
4-KLØVER-KLYNGEN
BORNHOLM

KORTLÆGNING OG ANALYSE

2019



Denne rapport er udarbejdet af Sekretariat 
for landsbyklynger, DGI Landskontor, Ving-
sted Skovvej 1, 7182 Bredsten. Rapporten 
er en del af kampagnen Landsbyklynger, 
som er et samarbejde mellem Realdania, 
DGI og Lokale og Anlægsfonden. 

Udgivelse: Maj 2019
Layout: DGI Marketing
Tryk: DGI Butik og Print (job nr. 31394)
Fotos: Bragt med tilladelse fra  
4-Kløver-Klyngen 

Se mere på www.landsbyklynger.dk
og www.4-kløver-klyngen.dk

2 



INDHOLD

4
6
8

10
12
12
12
16
16
19
24
25
28
30
34
36
38
40
42
50
50
52
54
55

1.   INDLEDNING
1.1.  HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?

1.2.  PROCESSEN

1.3.  RAPPORTEN

2.  HOVEDRESULTATER
2.1.  DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

2.2.  BORGERUNDERSØGELSEN

3.  4-KLØVER-KLYNGEN
3.1. DE FIRE BYER

3.2.  DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

4.  HVAD MENER BORGERNE
4.1.  TILKNYTNING OG TILFREDSHED

4.2.  OPTIMISME

4.3.  SAMARBEJDE OG ORGANISERING

4.4.  KOMMUNIKATION

4.5.  FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING

4.6.  KOMMUNESAMARBEJDE

4.7.  MØDESTEDER

4.8.  AKTIVITETSUDBUD

5.  FREMTIDSPERSPEKTIVER
5.1.  FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN

5.2.  DET VIDERE ARBEJDE MED LANDSBYKLYNGEN

6.  LITTERATURLISTE
7.  NOTER

3 



Denne rapport handler om 4-Kløver-Klyn-
gen. En klynge, der strækker sig fra den 
vestlige til den østlige del af Bornholms 
Regionskommune, og et samarbejde mel-
lem lokalområderne i og omkring Aarsbal-
le, Klemensker, Nyker og Rø samt oplandet 
hertil. Samarbejdet er en del af kampagnen 
Landsbyklynger, der i 2017-2019 søsætter 
24 landsbyklynger fordelt over hele Dan-
mark. Bag kampagnen står Realdania, DGI 
og Lokale og Anlægsfonden. 

Med denne rapport vil 4-Kløver-Klyngen kortlæg-
ge de lokale muligheder og udfordringer, der er i 
området. Formålet med rapporten er at indsamle 
mest mulig lokal viden, så det videre arbejde med 
landsbyklyngen bygger på borgernes vurdering af 
området og et faktuelt, databaseret grundlag.

Baggrund for klyngesamarbejdet
I en bornholmsk sammenhæng ses en stigende 
tendens til, at lokalsamfundene inde i landet får 
karakter af "indkant" modsat byerne langs kysten. 
Rønne, men også alle andre byer og lokalsamfund 
langs kysten, nyder således i stigende grad godt 
af turismen og den deraf afledte omsætning, som 
stimulerer udbuddet af offentlig og privat service og 
bosætning. Det er en udvikling, der ikke i samme 
grad kommer indlandsbyerne til gode.

Inde i landet er byerne ramt af et faldende indbyg-
gertal på grund af afvandringen fra landbruget, og 
den stigende centralisering af al offentlig og privat 
virksomhed.¹ Det har bl.a. medført folkeskoleluknin-
ger i Nyker, Klemensker og Rø (Aarsballe har aldrig 
haft en folkeskole). I Nyker etablerede man dog i 
2004, efter lukningen af folkeskolen, en privatskole 
baseret på idéen om, at motion og ernæring er for-
udsætningen for en optimal indlæring. Denne skole 
har i dag næsten dobbelt så mange elever, som 
folkeskolen havde inden lukningen. 

Senest har området oplevet, at nye discountbutik-
kers indtog på Bornholm nu også truer dagligvare-
forsyningen midt på øen. Således lukkede Lokal-
Brugsen i Nyker i 2017 på grund af en faldende 
omsætning. Af de fire byer i 4-Kløver-Klyngen er det 
i dag kun Klemensker, der stadig har en dagligva-
rebutik. 

De fire lokalområder er sammen med resten af 
byerne inde i landet således berørt af eksempelvis 
strukturforandringerne i landbruget, som i stigende 
grad udvikler sig således, at gårdene bliver større, 
men de beskæftiger færre (og producerer stadig 
mere). Derudover har globaliseringen affødt en 
udvikling, som er præget af centraliseringer både 
inden for det offentlige og det private. De gamle og i 
høj grad kulturbærende samfund midt på Bornholm 
er således under et betydeligt pres i forsøget på at 
overleve med de basale servicefunktioner i behold.

Den historiske sammenhæng i området
Nyker, Klemensker og Rø ligger alle langs den 
tidligere jernbane fra Rønne til Allinge-Sandvig. 
De gamle sogne var tidligere kendetegnet ved 
samfund, hvor bønderne fra tidernes morgen 
boede spredt på egne gårde, og centrene alene 
var kendetegnet af kirken, præstegården og steder 
som eksempelvis en smedje, en sogneskole og 
enkelte andre huse. Da banen blev anlagt i starten 
af 1900-tallet, blev stationerne typisk etableret nær 
centrene, og heromkring voksede så de stationsby-
er op, vi kender i dag.

"Sporene" ses stadig den dag i dag, selvom skin-
nerne er væk. For landevejstrafikken mellem Rønne 
og Rø følger det gamle jernbanespor, og her har 
trafikselskabet timedrift i dagtimerne.

Aarsballe, der ligger længere mod øst ved grænsen 
til Almindingen, har altid været en del af Klemen-
sker Sogn og har nærmere tilknytning til Klemen-
sker end til nogen anden by, hvorfor det er naturligt 
at inddrage Aarsballe i klyngesamarbejdet.

Initiativtagerne til landsbyklyngen er Nyker Borger-
forening i samråd med Nyker Fællesråd, Klemen-
sker Land- og Byforening, Rø Borgerforening og 
Aarsballe Borgerforening. 

1. 
INDLEDNING
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BORNHOLM HAR STATIONS
BYER IKKE LANDSBYER
På Bornholm har bønderne fra ti-
dernes morgen boet spredt på egne 
gårde og ikke haft tradition for at bo 
i landsbyer. Det er først ved etable-
ringen af de tre jernbaner på Born-
holm i starten af 1900 tallet, at der i 
sognene sker en egentlig byvækst, 
og den sker omkring de nye statio-
ner. Byerne inde i landet er derfor 
rettelig stationsbyer men i daglig 
tale alene kaldt for byer. I respekt for 
vores historie er byerne inde i landet 
på Bornholm derfor ikke omtalt som 
landsbyer men blot byer.
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Særligt for Bornholms Regionskommune er det, at 
det er kysterne, der tiltrækker befolkningen. Sådan 
er det ikke på landsplan, hvor store dele af kyst-
strækningerne karakteriseres som ”Udkantsdan-
mark”. Et Udkantsdanmark, der i disse tider oplever 
en hastigt stigende befolkningsnedgang. Det 
gælder særligt en række kommuner i Nordjylland, 
Vestjylland og det sydlige Danmark samt ø-kommu-
nerne.² Det på trods af at der i landet som en hel-
hed er et stigende befolkningstal, men stigningen er 
altså ujævnt fordelt. 

