til at skabe rammer for, at 
landsbyerne kan samarbejde på tværs.  

Men hvordan beskriver Syddjurs Kommune selv 
deres syn på borgerinddragelse og civilsamfundets 
rolle i udviklingen af det aktive medborgerskab? 

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs 
Kommune
Syddjurs Kommune beskriver i deres civilsamfunds-
strategi, hvordan de anser borgernes og civilsam-
fundets aktive deltagelse og engagement som hjør-
nestenen i et levende og velfungerende demokrati. 
For kommunen handler det om den enkelte borgers 
aktive medborgerskab. Om at skabe en platform 
for borgerinddragelse, der kan inspirere til aktiv 
deltagelse. For kommunen er det afgørende ikke 
at bremse borgerne, men i stedet at skabe ram-
merne for en øget indsats, der engagerer borgere, 
foreninger, organisationer og virksomheder i det, de 
kalder for fremtidens velfærdsalliance. Kommunen 
ønsker altså at skabe gode rammer for samarbejdet 
samt at afprøve nye samarbejdsformer.13

Planstrategi 2015
I planstrategien beskriver kommunen, at de ønsker 
at skabe et fælles billede af fremtidens velfærds-
kommune og en fælles forståelse af forholdet 
mellem borger, civilsamfund og kommune. Kom-
munen vil skabe stærke velfærdsalliancer mellem 
kommunen, civilsamfundet og virksomheder og 
foreninger gennem en tæt og tillidsbaseret dialog. 
Og kommunen vil gøre det muligt at etablere nye 
partnerskaber.14

Kulturpolitik – Frem mod 2020
Også i forhold til de lokale mødesteder beskriver 
kommunen, at det er vigtigt, at de lokale borgere 
er aktive, bakker op om, stiller krav og bidrager til 

områdets udvikling. Mødestederne er ofte etableret 
for de lokale, og de fungerer bedst, når de bliver 
brugt og løbende udfordres og udvikles. De lokale 
ildsjæle og nøglepersoner kan formodentlig lære 
noget af hinanden gennem erfaringsudveksling og 
tværgående samarbejde.15

Øvrige politikker med relevans  
for klyngen
Foruden den nævnte civilsamfundspolitik, planstra-
tegien og kulturpolitikken har kommunen en række 
øvrige politikker, som har betydning for det arbej-
der, der venter landsbyfællesskabet fremadrettet. 
I Landdistriktspolitik 2013 står der eksempelvis, at 
kommunen ønsker at understøtte udviklingen af 
landområderne og landsbyerne med udgangspunkt 
i disses styrker og kvaliteter.16 I kommunens Fritids- 
og friluftspolitik frem mod 2020 står der, at den 
sigter mod udvikling af fritidslivet inden for idræt, 
motion og naturoplevelser.17

Syddjurs Kommune har altså i en række forskellige 
politikker og strategier beskrevet, at de prioriterer 
samarbejdet med borgerne og resten af civilsam-
fundet. For at kortlægge borgeres kendskab til de 
kommunale ambitioner om samskabelse, bliver 
borgerne spurgt til deres kendskab til samarbejdet 
mellem borgere og kommune.
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VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DE SER OG 
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN FX 
VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE. 
(N=457)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

81 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til 
kommunens syn på samarbejdet med borgerne.  

14 % ved, at der findes noget, mens 5 % ikke tror, 
det er beskrevet.

Trods de førnævnte politikker, planer og strategier, 
er det langt fra alle borgere, der er klar over, hvordan 
man kan få indflydelse på den lokale udvikling. 
Resultatet er ganske interessant, idet fire ud af fem 
respondenter reelt ikke er klar over, i hvilken grad 
samarbejdet mellem borgere og kommune er priori-
teret, og hvad rammerne for det er fra kommunens 
side. 

Kommunen er repræsenteret i styregruppen for 
klyngeprojektet, og det bliver derfor en vigtig opgave 
at få kommunikeret, at klyngesamarbejdet er et aktivt 
og strategisk vigtigt samarbejde mellem borgere og 
kommune.

%

      14 %

5 %

         81 %
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Grusgrav ved Birkesig
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4.8. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Ofte bliver et mødesteds betydning først synlig, når 
det 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 og fællesska-
bet blandt borgerne. Mødesteder har således stor 
betydning for den enkeltes sundhed og velbefinden-
de. Sådan er det også for borgerne i Landsbyfæl-

lesskabet Østdjurs, og for Syddjurs Kommune, som 
i deres kulturpolitik frem mod 2020 netop har fokus 
på mødestederne. 