Hvad der er ens for Bornholms Regionskommune 
og resten af landet er, at de udfordringer, der ople-
ves, hvad enten det er på fastlandets udkant eller 
på Bornholms midte, er identiske med hinanden.

Parallelt med udviklingen i befolkningsnedgangen 
handler disse udfordringer fx om de interne forskyd-
ninger, der sker i befolkningssammenhængen. Bl.a. 
er gennemsnitsalderen i Danmark stigende. En 
tendens, som er tydeligst i yderområderne, hvor de 
unge flytter væk, og de ældre bliver tilbage.3

Det betyder, at mange byer i yderområderne i dag 
har svært ved at fastholde deres eksistensberetti-
gelse som selvstændige, bæredygtige byer. Tidli-
gere kunne man bo, arbejde og have en aktiv fritid 
i byen, men mange byer oplever i dag, at skolen 
lukker, busruter bliver nedlagt, og købmanden dre-
jer nøglen om – præcis som det er tilfældet i 4-Klø-
ver-Klyngen. Det medfører et behov for omstilling 
for de mennesker, som bor i disse områder. 

Desuden giver det et øget pres på tilpasning af den 
kommunale service, når der bliver flere ældre og 
færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommuner 
arbejder derfor som en del af den kommunale land-
distriktsstrategi med i højere grad at udnytte res-
sourcer og sammentænke funktioner på tværs af de 
mindre byer. 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.

Mindre byer 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 mindre byer står stærkere, når de står sammen. 
At byer, som ligger i nærheden af hinanden, kan 
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mel-
lem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
byerne styrke fællesskabet og tilværelsen generelt, 
samtidig med at den kommunale service og drift 
optimeres.⁴

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
videre med i 4-Kløver-Klyngen. Det betyder, at den 
overordnede tilgang er, at byer står stærkere, når 
de står sammen, og at samarbejde mellem byer 
kan bruges som et strategisk værktøj til udvikling af 
landdistrikter.

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal min-
dre byer i relativ nærhed til hinan-
den, som samarbejder om fælles 
strategiske mål. Det sker i en net-
værksstruktur, hvor byerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både 
den enkelte by og hele klyngen. 
Landsbyklynger handler om at ska-
be en fælles stedsidentitet, socialt 
fællesskab og om at samles om 
fælles fysiske faciliteter og aktivi-
tetsmuligheder.⁵
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende byer og bebyggelser i et geografisk afgræn-
set 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, så fremdriften sikres gennem alle fem 
faser. Proceskonsulenten skal ligeledes bidrage 
til at understøtte den lokale involvering og udbre-
delse af kendskabet til projektet via arbejdet med 
de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder des-
uden en kommunal repræsentant i styregruppen. 
Repræsentanten skal sørge for, at der er sammen-
hæng mellem de initiativer, der sættes i gang, og de 
kommunale planer for området. Til styregruppens 
møder i 4-Kløver-Klyngen deltager derfor også ofte 
en repræsentant fra Bornholms Regionskommune. 

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 af 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.  Fokuspunkterne fungerer som 
styringsredskaber i processen, og de er med til at 
sikre fremdrift og struktur.⁷

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 en spørgeskemaun-
dersøgelse, borgermøder og etablering af 
arbejdsgrupper.

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

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder i 
klyngen og 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 4-Kløver-Klyngen. Således skal rapporten 
danne grundlag for prioriteringer og beslutninger 
om de indsatsområder, der fremadrettet skal arbej-
des med. Det sker ved at kortlægge de kvaliteter 
og potentialer, der findes i landsbyklyngen, dens 
demografi og de interne strukturer. De interne struk-
turer belyses særligt via en borgerundersøgelse, 
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 sty-
regruppen for 4-Kløver-Klyngen samt de aktive 
arbejdsgrupper, der med tiden bliver tilknyttet 
projektet. Heri medregnes også Bornholms Regi-
onskommune. 

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

Læsevejledning
Kapitel 1 introducerer 4-Kløver-Klyngen og kam-
pagnen 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 de 
fire byer. Derudover skabes et overblik over klyn-
gens demografiske profil.  

Kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersø-
gelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter 
for landsbyklyngesamarbejdet.  

Kapitel 5 fremlægger de fremtidige perspektiver for 
4-Kløver-Klyngen. Kapitlet bygger på borgerunder-
søgelsen og rapportens første fire kapitler.   

Kapitel 6 indeholder en litteraturliste.

Kapitel 7 viser slutnoterne i rapporten. 

1.3. RAPPORTEN
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2. 
HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra den demografiske analyse, og det opsum-
merer resultaterne fra borgerundersøgelsen. 
Derudover fremhæves de vigtigste fokuspunk-
ter for fremtiden.  

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE
Bornholms Regionskommune har i løbet af de 
seneste 11 år oplevet et markant fald i indbyg-
gertallet på næsten 3.500 borgere. En procent-
mæssig nedgang på ca. 8 %. Frem mod 2045 
forventes indbyggertallet i kommunen at falde 
yderligere, så der her vil bo 37.014 borgere i 
stedet for de 39.632, som bor i kommunen i 
dag (2018). 

I de tre sogne Nyker, Klemensker og Rø er 
indbyggertallet over de seneste 11 år faldet 
med 376 borgere fra 3.977 indbyggere i 2007 
til 3.601 indbyggere i 2018. Det svarer til en 

Til at kortlægge borgernes syn på deres landsbyklyn-
ge er der foretaget en borgerundersøgelse. Den er 
gennemført som en elektronisk spørgeskemaunder-
søgelse fra d. 11. november til 21. december 2018. I 
alt har 1.043 borgere, virksomheds- og sommerhus-
ejere over 16 år besvaret undersøgelsen. Det svarer 
til 26,5 % af de adspurgte i klyngen. Gennemsnitsal-
deren på respondenterne er 54,8 år.

befolkningsnedgang på ca. 9,5 %. Indbyggertal-
let i klyngen er dog fra 2017 til 2018 gået frem. 
Procentvis er der i perioden kommet en mindre 
andel af børn (0-16 år) og voksne (26-64 år), 
mens der er kommet en større andel af unge 
(17-25 år) og særligt ældre (65+ år). 

Gennemsnitsalderen for borgerne i klyngen er 
steget fra 40,9 år i 2007 til i dag (2018) at være 
44,3 år. Til sammenligning var gennemsnitsal-
deren i Danmark i 2007 39,9 år, mens den i dag 
er 41,5 år. Dermed stiger gennemsnitsalderen i 
klyngen hurtigere, end den gør på landsplan. 

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt en stor tilfredshed med at bo i klyngen. 
93 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor 
de bor. Den vigtigste årsag til deres bosætning er 
naturkvaliteterne i området. 

71 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens 44 % 
føler tilknytning til hele området, som 4-Kløver-Klyngen 
dækker. Stedidentiteten er således i højere grad bun-
det til det sogn, borgerne bor i, end til hele klyngens 
geografi.  

71 % vil anbefale andre at flytte til deres by, og 75 % 
mener, at fordelen ved at bo i en lille by er større end 
ulemperne.  

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
56 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem byerne i 
dag. Kun 31 % mener, samarbejdet er godt, 
og kun 32 % er enige i, at byerne er gode til 
at informere hinanden om de arrangementer, 
som afholdes. I forlængelse heraf mener 80 %, 
at et samarbejde på tværs mellem byerne er 
nødvendigt, hvis de enkelte lokalområder skal 
overleve. 

KOMMUNIKATION 
67 % havde hørt om 4-Kløver-Klyngen, før de 
deltog i borgerundersøgelsen. Styregruppen 
har derfor været gode til at sprede budskabet 
allerede inden undersøgelsen blev sendt ud. 
Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling i lokale aviser (67 %), hvil-
ket de også foretrækker at gøre fremadrettet 
(51 %). Mails/nyhedsbreve (39 %) og Face-
book (33 %) vurderes også til at være effektive 
kommunikationskanaler i fremtiden. 

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
89 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
byerne skal overleve. Det viser, at borgerne 
er meget bevidste om deres afgørende rolle i 
forhold til byernes overlevelse. 

29 % af respondenterne laver i dag frivil-
ligt arbejde. Til sammenligning har 41 % af 
danskerne lavet frivilligt arbejde inden for det 
seneste år.

Størstedelen af respondenterne, som i dag er 
frivillige, påbegyndte deres frivillige engage-
ment, fordi de havde en interesse for sagen 
(56 %). Det, de i dag får ud af at arbejde fri-
villigt, er i høj grad muligheden for at deltage i 
et socialt fællesskab (58 %).

I alt giver 101 respondenter udtryk for, at de 
gerne vil kontaktes for at høre mere om mu-
lighederne for at blive frivillig i 4-Kløver-Klyn-
gen. Det giver et godt frivilligt fundament at 
arbejde videre ud fra. 

KOMMUNESAMARBEJDE
76 % af respondenterne ved ikke, om Born-
holms Regionskommune har beskrevet, hvor-
dan de ønsker, at samarbejdet mellem borger-
ne/de frivillige og kommunen skal foregå. 
Bornholm Regionskommune beskriver i deres 
Udviklingsstrategi 2016 bl.a., at det er et mål 
at inddrage borgerne i udviklingen af deres 
lokalområde. 

Bornholms Regionskommune ønsker at løse 
opgaver sammen med borgerne, og den øn-
sker at borgerne/lokalområderne løser opgaver 
sammen med hinanden.    

MØDESTEDER
Respondenterne vurderer, at dagligvarebutikker 
har det største potentiale til at kunne samle bor-
gerne på tværs af klyngen. Men også haller og 
klubhuse, tilbagevendende årlige begivenheder 
og institutioner vurderes til at have stor betyd-
ning i den forbindelse. Kirker og menighedshu-
se vurderes til at have mindst betydning.  

AKTIVITETSUDBUD
84 % er tilfredse med de eksisterende lokale 
idrætsfaciliteter, og 83 % er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal-
området. Over halvdelen (52 %) af respon-
denterne deltager (næsten) aldrig i aktiviteter 
i klyngens område.  

Det mest populære forslag til nye aktiviteter 
er vandreture, som hele 64 % efterspørger. 
Derudover efterspørges eksempelvis også 
fitnessaktiviteter (38 %) og aktiviteter for unge 
(47 %). 

Årstidsfester i form af fx fastelavn, julefest og 
høstfest (51 %) vurderes til at være de mest 
oplagte aktiviteter af samles om på tværs af 
byerne fremadrettet. 

77 % af respondenterne er villige til at bevæ-
ge sig mere end 5 km. efter deres fritidsinte-
resser. Lidt over halvdelen (56 %) vil maksi-
malt bevæge sig 9 km. 
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FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
Mulighed for indkøb lokalt (49 %) vurderes af borgerne 
til at være det vigtigste emne for klyngen at samar-
bejde om i fremtiden. Derudover er også gode skoler 
og institutioner (42 %) og en god infrastruktur (37 %) 
oplagte emner at samarbejde om.

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte byer 
vil stå stærkere i forhold til samarbejdet med kom-
munen, hvis de formår at stå sammen omkring de 
emner, der vedrører eksempelvis indkøb, institutioner 
og infrastruktur. Det er områder, hvor idéer og mulige 
løsninger skal findes i fællesskab og i samarbejde med 
kommunen.  
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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 de fire lokalområder i klyngen og den 
demografiske profil blive præsenteret. 

Geografisk udgøres 4-Kløver-Klyngen af de tre 
sogne Nyker, Rø og Klemensker. Derudover indgår 
en lille del af Vestermarie Sogn også i klyngen, da 
den sydlige del af Aarsballe er placeret her.  
Der er ca. 13 km fra Nyker, sydvestligt i klyngen, 
til Rø, nordøstligt i klyngen. Både Klemensker og 

Aarsballe ligger placeret herimellem. Lokalområ-
derne i klyngen har hver deres unikke karakteristi-
ka og særkende. De vil derfor her enkeltvis blive 
præsenteret med fokus på deres historie, geografi, 
forenings- og erhvervsliv.  

3.1. DE FIRE LOKALOMRÅDER

3. 
4-KLØVER-KLYNGEN
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Nyker
Nyker ligger tæt på Rønne og fik efter lukningen af 
folkeskolen i 2004 etableret en privatskole. Den har 
i dag har næsten dobbelt så mange elever som den 
tidligere folkeskole, og er ikke i spil ved de gentag-
ne kommunale debatter om indskrænkninger på 
skoleområdet. Samtidig har byen en aktiv idrætsfor-
ening, kirke, børnehave, et velbesøgt forsamlings-
hus og et rigt foreningsliv, der sammen med lokale 
erhvervsvirksomheder er med til at sikre byens 
borgere indhold og tilbud. 

Byen er organiseret med en borgerforening supple-
ret af et fællesråd, hvor byens mange foreninger, 
råd og institutioner mødes (mindst) to gange årligt 
for at orientere hinanden og koordinere indsatsen.

Der er i byen og sognet et større antal institutio-
ner og virksomheder, som repræsenterer vigtige 
arbejdspladser. Blandt de større virksomheder kan 
nævnes Bornholms Frie Idrætsskole, Bornholms 
Aluminium ApS, Christiania Bikes ApS, Bornglas, 
Nyker Brød, Nyker Bil-Center, Bornholms Service 
og Skadecenter og Nyker Børnehus. Derudover fin-
des omkring Nyker en lang række mindre virksom-
heder, som beskæftiger sig med alt fra heste- og 
motorcykeludstyr til savværk og ferielejligheder. 

Af attraktioner i byen er bl.a. tekstilvirksomheden 
Bente Hammer og Ny Kirke. En rundkirke fra 
1100-tallet, som årligt besøges af ca. 8.000 gæster 
ud over menigheden. Den mest besøgte attraktion 
er dog Bornholms Rovfugleshow, der har et årligt 
besøgstal på lidt over 20.000. 