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder.18

Borgerne bliver i spørgeskemaundersøgelsen bedt 
om at vurdere en række mødesteders betydning for 
fællesskabet. De skal svare på en skala fra 0-10, 
hvor 0 styrker fællesskabet mindst og 10 styrker 
fællesskabet mest.

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

Eksempler på disse møde-
steder er kirken, skolen eller 
hallen. 

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer oftest med et for-
mål, men man mødes tilfældigt 
og snakker om løst og fast. 
Der er ikke et forudbestemt 
læringsudbytte.

Eksempler på disse mødeste-
der er købmanden, genbrugs-
stationen og 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 mødeste-
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=450)

Institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester)

Naturen (fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

Bofællesskaber

            7,9

          7,6

          7,6

5,2

        7,4

           7,7

  6,7

 5,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Institutioner (7,9) vurderes 
af borgerne til at have størst betydning som et 

fælles mødested. Men også tilbagevendende årlige 
begivenheder (7,7), forsamlingshuse (7,6), daglig-
varebutikker (7,6), samt haller og klubhuse (7,4) 
vurderes til at have stor betydning. 

Det er ikke tilfældigt, at det netop er institutioner, 
der nævnes som det vigtigste mødested i forhold 
til at samle befolkningen på tværs. I Rosmus Skole 
og Børnehus samles alle klyngens børn og unge, 
så dermed bliver det helt automatisk et sted, hvor 
borgerne mødes. 

I forhold til de tre typer mødesteder, så er institutio-
ner samt haller og klubhuse eksempler på formelle 
mødesteder, hvor man mødes med en forventning 
om et forudbestemt læringsudbytte. Den type mø-
dested er vigtig for lokalsamfundet, da det hænger 
sammen med et grundlæggende behov for at få 
hverdagen til at fungere. Dagligvarebutikker er et 
eksempel på et uformelt mødested, hvor man mø-
des tilfældigt med et bestemt formål, mens tilbage-
vende årlige arrangementer og forsamlingshuset er 
eksempler på ’tredje mødesteder’. Det betyder, at 
det sociale samvær er i fokus, at det er lidt tilfæl-

digt, hvem man møder, og hvad man taler om. I den 
type mødested ligger der et frirum og en åbenhed i 
forhold til at møde andre mennesker. 

Fremadrettet skal Landsbyfællesskabet Østdjurs 
arbejde med at tilpasse særligt de formelle møde-
steder, så de i stadig højere grad kan fungere som 
mødesteder, der samler befolkningen på tværs. 

Borgerne har ud over de nævnte mødesteder også 
haft mulighed for at skrive andre mødesteder, der 
har betydning for fællesskabet. Her bliver særligt 
nævnt forskellige typer af tredje mødesteder i form 
af arrangementer som indsamling af skrald, Sankt-
hans og fællesspisninger. 

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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Landsbyer
•	 Tirstrup
•	 Nøruplund
•	 Drammelstrup
•	 Balle
•	 Ørup
•	 Attrup
•	 Rosmus
•	 Birkesig
•	 Hyllested
•	 Rugård
•	 Hyllested	Skovgårde
•	 Fuglslev
•	 Gravlev
•	 Holme	(uden	for	kortet)
•	 Hoed
•	 Glatved

Sommerhusområder
•	 Øksenmølle
•	 Holme	Strand	(uden	for	kortet)

Forsamlingshuse
•	 Rosmus
•	 Hyllested
•	 Balle	

Kirker
•	 Tirstrup
•	 Fuglslev
•	 Rosmus
•	 Hyllested
•	 Hoed

Skoler
•	 Rosmus	Skole,	Rosmus
•	 Tirstrup	Idrætsefterskole,	Tirstrup
•	 Djurslands	Folkehøjskole,	Drammelstrup

Dagistitutioner
•	 Rosmus	Børnehus,	Rosmus

Idrætshaller	og	friluftsliv
•	 Tirstrup-Hallen	/	Kunstgræsbane
•	 DDS	Balle	Gruppen	/	Fodboldbane

Dagligvarebutikker	–	Fødevarer
•	 Dagli’	Brugsen	Tirstrup
•	 Købmanden	i	Balle

Seværdigheder
•	 Ree	Park,	Gravlev	
•	 Jernhatten/Havmøllegården
•	 Hyllested	Bakker
•	 Birkesig	Kalkovne	
•	 Rugård	Herregård
•	 Ebeltoft	Gårdbryggeri

Landsbyfællesskabet	Østdjurs.	Mødesteder	og	Service.