Aarsballe
Aarsballe ligger tættest på øens midtpunkt midtvejs 
mellem Rønne og Gudhjem i et kuperet landskab 
op til Nyker Plantage, der igen støder op til Almin-
dingen.

Historisk set har Aarsballe haft et fantastisk forret-
nings- og handelsliv, som i dag begrænser sig til et 
selskabslokale (i den tidligere brugs) og en vogn-
mandsforretning.

Aarsballe Boldklub er stadig en aktiv idrætsfor-
ening med fodbold og badminton på programmet. 
Klubben afholder derudover årligt et af øens største 
loppemarkeder. Af andre foreninger kan nævnes 
Luthersk Missionsforening og Aarsballe Borger-
forening, der begge samler lokalbefolkningen til 
diverse arrangementer, spisninger og udflugter.

Klemensker
Klemensker er byen med de fem indfaldsveje, hvor 

Sct. Clemens Kirke og øens ældste kro – Klemens 
Kro – (næsten) ligger i centrum.

Ud over Klemensker by, der i dag blot har en 
SuperBrugs til at servicere borgerne og oplandet, 
er der et stort opland, som fortrinsvis er landbrugs-
område med mange store landbrugsvirksomheder. 
I byen ligger også øens eneste mejeri – Bornholms 
Andelsmejeri.

Klemensker har en naturlig tilknytning til Rø og 
Aarsballe i kirkesammenhæng. Man har således 
fælles menighedsråd og præst. Klemensker og Ny-
ker har tidligere haft et idrætsforeningssamarbejde 
med fælles håndboldafdeling og dermed fælles be-
nyttelse af den kommunale idrætshal i Klemensker.
Klemensker har haft deres egen lokalavis (www.kle-
menskeravisen.dk), som har bestået i mere end 25 
år. Den udkommer seks gange om året i et oplag på 
1.300, der omdeles i området omkring Klemensker, 
Årsballe og Rø. Avisen understøttes af land- og 
byforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet 
i Klemensker-Rø-området samt en række lokale 
annoncører. Avisen fik navnet KlemenskeRø Avisen 
i 2011, hvor Klemensker og Rø kirkesogne blev et 
pastorat, og dermed blev den også kirke- og for-
eningsblad for Rø-området. KlemenskeRø Avisen 
blev den 16. januar 2019 til KLYNGE-AVISEN – læs 
mere herom under 4.4. Kommunikation.

Der er et meget aktivt foreningsliv i byen. Klemen-
sker IF ejer "KIF-Centeret" med et meget velfunge-
rende foreningsbaseret fitnesscenter, der danner 
rammen for gymnastik, fitness og folkedans. I 
samme hus er der en genbrugsbutik og en bankoaf-
deling med ugentlige bankospil hele året rundt samt 
fest- og mødelokaler. Dertil kommer den kommuna-
le idrætshal (den eneste idrætshal i klyngen), som 
danner rammen om indendørs idrætsaktiviteter, og 
Klemensker Svømmebad, der er foreningsdrevet 
og et stort aktiv i sommermånederne for områdets 
børn og unge.  

Foruden idrætsaktiviteterne er der i Klemensker 
også et Lokalhistorisk Arkiv, som har til huse i den 
kommunale ungdomsskoles lokaler sammen med 
Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væ-
vestuen og Datastuen. Derudover er der også en 
jagtforening i byen. 

Af offentlige institutioner er der i Klemensker et fuld-
tegnet børnehus (vuggestue og børnehave), Center 
for Bornholms Ungdomsskole med en mindre hel-
dagsskole samt aflastningsinstitutionen Løvstikken 
for børn og unge.
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Rø
I og omkring Rø er det særligt naturen, som spiller 
en afgørende rolle. Langs kysten er Døndalen med 
Danmarks største vandfald og Helligdomsklipper-
ne med bl.a. den Sorte Gryde. Inde i landet er Rø 
Plantage med sprækkedale, søer og kuperet skov 
samt Spellinge Mose, hvor der er et rigt fugleliv. 

Desuden er der to gode 18-hullers golfbaner med 
tilhørende feriehuse i området, og en klatrepark 
i udkanten af Rø Plantage. Ved kysten er også 
Bornholms Kunstmuseum, som i nærmeste fremtid 
udbygges for også at give plads til Bornholms 
Museum, der flyttes til fra Rønne. Stammershalle 
Badehotel ligger også i sognet, ligesom der findes 
både en velbesøgt restaurant i Rø by og en cafe 
ved kyststien til Gudhjem. Om sommeren sejler 
en kystbåd tursejlads mellem Gudhjem og Hellig-

domsklipperne. Derudover er der en hel del dygtige 
kunsthåndværkere i Rø og omegn. Efter skolens 
lukning midt i firserne og den sidste dagligvarefor-
retnings lukning i slut halvfemserne er der blot to 
automekanikere tilbage foruden de førnævnte.

I den gamle skole er i dag en velfungerende bo-in-
stitution for voksne med varig fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse.

Af foreninger i Rø kan nævnes jagtforeningen 
(der er gået sammen med Nyker Jagtforening), 
idrætsforeningen, pensionistforeningen og bor-
gerforeningen. Disse foreninger driver sammen 
med menighedsrådet Rø Medborgerhus. Det er et 
foreningsejet hus, som rummer klubhus og idræts-
sal. Huset drives af frivillige, men kan også lejes til 
private til fester og arrangementer.
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Klyngen er placeret i Bornholms Regionskommune, 
som igennem de seneste 11 år har oplevet et fal-
dende befolkningstal. Fra 2007 til 2018 er befolk-
ningstallet faldet med næsten 3.500 indbyggere. I 
2007 boede der 43.040, mens der i dag (2018) bor 
39.632 indbyggere. En procentmæssig nedgang på 
ca. 8 %. 

De næste årtier forventes befolkningstallet at falde 
yderligere. Med udgangspunkt i befolkningsprogno-
sen forventes det, at der i Bornholms Regionskom-
mune bor 37.014 indbyggere i 2045.⁸

Klyngen udgøres af de tre hele sogne Nyker 
(1.628), Klemensker (1.555) og Rø (418). Det 

har ikke været muligt at skaffe data på den del af 
Vestermarie Sogn, der indgår i klyngen. Derfor 
fokuserer dette kapitel udelukkende på de tre hele 
sogne. Nyker og Klemensker er de store sogne i 
klyngen, mens Rø er det mindste. 

Samlet er klyngen gået fra at have 3.977 indbyg-
gere i 2007 til i dag (2018) at have 3.601 indbyg-
gere. Den har derfor mistet 376 borgere i perioden 
svarende til en befolkningsnedgang på ca. 9,5 %. 
Vigtigt at bemærke er det dog, at klyngen det sene-
ste år er gået frem i antallet af indbyggere.

3.2. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

  Nyker       Klemensker       Rø

Figuren viser størrelsen på de tre sogne målt på 
antallet af indbyggere fra 2007 til 2018. 