© Syddjurs Kommune

Signaturforklaring

Nøruplund

Birkesig

Rugård

Holme
Uden	for	kortet

Ree	Park

Jernhatten

Birkesig	Kalkovne

Hyllested	Bakker

Rugård	Herregård

Ebetoft	Gårdbryggeri

Hoed
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Stier	
•	 Stubbe	Sø	
•	 Gravlevstien
•	 Jernhatten
•	 Hyllested	Bjerge

Regionale	vandreruter
•	 Nordsøruten

Cykelstier	
•	 Eksisterende	(Rosmus	+	Gravlev	+	Tirstrup)	
•	 Fremtidige	(Balle	+	Hyllested)
•	 Jernhatten-	ruten	(ikke	vist)

Badestrande
•	 Jernhatten
•	 Rugård	Camping
•	 Holme	Strand	(uden	for	kortet)

Campingpladser
•	 Rugård	Camping

Fredede	områder	og	særlige	naturområder	
•	 Stubbe	Sø
•	 Jernhatten
•	 Hyllested	Bakker	

Små	lejrpladser,	shelter	og	frie	teltningsområder
•	 Ved	jernhatten,	Havmøllevej	10
•	 Enegårdsvej	2,	8444	Balle
•	 Gravlev	-	Brønhøj	Skov
•	 Stubbe	Sø	-	Granskov	Plantage

Borde	og	bænke	
•	 Stubbe	Sø
•	 Gravlev
•	 Hyllested	Bjerge

Fugletårn
•	 Stubbe	Sø	

Landsbyfællesskabet	Østdjurs.	Friluftliv.

Stubbe	Sø	

Gravlevstien	

Hyllested	Bjerge	

Jernhatten

Nordsøruten

Signaturforklaring
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Bindingsværk i Fuglslev
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivi-
tetstilbud er med til at gøre et område attraktivt, og 
det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet 
har derfor været at kortlægge det nuværende 
aktivitetsudbud, samt at undersøge hvad borgerne i 
landsbyfællesskabet ser af behov i forbindelse med 
fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning i 
Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Syddjurs 

Kommune på en 47. plads.19 Dækningen bliver målt 
ud fra antallet af faciliteter i forhold til indbygger-
tallet. I landdistrikterne ses det ofte, at borgerne 
har længere til idrætsfaciliteterne mod til gengæld 
ikke at være så mange om at dele dem. På den 
baggrund ligger Syddjurs Kommune placeret langt 
nede på listen sammenlignet med andre lignende 
kommuner. Fx ligger nabokommunen Norddjurs 
nummer 15 på listen. 

4.9. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=450)

Ja

Nej

%

65 %

35 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inddeles respondenterne i forskellige aldersgrupper, 
viser der sig et billede af, at jo ældre borgerne er, 
desto mere tilfredse er de med aktivitetsudbuddet. 
For respondenter under 35 år, er det kun halvdelen 
(51 %), som er tilfredse med fritids- og aktivitets-
udbuddet i området, mens det tilsvarende tal for 
respondenter over 65 år er 71 %. 

Indbyggerne i Østdjurs bliver i forlængelse heraf 
spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter. For-
slagene fordeler sig på tre overordnede kategorier: 
Natur og outdoor, Idræt og motion samt Kultur.20

Størstedelen (65 %) er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. Men der er 
dermed samtidigt også 35 %, som ikke er tilfredse. 
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NATUR OG OUTDOOR (N=264)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

 28 %

    70 %

    19 % 

15 %

       22 %

          26 %

15 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inden for Natur og outdoor er vandreture (70 %) den 
store højdespringer. Herefter ligger de øvrige forslag 
relativt tæt efter hinanden. Under ’Andet’ nævnes 

eksempelvis guidede ture med fokus på områdets 
historie, den unikke natur, urter og fugle samt en klub 
eller et fællesskab for gå- og cykelture. 
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IDRÆT OG MOTION (N=249)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

          27 %

      32 %

            44 %

       25 %

          19 %

   14 %

12 %

      15 %

0 10 20 30 40 50

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes 
svar sig bredt på flere kategorier, men med fitness 
(44 %), som det mest populære. Under ’Andet’ 

nævnes bl.a. etablering af et lokalt fodboldhold for de 
mindre årgange og forskellige danseaktiviteter.   

Det vil i forlængelse af denne rapport være oplagt 
at invitere DGI Østjylland og de lokale foreninger 
til en præsentation af borgernes efterspørgsel, da 

det kan bidrage til den generelle foreningsudvikling 
i området. 

Søen ved Rugård Gods
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På samme måde som tilfredsheden med udbuddet 
af fritids- og aktivitetstilbud er afhængig af respon-
denternes alder, ligeledes er deres forslag til nye 
aktiviteter. Eksempelvis er der blandt respondenter 
under 35 år en endnu større efterspørgsel efter 
fitnessaktiviteter (52 %), mountainbike (52 %) og 
aktiviteter for unge (68 %). For respondenter over 
65 år er der en tilsvarende højere efterspørgsel 
efter særligt vandreture, som hele 82 % foreslår. 