Det kan være svært at se ud fra grafen, om der i de 
enkelte sogne er kommet flere eller færre indbygge-
re i perioden. I den næste figur er indbyggertallene 

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

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (20072018)
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Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2018 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 
faldende i forhold til 2007, vil indekstallet være 
mindre end 100. 

Grafen med de indekserede tal viser tydeligt, at 
Rø Sogn har mistet flest indbyggere, og at Nyker 
Sogn har mistet færrest. Det er værd at bemærke, 
at både Klemensker Sogn og Rø Sogn det seneste 
år har oplevet en befolkningsfremgang. Nyker har i 
perioden også oplevet enkelte år med befolknings-

tilvækst. Det giver alt sammen håb for fremtiden.   
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 (20072018)
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ALDERSGRUPPER FOR ALLE OMRÅDERNE (2007 OG 2018)

Figuren viser hvor stor en andel af det samlede 
indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 

udgør. Tallene er beregnet samlet for alle tre sogne 
i klyngen og opgjort i hhv. 2007 og 2018. 

Der er i perioden for 2007 til 2018 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 særligt ældre 
(65+). Faldet af børn (0-16 år) og voksne i den 
arbejdsdygtige 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 flere unge i alderen 17-25 år, da landdi-
strikterne 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 de tre sogne for hvert år i perioden fra 2007 til 
2018. 

Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007 
40,9 år. I 2018 var den steget til 44,3 år. Til sam-
menligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 
2007 39,9 år, mens gennemsnitsalderen i 2018 var 
steget til 41,5 år. Dermed er gennemsnitsalderen 
over de seneste 11 år i klyngen steget med 3,4 år, 
mens den på landsplan ’kun’ er steget med 1,6 år. 

Særligt interessant af figuren er det, at ændringerne 
fra 2016 til 2018 i Klemensker Sogn er positive, 
da der her er kommet en lavere gennemsnitsalder. 
Sammen med ændringerne i befolkningstallet tyder 
det på, der blæser en positiv vind over klyngen. 

GENNEMSNITSALDER (20072018)

  Nyker       Klemensker       Rø
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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 lokalområ-
de er der gennemført en borgerundersøgelse, som 
er foretaget via en elektronisk spørgeskemaunder-
søgelse.  

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 eksempelvis ind til potentialer, udfordringer og 
samarbejde på tværs mellem nabobyerne. Der er i 
undersøgelsen lagt vægt på de seks fokuspunkter 
organisering, kommunikation, involvering, kommu-
nesamarbejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

4. 
HVAD MENER BORGERNE

FAKTA OM BORGERUNDERSØGELSEN I 4KLØVERKLYNGEN

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden 11. 
november til 21. december 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 
fået gentagen omtale af undersøgelsen gennem 
artikler i Bornholms Tidende og initieret et 15 
minutters indslag på TV2 Bornholm under over-
skriften ’Mellem Os’.

Antal besvarelser
I alt har 1.043 besvaret undersøgelsen. Den er 
sendt til 3.418 personer fra 16 år med bo-
pæl i klyngen og 524 virksomhedsejere med 
CVR-nummer (heriblandt landbrug) i området 

(524). Derudover har enkelte sommerhusejere 
også besvaret undersøgelsen. Den samlede 
svarprocent er 26,5 %.  
  
Køn
52 % af respondenterne er kvinder, mens 48 % 
er mænd. 
 
Bopæl
Det samlede antal besvarelser er kommet fra 
følgende områder: Aarsballe (13 %), Klemensker 
(33 %), Nyker (23 %) og Rø (13 %). De resteren-
de 17 % af besvarelserne kommer fra personer, 
som enten driver virksomhed i området, eller som 
har sommerhus i området. 

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
54,8 år.

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. 
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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. 

69 % af respondenterne har boet i klyngen i mere 
end ti år. 11 % har boet der hele deres liv.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=963)

Med 93 % 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 3 % som er i tvivl, hvilket er vigtigt at 
have med i overvejelserne fremadrettet. 

Ved ikke – 3 %

Helt uenig og uenig – 4 %

SamletHelt enig 47 %

Enig 46 %

Uenig 3 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 3 %

Helt enig og enig – 93 %

Når ovenstående spørgsmål sammenholdes med 
respondenternes alder, ses det, at tilfredsheden 
stiger i takt med alderen. Det betyder, at det ho-
vedsageligt er de yngre respondenter, som ikke er 
tilfredse med at bo i området. 
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Samlet set føler 44 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 38 % ikke gør. 18 % er i tvivl.   

71 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 19 % gør 
ikke. De sidste 10 % ved det ikke. 

Helt uenig og uenig – 19 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET  
– 4KLØVERKLYNGEN (N=960)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=960)

Ved ikke – 18 %

Helt uenig og uenig – 38 %

Helt enig og enig – 71 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn, de bor i, er 
stærkere end til klyngen som helhed. Det er ikke 
overraskende, da et sogn er en historisk enhed, 
som de fleste er vokset op med, og klyngen er en 

relativ ny enhed. Skal klyngen lykkes som ét samlet 
fællesskab, skal der arbejdes med at udvikle en 
følelse af fælles identitet på tværs af de eksisteren-
de sognegrænser. 

Helt enig 8 %

Enig 36 %

Uenig 29 %

Helt uenig 9 %

Ved ikke 18 %

Helt enig  25 %

Enig 46 %

Uenig 14 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 10 %

Helt enig og enig – 44 %

Ved ikke – 10 %
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42 % nævner naturkvaliteterne, som den afgørende 
årsag til, at de bor, hvor de gør. Herudover spiller også 
de rimelige boligpriser (33 %) og trygheden (29 %) en 

stor rolle for bosætning. Under ’Andet’ nævnes bl.a. 
den centrale placering på Bornholm, hvor der ikke er 
langt til noget. 

Det er afgørende, at der fremadrettet arbejdes med 
disse argumenter, når nye borgere skal trækkes 
til området. Ligeledes anbefales det også, at der 

arbejdes specifikt med at få bragt disse styrker 
yderligere i spil. Eksempelvis udnyttelsen af de 
naturkvaliteter, som hele 42 % nævner. 

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=989)

Født og opvokset i området

Familie og/eller venner i området

Arbejde eller ens families job 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter
Fritidsinteresser  

(områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%

         18 %

   22 %

 13 %

       33 %

4 %

   14 %

         42 %

      8 %

             29 %

    15 %
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37 % tror, at befolkningstallet i deres by stiger i 
løbet af de næste ti år. 34 % er uenige, og 29 % 
svarer ved ikke.

Helt uenig og uenig – 34 %

Helt enig og enig – 37 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=945)

Ved ikke – 29 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet som tidligere 
omtalt faldet med 376 borgere i klyngen svarende til 
en nedgang på 9,5 %. Set i lyset af det er det inte-
ressant at undersøge, hvordan borgerne forestiller 
sig udviklingen i de kommende år.

SamletHelt enig  11 %

Enig 26 %

Uenig 27 %

Helt uenig 7 %

Ved ikke 29 %

Borgerne er altså delt i forhold til spørgsmålet, og 
det bliver interessant at se, hvordan Bornholms Re-
gionskommune og 4-Kløver-Klyngen i samarbejde 
kan udvikle det potentiale, der er i området. Dog er 
det også interessant, at der blandt befolkningen er 
en optimisme ift. udviklingen i befolkningstallet på 

baggrund af den noget mere negative forventede 
befolkningsudvikling for Bornholms Regionskommu-
ne. Forhåbentligt kan etableringen af klyngen være 
med til, at det er borgerne og ikke prognoserne, der 
får ret. 
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Hele 75 % og dermed tre ud af fire mener, at forde-
lene ved at bo i en lille by er større end ulemperne. 
Kun 11 % er uenige i udsagnet. 

Samlet set er 71 % enige i udsagnet, mens 11 % er 
uenige. 18 % ved ikke, om de vil anbefale andre at 
flytte til deres by. 

Helt uenig og uenig – 11 %

Helt uenig og uenig – 11 %

Helt enig og enig – 75 %

Helt enig og enig – 71 %

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END 
ULEMPERNE (N=945)

HVIS JEG BLEV SPURGT, VILLE JEG ANBEFALE ANDRE  
AT FLYTTE TIL MIN BY (N=945)

Ved ikke – 14 %

Ved ikke – 18 %

Samlet

Samlet

Helt enig  28 %

Enig 47 %

Uenig 9 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 14 %

Helt enig  25 %

Enig 46 %

Uenig 8 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 18 %

Kan 4-Kløver-Klyngen få ovenstående formidlet 
videre til potentielt nye tilflyttere, så har de et stærkt 
argument for bosætning i området. I den forbindelse 
er det relevant at inddrage statistikken om, at 93 % 
af borgerne er tilfredse med at bo, hvor de bor.  

Som ved spørgsmålet angående tilfredsheden 
med at bo i området, så spiller respondenternes 

alder også en rolle ved disse spørgsmål. Jo yngre 
respondenterne er, desto mindre villige er de til at 
anbefale andre at flytte til deres by, og desto færre 
fordele er der ved at bo i en mindre by frem for en 
større. 
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4.3. SAMARBEJDE OG ORGANISERING
Det er organiseringen af samarbejdet mellem byer-
ne, som danner fundamentet for den udvikling, der 
sker i 4-Kløver-Klyngen. Målet med organiseringen 
er at skabe en struktur, der 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.

På den baggrund er det relevant at se på, hvordan 
borgerne vurderer det nuværende samarbejde 
og udgangspunktet for et stærkere samarbejde i 
fremtiden.

Hele 56 % svarer, at de ikke ved, om samarbejdet 
på tværs af byerne i dag er velfungerende. Det 
vidner om et svagt kendskab til de eksisterende ru-

tiner. 31 % mener, der er et godt samarbejde, mens 
13 % er uenige. Alt i alt viser det et broget billede 
med plads til både forbedring og forandring.  

Helt uenig og uenig – 13 %

Helt enig og enig – 31 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF BYERNE? (N=922)

Ved ikke – 56 %

SamletHelt enig    3 %

Enig 28 %

Uenig 11 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 56 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabobyerne. Hertil svarer 50 %, 
at de ikke ved, om der informeres godt om arrange-

menterne. 32 % synes, der sker en deling af viden, 
mens 18 % mener det modsatte. 

Helt uenig og uenig – 18 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I BYERNE, ER VI GODE TIL  
AT INFORMERE NABOBYERNE OM DET (N=922)

Ved ikke – 50 %

Helt enig og enig – 32 %

SamletHelt enig  4 %

Enig 28 %

Uenig 15 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 50 %

Der er således også her meget delte meninger 
blandt respondenterne. Det kan på den baggrund 
konkluderes, at der er et stort forbedringspotentiale, 

når 68 % samlet set svarer, at de ikke ved hvordan 
delingen af information fungerer, eller at den funge-
rer dårligt.

80 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem byerne er nødvendigt, hvis de 

enkelte lokalsamfund fremover skal overleve. Kun  
6 % er uenige, og 14 % svarer ved ikke.  

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT,  
AT VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE BYER I OMRÅDET (N=928)

Helt uenig og uenig – 6 %

Ved ikke – 14 %

Helt enig og enig – 80 %

SamletHelt enig  27 %

Enig 53 %

Uenig   6 %

Helt uenig   0 %

Ved ikke 14 %

Det er helt afgørende for 4-Kløver-Klyngen, at 
borgerne bakker op om en stærk koordinering på 
tværs. Uden borgernes tro på projektet, vil det ikke 
være muligt at skabe en stærk landsbyklynge.  
80 % af borgerne bekræfter, at de ser samarbejde 
som vejen frem, og at byerne står stærkere, når de 

står sammen. Det giver styregruppen og projektet 
som helhed en stor opbakning fremadrettet. Nu 
gælder det om at fastholde denne holdning hos 
borgere samt at overbevise de 14 %, som ikke ved, 
om samarbejde mellem byerne er vejen frem og at 
modbevise de 6 %, som mener det modsatte.  
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Projektgrupperne i klyngen 

Hallen i Klemensker
Klub for større børn evt. i hallen i Klemensker med 
fokus på sundhed og bevægelse på tværs af gene-
rationer, hvor nøgleordet er glæde.

Det er et stort projekt, der primært henvender sig 
til en lidt overset gruppe af børn (10-13 år), der er 
overladt til dem selv mellem skole og fritidsaktivitet. 
Ved at lave et tilbud baseret på frivillige kræfter 
med fokus på bevægelse, håber klyngen at kunne 
afhjælpe den stigende grad af inaktivitet. 

Samtidig vil det skabe et grundlag for samvær 
blandt unge i Klyngen, hvilket er udfordret af, at 
skolegangen foregår på op til syv forskellige skoler. 
Klyngen håber i fremtiden at kunne skabe en klub, 
der også vil kunne stå for fællesspisning et par 
gange om ugen, hvor familier vil kunne lave sund 
mad sammen. Da hallen i Klemensker ikke er fuldt 
booket i timerne fra 14-17, vil det være ideelt at 
udnytte den, da der er mange muligheder for aktivt 
samvær. Svømmebad, skydebane, boldbane samt 
indendørs aktiviteter i hallen. Desuden kunne der i 
dette regi også laves et E-sportshold.

Organisationsdiagram 
Landsbyklyngens organisation består af en styre-
gruppe med repræsentanter fra hvert sogn, en råd-
givende og strategisk politisk gruppe med politisk 
erfarne personer, en kommunal repræsentant, en 
kommunikationsgruppe samt en række aktivitets-

grupper, hvoraf en del er listet nedenfor. Som det 
fremgår af organisationsdiagrammet er der intet 
hierarki, men en dynamisk opgave- og ansvars-
fordeling, der aldrig må miste fokus på borgerne i 
midten. 

BORGERNE I 
4-KLØVER-KLYNGEN

STYREGRUPPE

RÅDGIVENDE
STRATEGISK

POLITISK
GRUPPE

BORNHOLMS
REGIONS- 
KOMMUNE

KOMMUNIKA-
TIONSGRUPPE

MANGE  
AKTIVITETS-  

GRUPPER
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Udfordringen er i første omgang, at projektet er 
baseret på frivillige kræfter og derfor kræver en stor 
tilslutning blandt forældre og andre borgere, der vil 
støtte op om et sådant projekt. 