Der ligger for klyngen et stort potentiale i at udnytte 
denne viden til at etablere og oprette forskellige 
fælles aktiviteter med udgangspunkt i borgernes 
efterspørgsel.   

Særligt anbefales det klyngen, at den arbejder 
målrettet med at organisere forskellige typer af 
vandreture og flere aktiviteter for de unge. 

KULTUR (N=270)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

         23 %

             42 %

          24 %

     20 %

               27 %

         47 %

     44 %

8 %
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Inden for Kultur er de mest efterspurgte aktiviteter 
fælles madlavning (47 %), aktiviteter for unge (44 %) 
og en biograf/filmklub (42 %). Under ’Andet’ foreslås 
flere foredrag i forsamlingshusene, gerne fortalt af 

lokale borgere fra landsbyfællesskabet. Derudover 
er der forslag omkring alt fra kortspil og bybude til 
fælles kreative værksteder og markeder. 

Bindingsværk i Fuglslev
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAX 3 SVAR) (N=445)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet 

Ved ikke

%

     24 %

               41 %

           47 %

        45 %

      5 %

       44 %

2 %

        17 %

0 10 20 30 40 50

Både årstidsfester (47 %), markedsdage (45 %), 
fællesspisninger (44 %) samt festivaller og kultur-
dage (41 %) vurderes af respondenterne til at have 

et stort potentiale til at samle borgerne på tværs af 
landsbyfællesskabet. 

Hvis lokalområderne skal samarbejde om fælles 
aktiviteter, kræver det, at borgerne er villige til at 
transportere sig mellem lokalområderne i klyngen. 

Derfor bliver borgerne spurgt til, hvor langt de er 
villige til at flytte sig for at deltage i deres fritidsinte-
resser. 

Projektcafé i Landsbyfællesskabet
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG  
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=446)

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%

11 %

            29 %

     43 %

        17 %

0 10 20 30 40 50

Samlet set er 89 % af respondenterne villige til at 
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritids-

interesser. Kun 11 % vil altså ikke bevæge sig over 
5 km. 

Der er derfor blandt borgerne generelt en udpræget 
villighed til at transportere sig rundt i klyngen efter 
de rette aktivitetstilbud og fritidsinteresser. Med ca. 

14 km. mellem klyngens yderpunkter, betyder oven-
stående, at hvis aktiviteterne placeres centralt, vil ni 
ud af ti være villige til at transportere sig efter det.  

Ænder ved Rugård Bæk ved Stubbe Sø
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Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kom-
mune har fået en bevillig på 1,745 mio. kr. til at 
arbejde med bofællesskaber som vækstdriver i 
landsbyerne. Kommunen og klyngen ønsker at 
udvikle en model for omdannelse af overflødiggjorte 

landbrugsbygninger til bæredygtige fællesskaber.21  
Derfor har klyngen valgt at spørge borgerne om, 
hvilket forhold de har til bofællesskaber. 16 % sva-
rer i den forbindelse, at de kender til eksisterende 
bofællesskaber i Østdjurs. 84 % gør derfor ikke. 

4.10. BOFÆLLESSKABER

Lidt over halvdelen (53 %) mener, at bofællesskaber 
bidrager til at skabe aktivitet i lokalområdet. 13 % 

mener det modsatte, mens 34 % er i tvivl.

Respondenterne er meget delt på spørgsmålet om, 
hvorvidt de ønsker at flytte i et bofællesskab i fremti-
den. 31 % er interesserede, 41 % er ikke interesseret, 
og 28 % ikke ved det. Sammenlagt er det altså seks 

ud af ti, som ikke er afvisende for idéen. Det bakker 
derfor op om, at det er noget, som er værd at arbejde 
videre med.  

Helt uenig og uenig – 13 %

Helt uenig og uenig – 41 %

BOFÆLLESSKABER BIDRAGER TIL AT SKABE AKTIVITET  
I LOKALOMRÅDET (N=443)

JEG ER SELV INTERESSERET I AT FLYTTE I BOFÆLLESSKAB  
PÅ ET TIDSPUNKT I LIVET (N=443)

Helt enig og enig – 53 %

Helt enig og enig – 31 %

Samlet

Samlet

Der ligger derfor en vigtig opgave i at få gjort befolk-
ningen klar over, hvad bofællesskaber kan bidrage 

til og med i de enkelte lokalsamfund såvel som i 
hele landsbyklyngen.  