Stigruppen
Stigruppen er en udløber af, at hvis klyngen skal 
kunne bruge nærområdet og naturen, så er det en 
fordel, hvis borgerne kan færdes frit og ubesværet 
mellem de fire byer. Her er det især børnene, der 
tænkes på.

Et velfungerende stisystem vil også være til glæde 
for turister, der trænger til at hvile ørene efter tumul-
ten langs kysten.

Klyngen håber, at stisystemet om fem år er på 
plads med frie telt- og shelterpladser, at den har 
afholdt DM i orienteringsløb, og at den skal afvikle 
Danmarks smukkeste marathon, der er et stjerne-
løb mellem de fire byer i klyngen med centrum fra 
kroen. 

Byporte
Klyngens vision med dette projekt er at få skabt et 
fælles udtryk ved indkørslen til de fire byer. Der-
ved bliver alle, som kører gennem byerne, gjort 
opmærksomme på klyngens eksistens. Det er også 
målet for klyngen at kunne bruge byportene som 
en slags ”reklamesøjle” ved større (fælles)arrange-
menter.

Udfordringen er, at det kræver tilladelser fra Kom-
munen/vejvæsen til permanente løsninger, som kan 
være svære at få. Så der skal tænkes kreativt og ud 
af boksen, hvis byportene skal blive en realitet. 

Krogruppen
Krogruppen arbejder på at erhverve Klemens Kro 
og omdanne den til hele klyngen samlings- og 
mødested. Målet er at have et mødested midt i 
klyngen, hvor mange forskellige former for aktivite-
ter kan foregå. Et væksthus, der på alle tider af året 
rummer aktiviteter, og hvor aktiviteter formerer sig 
ved knopskydning. 

Bogklub og samtalegruppen
I gruppen skal deltagerne læse bøger og få nogle 
gode, uhøjtidelige og fornøjelige snakke om disse 
samt om almene emner. Gruppens medlemmer kan 
komme med input til hvilke bøger (typisk romaner) 
og emner, der skal snakkes om. Bøgerne skal inde-
holde temaer, der kan relateres til nutidige emner 
(det vil ikke være krimier, science fiction, fantasy 
eller lignende). De første bøger fastlægges, første 
gang gruppen mødes. Gruppen vil være en åben 

gruppe, så man kan godt være med, selvom man 
ikke kan deltage den første gang. Gruppen mø-
des på skift hos gruppens deltagere, og det bliver 
annonceret en måneds tid før, hvilken bog der skal 
læses til næste gang. 

Besøgsgruppen
Formålet er at lave besøgsture til de forskellige 
værksteder, gallerier, små forretninger m.m., som 
er i klyngen, så borgerne kan lære deres område 
at kende. Hver enkelt besøg slås op for sig. Alle, 
der gerne vil have besøg eller har forslag til, hvem 
gruppen kan besøge, kan komme med forslag 
hertil. 

Indkøbsforening 
Indkøbsforeningen er interesseret i at udføre indkøb 
af dagligvarer m.m. til gavn og glæde for medlem-
merne. Der arbejdes på en organisering. 

Strikkeklubben
Formålet med strikkeklubben er udveksling af gode 
idéer, snakke og hygge, lære hinanden at kende og 
selvfølgelig at grine sammen. 

Foredragsgruppen
I foredragsgruppen vil klyngen gerne høre hverda-
gens helte fortælle om deres liv og arbejde.

Visuel Kommunikation på BAF-tårnet  
i Klemensker
Gruppen har en drøm om at anvende BAF-tårnet 
som udstillingsvindue/ fotoudstilling, filmfremvisning 
m.m.

Klyngefaciliteter, Klyngepedel
En meget nærliggende servicefunktion for klynge-
beboere med udlån af diverse maskiner m.m. og 
med en klyngepedel, der står for logistikken.

Arbejdsgrupper fremadrettet
Indholdet i og antallet af arbejdsgrupper vil variere i 
takt med, at klyngen udvikler sig. 
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Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om 
klyngesamarbejdet, peger de fleste på lokale aviser 
(67 %). Under ’Andet’ nævner flere respondenter, 
at de har kørt om klyngesamarbejdet via indslag på 
TV2 Bornholm, i radioen og til borgermøder. 

Fremadrettet foretrækker borgerne stadig at holde 
sig orienteret om udviklingen i lokalområdet via 
lokale aviser (51 %), mails/nyhedsbreve (39 %) og 
Facebook (33 %). 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=617)    

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=915)  

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

%

         10 % 
        39 %

        24 % 
  33 %

             15 % 
     21 %

     67 % 
     51 %

             30 % 
 17 %

           13 % 
        25 %

        24 % 
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         11 % 
         10 %

0 % 
            14 %

      7 % 
  2 %
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4.4. KOMMUNIKATION
En god og tværgående kommunikation er med til at 
styrke de enkelte byer og klyngen som en helhed. 
Derfor er en forbedret og koordineret kommunikati-
onsindsats meget vigtig i klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan klyngen, 
kommunen og foreningerne i området få inspiration 
til, hvordan de bedst kommunikerer med borgerne i 
4-Kløver-Klyngen. Derfor bliver de i undersøgelsen 
spurgt ind til deres nuværende vaner og fremtidige 
ønsker, når de søger informationer.

67 % af respondenterne havde hørt om 4-Klø-
ver-Klyngen, før de deltog i borgerundersøgelsen. 
Styregruppen har derfor gjort et godt stykke arbejde 
i forhold til at udbrede kendskabet til klyngen. De 
67 % blev efterfølgende spurgt til, hvorfra de havde 
hørt om klyngen. Alle respondenter blev ligeledes 
spurgt til, hvordan de fremadrettet ønsker at ind-
hente oplysninger om lokale forhold. 

34 



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 fortsat kommunikeres gennem den lokale avis, 
”KLYNGE-AVISEN”, som er etableret i forbindelse 
med etableringen af 4-Kløver-Klyngen. Også et 
nyhedsbrev og brug af Facebook anbefales frem-
adrettet. 

Desuden må det på baggrund af succesen fra de 
indledende borgermøder og indslag i TV/radio også 
være en anbefaling, at klyngen fortsat kommuni-
kerer på den måde. Det vil samtidigt være med til 
at udbrede kendskabet til klyngen yderligere, og 
det vil være et godt sted at starte rekrutteringen til 
de arbejdsgrupper, som med tiden bliver nedsat i 
forbindelse med klyngeprojektet.  

4-Kløver-Klyngen er allerede godt i gang med flere 
af de anbefalede kommunikative løsninger:

”KLYNGE-AVISEN” er en selvejende institution 
etableret blandt borgerforeninger, idrætsforeninger 
og menighedsråd for Aarsballe, Klemensker, Nyker 
og Rø. Bladets formål er at virke for de fire lokalom-
råders interesser – dvs. i 4-Kløver-Klyngen. Både 
udadtil og indadtil ved at fremme kontakten mellem 
beboere, foreninger og grupper i området. Avisen 

er desuden medlemsblad for idrætsforeninger og 
borgerforeninger og kirkeblad for Klemensker-Rø 
og Nyker pastorater.     