Helt enig  16 %

Enig 37 %

Uenig 10 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 34 %

Helt enig  11 %

Enig 20 %

Uenig 16 %

Helt uenig 25 %

Ved ikke 28 %

Ved ikke – 34 %

Ved ikke – 28 %
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4.11. DIALOGMØDER

Styregruppen har afholdt i alt fire dialogmøder 
omhandlende hhv. (1) Rosmus Skole og Børnehus, 
(2) det at være ung i Østdjurs, (3) erhverv og (4) bo-
sætning. Hovedresultaterne fra de fire dialogmøder 
vil her blive præsenteret. 

Rosmus Skole og Børnehus
Dialogmødet blev gennemført med bestyrelsen for 
skolen og børnehuset. Særligt to pointer kom frem 
under dialogen: 

(1) Skolen er hjertet i landsbyklyngen. Et mødested 
som rigtig mange har forhold til/er trygge ved. En 
styrke ved skolen er, at den er ’neutral’ som sam-
lingspunkt i forhold til landsbyerne.

(2) Bestyrelsen ønsker, at landsbyklyngens ”græn-
ser” er så åbne som muligt, da skolen og børne-
huset har mange børn fra henholdsvis Norddjurs 
Kommune og Ebeltoft skoledistrikt. Landsbyerne 
i ”grænselandet” er derfor en del af det naturlige 
fællesskab. Bestyrelsen ønsker, at alle føler sig vel-
kommen, også selvom man ikke bor i skoledistriktet 
og dermed ikke i landsbyklyngen. 

Unge fra Østdjurs
Til dialogmødet omhandlende de unge i Østdjurs 
deltog fire repræsentanter fra forskellige uddannel-
sesinstitutioner i området. De fire blev bl.a. spurgt 

til, hvad de er mest glade for ved deres område, og 
hvad de anser som de største udfordringer. 

De fire unge blev endvidere spurgt til, hvor de mø-
des. Her svarer de, at de primært mødes hjemme 
hos hinanden, i klubben og på de lokale idrætsfaci-
liteter som fx landsbyernes fodboldbaner. De giver 
udtryk for at der mangler steder at mødes både ude 
og inde, og at der mangler flere forskellige aktivi-
tetsmuligheder.

Derudover er skolen og klubben klyngens primære 
samlings- og mødested for de unge. Det er dog 
ikke, hvad det var engang. De unge kan tydeligt 
mærke besparelserne i klubben. De mener, at 
der er behov for flere aktiviteter og udflugter, hvis 
klubben fortsat skal være et fedt sted at være. De 
ønsker også, at klubben holder åbent flere dage 
om ugen. De foreslår endvidere, at områdets unge 
kan bruge skolen mere i fritiden. Fx kunne de, der 
er gået ud, godt tænke sig at lave fælles maddage, 
hvor de låner skolens køkken.

De unge er positive over det nye anlæg ved 
Tirstrup Efterskole, som de dog ikke helt ved, 
hvordan og hvornår de må benytte. Endvidere har 
de flere gode idéer til hallen og området omkring 
hallen. Det drejer sig bl.a. om mere lys på de nye 
baner; en slags forsamlingshus i forbindelse med 
hallen, som alle kan bruge; at der er mulighed for 
at benytte springgraven; samt flere hyggelige ak-
tiviteter som fx bordfodbold. De unge pointerer, at 
hallen skal rumme noget for enhver smag. Udenfor 
der hvor der tidligere var traktortræk er der et øn-
ske om en rallybane til biler/crossere og mulighed 
for markræs.

Særligt de der er for gamle til at gå i klub mangler 
et sted at mødes. Lige nu ses de ofte privat i gamle 
garager og lignende. De savner et sted, som er 
mere neutralt. Det kunne for eksempel være Balle 
Borgerhus eller et af de gamle huse, som alligevel 
ikke kan sælges. 

Facebooksider nævnes som et sted, der kan være 
med til at fortælle om aktiviteter og arrangementer 
og tiltrække unge til klyngen udefra.

Med udgangspunkt i ovenstående beskriver de 
unge drømmeklyngen, som den ser ud for dem. 
De beskriver den som en klynge med rig mulighed 
for transport, en god skole, en god klub og mange 
forskellige aktiviteter for unge.

De unge, som styregruppen har været i kontakt 
med, vil alle gerne være med til at gøre klyngen til 

STYRKER
• Fællesskabet blandt de unge – særligt 

pga. skolen og klubben. På skolen møder 
alle hinanden på tværs.

• Rock i Rusk – et lokalt unge-musik-
arrangement. 

• Naturen, friheden og luften

UDFORDRINGER
• Offentlig transport. Særligt om aftenen og 

i weekenderne. Det gør det svært for de 
unge at komme hjem til hinanden. 

• Besparelserne på klubområdet går ud 
over bemandingen og mulighederne for 
aktiviteter

• Triste gamle og tomme bygninger
• Åbningstiderne for købmanden i balle
• Der mangler fritidsjob i klyngen. Her skal 

de unge til Ebeltoft eller Grenå
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et endnu federe sted at være ung, så længe det 
kan hænge sammen med deres studier.

Erhvervslivet
22 selvstændige erhvervsdrivende med CVR-num-
mer inden for kunsthåndværk, design, rengøring, 
håndværk, IT og rådgivning deltog i et dialogmøde 
med repræsentanter fra styregruppen. Mange flere 
havde reageret positivt på invitationen til mødet og 
tilkendegivet at de meget gerne deltager en anden 
gang, og at de gerne vil holdes orienteres om em-
net fremadrettet.

Mødet havde til formål at informere om landsbyklyn-
geprojektet og undersøge, hvordan landsbyklyngen 
kan understøtte de selvstændige erhvervsdrivende 
og skabe et iværksættermiljø, der kan gøre det end-
nu mere attraktivt at bosætte sig i Østdjurs og for at 
drive selvstændig virksomhed i området. 

Som en ekstra service orienterede kommunens 
erhvervskonsulenter om kommunens kursustilbud 
til iværksættere, der ønsker at starte selvstændig 
virksomhed. Syddjurs Kommune har desuden en 
erhvervspulje til udviklingsprojekter og nye initiativer, 
som et erhvervsprojekt i landsbyklyngen kan søge.

Der var stor interesse i at møde andre iværksættere 
og enkeltmandsvirksomheder, og i at opbygge et 
netværk, hvor man kan mødes og blive inspireret, og 
sparre omkring de problemstillinger, der er knyttet til 
det, at være selvstændig. Fx regnskaber, markedsfø-
ring, kompetenceudvikling, lovgivning osv. 

Allerede nu er det næste netværksmøde for 
erhvervslivet planlagt. Her vil det blive diskute-
ret, hvad landsbyklyngen præcist kan gøre for de 
enkeltmandsvirksomheder, der er særligt mange af 
i Østdjurs, og som måske indimellem kan savne en 
kollega eller en at sparre med. 

Hver deltager udfyldte et stamkort, hvor de blev 
bedt om at angive, hvilke kompetencer eller særlige 
evner, de gerne vil have i deres netværk. Program-
met for det næste netværksmøde vil tage afsæt i 
deltagerne ønsker og behov, så der også næste 
gang vil være noget konkret at tage med hjem. 
Der er oprettet en facebookgruppe (@Erhvervsliv 
Gruppen på Landsbyfællesskabet Østdjurs) på 
Landsbyklyngens facebookprofil til information og 
vidensdeling.  

Bosætning
På dialogmødet om bosætning blev det diskuteret, 
hvad de fremmødte borgere mente, bofællesskaber 
kan give til lokalsamfundet.

Hertil blev der peget på, at eksisterende bofæl-
lesskaber hidtil bidrager med en stærk identitet 
til landsbyerne. Beboerne i bofællesskaberne er 
kreative og berejste, og de inspirerer byernes 
øvrige borgere med deres levevis. De har været 
med til at skabe et styrket fællesskab i og omkring 
landsbyerne, fordi de ofte tager initiativ til at afholde 
fællesarrangementer, som eksempelvis Skt. Hans-
bål, solhverv om vinteren og julemarked. De bidra-
ger endvidere ved at stille deres værksteder eller 
atelierer til rådighed for resten af befolkningen, eller 
ved at ordne ting for landsbyernes øvrige beboere i 
deres værksteder.

Det er således en stor succes med bofællesskaber 
allerede i dag. Det nævnes dog, at det for bebo-
erne i bofællesskaberne tidligere har været svært 
at etablere et godt samarbejde med kommunen 
omkring tilladelser til eksempelvis udbygning og 
restaurering. Således ses det som meget positivt, at 
kommunen nu har taget initiativ til at være med til at 
udvikle projektet omkring etableringen af bofælles-
skaber i Østdjurs. 
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
For at blive klogere på hvilke fokuspunkter, klyngen 
skal arbejde videre med fremadrettet, bliver borger-
ne spurgt om deres mening hertil.  

Som rapporten tidligere har konkluderet, så er 
borgerne i Landsbyfællesskabet Østdjurs klar 
over, at de er nødt til at samarbejde på tværs 
af landsbyerne, hvis de enkelte lokalsamfund 
skal overleve. Borgerne er også klar over, at 
deres engagement spiller en afgørende rolle, 
hvis det skal lykkes. Opgaven bliver derfor nu, 
at få skabt et bredere engagement. Rapportens 
sidste kapitel vil her beskrive klyngens fremtids-
perspektiver på baggrund af borgerundersøgel-
sen og de første fire kapitler. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER

Snoet vej mod Skærsø
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HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYFÆLLESSKABET ØST-
DJURS SKAL SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAX 3 SVAR) (N=439)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og sammenhold  
som giver tryghed

Nye boformer, der kan tiltrække 
 nye borgere til området

Ved ikke

%

                 67 %

     52 %

      39 %

 18 %

          14 % 

   21 %

    22 %

       10 %

            16 %

 18 %

3 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

En god infrastruktur (67 %) og gode skoler og institu-
tioner (53 %) og er de to vigtigste fokuspunkter, der 

skal samarbejdes om fremadrettet. 

67 % af respondenterne tilkendegiver, at en god 
infrastruktur er meget vigtig. Hvis ikke infrastruktu-
ren fungerer, bliver det vanskeligt at komme rundt i 
klyngen og dermed også vanskeligt at bakke op om 
eksempelvis de fritidsaktiviteter og lokale møde-
steder, som ligger forskellige steder i klyngen. Det 
kræver udviklede sti- og busforbindelser at binde 
landsbyerne sammen, så børn og voksne kan kom-
me sikkert rundt. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne står stærkere, 
hvis de formår at stå sammen om for eksempel 
landsbyernes infrastruktur. Kan borgerne og de en-
kelte landsbyer overføre kulturen omkring et stærkt 
fællesskab og sammenhold til klyngesammenhæn-
gen, står de samlet stærk overfor eksempelvis Syd-
djurs Kommune, når nye løsninger skal forhandles.

Borgerne fik i undersøgelsen ligeledes mulighed for 
at komme med idéer til øvrige fokuspunkter, som 
klyngen skal samarbejde om fremadrettet. Her kom 
flere konkrete forslag frem. Eksempelvis foreslår 

flere, at de grimme og gamle huse skal rives ned, 
så byområderne fremstår mere attraktive. Et andet 
eksempel, som flere nævner er miljømæssige tiltag 
som for eksempel solceller, økologi og biologisk 
vandrensning. 
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5.2. DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at når 
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, så er 
organiseringen på plads, kommunikationen binder 
områderne sammen, og involveringen af borgerne 
sker bredt.21 Alt det er styregruppen i Landsbyfæl-
lesskabet Østdjurs godt i gang med.

Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgå-
ende perspektiver i form af styrker og udfordringer, 

som er vokset frem af analysen. Styrkerne og 
udfordringerne knytter sig til udviklingen af klyngen. 
Både generelt og i forhold til specifikke elementer. 
Det gælder for styregruppen om at se på, hvordan 
de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de kan 
få kompenseret for og/eller minimeret udfordringer-
ne. 

STYRKER 
• Syddjurs Kommune har foruden Landsbyfæl-

lesskabet Østdjurs også de to andre lands-
byklynger Mols i Udvikling og Liv i Ådalen. 
Det er derfor en kommune, som bakker op 
om metoden. 

•  Samarbejde mellem borgere og kommune er 
en vigtig prioritet for Syddjurs Kommune. Det 
er bl.a. beskrevet i flere politikker og strategier. 

•  Hele området er bundet sammen af Rosmus 
Skoledistrikt og Distriktsråd Rosmus. Lands-
byerne i området har derfor allerede flere 
fælles enheder, de kan bygge videre på.

•  Kommunen og frivillige borgere har i samar-
bejde allerede gennemført flere forskellige 
projekter.

•  Der er i klyngen et godt bosætningspotentia-
le. Bl.a. andet på grund af transporttiden til 
Aarhus Airport, Aarhus, Randers, Ebeltoft og 
Grenå.  

•  Området er meget naturskønt. Der er både 
kyststrækning, skov og Hyllested Bjerge, 
som tilbyder forskellige muligheder til borgere 
såvel som turister. 

•  Over 25 % af borgerne har besvaret spørge-
skemaet. Det vidner om en gruppe borgere, 
som bakker op omkring projektet og en 
styregruppe, som har formået at udbrede 
kendskabet til den. 

•  Der er i hver af de enkelte landsbyer et godt 
samarbejde og fællesskab. Det skal nu ud-
bygges til at gælde hele klyngen. 

•  Naturkvaliteterne bliver ligeledes nævnt som 
den vigtigste årsag til, at borgerne bor, hvor 
de gør. 

•  90 % af respondenterne ser samarbejdet 
mellem landsbyerne som en forudsætning for, 
at de enkelte landsbyer overlever. Det viser 
opbakning til klyngetanken.

•  88 borgere ønsker at høre mere om mulighe-
den for at blive frivillig i klyngen.

•  Mange borgere ønsker at der fremadrettet 
kommunikeres via mails/nyhedsbreve, lokale 
aviser og Facebook. Hvis de kommunikati-
onskanaler benyttes, kan målgruppen være 
stor. 

•  93 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt. 

•  Samlet set er der blandt respondenterne 783 
forslag til nye aktiviteter inden for Natur og 
outdoor, Idræt og motion samt Kultur. 

•  89 % er villige til at bevæge sig 5 km eller 
mere efter det rette aktivitetsudbud. Der er 
dermed stor villighed til at bevæge sig på 
tværs af klyngen for at deltage i fælles arran-
gementer i fritiden. Det giver foreningerne 
mulighed for at samarbejde om aktiviteter. 

56 



UDFORDRINGER 
•  Der er mange tomme huse i klyngen, som 

gør landsbyerne mindre attraktive. Der er 
behov for at få ryddet op. 

•  Den offentlige transport er meget begrænset 
og et stort problem for borgerne. Særligt de 
unge og de ældre. Og særligt i aftentimerne, i 
weekender og i skoleferierne.  

•  Landsbyerne har hidtil kun i begrænset om-
fang samarbejdet om andet end skolen. 

•  Klyngens befolkningstal er faldet med ca. 
100 indbyggere i løbet af det seneste årti. En 
tendens som skal vendes, hvis landsbyerne 
skal overleve.  

•  Aldersgennemsnittet stiger hurtigere end på 
landsplan. Der kommer i den forbindelse flere 
pensionister i klyngen. Det kommer til at have 
betydning for den kommunale service. 

•  Respondenterne føler større tilknytning til 
deres sogn, end de gør til de omkring liggen-
de byer. Ligeledes føler de større tilknytning 
til de omkringliggende byer, end de gør til 

Landsbyfællesskabet Østdjurs. Skal klyngen 
blive en succes, er det nødvendigt, at borgere 
i fremtiden i højere grad føler tilknytning til 
hele klyngen. 

•  Kun 26 % mener, der i dag er et godt samar-
bejde i klyngen.

•  Kun 34 % mener, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer.

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, men kun 34 % deltager i 
frivilligt arbejde. 

•  81 % ved ikke, om kommunen har beskre-
vet, hvordan den ser og vægter samarbejdet 
med borgerne. Meget få borgere kender til 
kommunens ambitioner om at samarbejde 
med borgerne. Det kan true klyngens fremtid, 
hvis ikke borgerne bliver klar over, at de har 
en stor rolle at spille i forhold til at fastholde 
kvaliteten i den service, der er, og udvikle nye 
løsninger i samarbejde med kommunen.

Styregruppen udpeger i samarbejde med de øvrige 
borgere en samlet vision for klyngen. Dels på bag-
grund af den viden, der er opnået via kortlægningen 
og denne rapport, og dels via den information der 
er opsamlet på borgermøder. Visionen udstikker 
retningen for Landsbyfællesskabet Østdjurs i frem-
tiden. 

Med udgangspunkt heri beslutter og udpeger 
styregruppen i samarbejde med de øvrige borgere, 
hvilke indsatsområder, man der skal prioriteres. Ind-
satsområderne vil blive udpeget dels på baggrund 
af denne kortlægningsrapport og dels på baggrund 
af de emner, de frivillige ønsker at arbejde med. 
Arbejdet med de forskellige indsatser organiseres 
i forskellige projektgrupper. Grupperne kan både 
arbejde med overordnede temaer og helt konkrete 
indsatser. De forskellige projektgruppers arbejde 
koordineres løbende. Der informeres løbende til 
basisgrupperne. 

Visionen og de valgte indsatsområder danner 
grundlag for de kommende handleplaner, som 
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper, og strate-
giplanen, der udarbejdes af styregruppen. Strate-
giplanen er en strategisk plan, der fungerer som 
pejlemærke for den langsigtede udvikling af områ-
det. Den skal vise vejen for initiativer, der på sigt 
sættes i gang, og sikre en fortsat positiv udvikling. 
I styregruppen ser man Landsbyfællesskabet Øst-
djurs som en platform for et stærkere samarbejde 
omkring lokaludvikling. En udvikling der forsætter 
efter 1. marts 2019, hvor kampagnens direkte øko-
nomiske støtte ophører.  De 18 måneder, der er sat 
af til etableringen, bliver brugt til at udvikle platfor-
men og til at eksperimentere med gode metoder til 
det strategiske og praktiske samarbejde.

Strategiplanen for Landsbyfællesskabet Østdjurs 
forventes at ligge færdig medio 2019.
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