Avisen udkommer seks gange om året – normalt 
anden onsdag i lige måneder. Den er på 24 sider 
og udkommer i et oplag på 2.425 stk. og trykkes af 
Bornholms Tidende. Den husstandsomdeles til alle i 
4-Kløver-Klyngens´s område med fast bopæl.

Redaktionsgruppen består af de to præster, fire lo-
kalredaktører (én for hvert område) og en ansvars-
havende redaktør, der tillige sammen med avisens 
kasserer tegner bestyrelsen.

En fælles hjemmeside, www.4kløverklyngen.dk, er 
etableret og Facebooksiden @4-Kløver-Klyngen er 
oprettet. 

Klyngen har udbredt kendskabet til deres arbej-
de gennem en række forskellige tiltag: Bl.a. har 
klyngen lagt nyheder op på den nye hjemmeside og 
delt nyhederne via byernes egne Facebooksider. 
Der har desuden været en mailkampagne til alle, 
der har vist interesse via borgerundersøgelsen. 
Endeligt har bl.a. Bornholms Tidende og TV2 Born-
holm foreløbigt (d. 1. april 2019) omtalt klyngen 40 
gange i deres nyhedsdækning.  
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=266)

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

%
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0 %

       7 %

    33 %

      5 %
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4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere, som involverer sig, og som vil yde en frivil-
lig indsats.⁹ Uden et stærkt frivilligt engagement er 
det vanskeligt at skabe udvikling i klyngen. Det er 
derfor vigtigt at kortlægge kulturen og motivationen 
for frivilligt arbejde, da det giver klyngen et vigtigt 
redskab til at motivere nye frivillige. 

89 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis byerne skal 
overleve. Det er derfor et vigtigt argument i den 
fremtidige rekruttering af nye frivillige.

I dag er det 29 % af respondenterne, som laver 
frivilligt arbejde. Det er 12 procentpoint færre end 
på landsplan, hvor 41 % af befolkningen deltager i 
frivilligt arbejde.10 Der er derfor her et stort forbed-
ringspotentiale i klyngen. Dog har en undersøgelse 
af frivilligheden i hele Bornholms Regionskommune 
fra 2015 vist, at 55 % af borgerne har været frivillige 
inden for den seneste toårige periode.11 Hvad den-
ne store forskel skyldes, kan nærværende undersø-
gelse ikke vurdere. 

101 respondenter giver direkte udtryk for, at de 
gerne vil kontaktes med henblik på at høre mere 
om mulighederne for at blive frivillig i klyngen. 
Det giver klyngen 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. Respondenterne er blevet kontaktet via 
mail og telefon, og der er kortlagt på hvilken måder, 
de ønsker at involvere sig som frivillige.

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 (56 %). Herefter kommer det, at 

de blev opfordret/valgt til det (35 %), og deres ønske 
om at deltage i et socialt fællesskab (33 %). 

Jo bedre klyngen kender borgernes motivationsfak-
torer, desto bedre kan de henvende sig til nye frivilli-
ge og invitere dem ind i samarbejdet. Med udgangs-

punkt i ovenstående kan det derfor konkluderes, at 
det i rekrutteringen af frivillige i 4-Kløver-Klyngen er 
afgørende, at de har interesse for sagen, at de bliver 
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At deltage i et socialt fællesskab (58 %) og at gøre 
noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (45 %), er 
klart det mest betydningsfulde udbytte ved at lave 
frivilligt arbejde for borgerne i 4-Kløver-Klyngen. 

Derudover har det også betydning at gøre noget 
konkret på områder, som optager den enkelte  
(35 %).  

Det er interessant, at respondenterne i så udpræ-
get grad peger på det sociale fællesskab som et 
afgørende aspekt og udbytte ved frivilligt arbejde, 
mens det har mindre betydning for motivationen for 
at påbegynde det frivillige engagement. 

Det er ligeledes interessant, at når man først er 
kommet i gang med frivilligt arbejde, så er fælles-
skabet og det at gøre en indsats til fordel for lokal-
samfundet vigtigere, end det fx er at lære noget 
om det, man arbejder med. Det skal klyngen derfor 
forsøge at skabe de optimale rammer for.

Et sidste interessant aspekt ved ovenstående er 
i denne sammenhæng det, at respondenterne 

peger på muligheden for at gøre noget for lokal-
samfundet, som den næst mest afgørende udbytte 
af deres frivillige engagement. Det er jo netop det, 
som er klyngens rolle. Sammenlignes dette med 
en landsdækkende undersøgelse, træder pointen 
endnu tydeligere frem. Hvor det her er det, der i 
denne undersøgelse giver det næststørste udbyt-
te, så er det i de landsdækkende undersøgelser 
det, som giver det tredje højeste udbytte.14 På den 
måde viser respondenternes besvarelser, at lysten 
til et lokalt engagement er større i klyngen end på 
landsplan. Det giver et godt afsæt for det fremadret-
tede arbejde. 

opfordret til at engagere sig, og at det sociale fælles-
skab prioriteres. Der ligger derfor en vigtig opgave 
for klyngen i at få bragt disse elementer i spil, da 
det kan have betydning, når der skal rekrutteres nye 
frivillige.

Ifølge en landsdækkende undersøgelse på området, 
så angiver 46 % at engagementet for at påbegyn-
de et frivilligt engagement udsprang af deres egen 
interesse.13 I Klyngen er der altså flere frivillige, som 
begyndte deres engagement på grund af deres egen 

interesse for sagen. Det kan derfor anbefales, at 
4-Kløver-Klyngen opfordrer områdets borgere til at 
bidrage med deres specifikke kompetencer inden for 
områder, som interesserer dem.

Ser vi overordnet på begrundelserne for at arbejde 
frivilligt, er det ikke kun anledningerne og motivati-
onen til at komme i gang, der er interessant. Hvad 
der motiverer frivillige, og hvad deres udbytte er, når 
de har fået foden indenfor, er både interessant og 
vigtigt. Blandt andet i et fastholdelsesøjemed. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=264)

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

%

   35 %

         58 %

    45 %

           22 %

          11 %

    16 %

3 %
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37 



4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
I kommunens udviklingsstrategi fra 2016 har kom-
munalbestyrelsen som mål at opretholde trivsel og 
fastholde aktiviteter i lokalsamfundene:15  

”Målet er at inddrage borgerne i udviklingen 
af deres lokalområde, så fællesskabet i 
lokalsamfundet styrkes. Dette indebærer, 
at det enkelte lokalsamfund skal udvikle 
og fremme synliggørelse af lokalområdets 
særkendetegn. Derudover er målet en 
bedre udnyttelse af kommunale faciliteter 
med henblik på at samle aktiviteterne på 
færre adresser uden væsentlig reduktion af 
aktivitetsniveauet.” 

Kommunalbestyrelsen har også borgerinddragel-
se og partnerskaber som mål og det at inddrage 
civilsamfundet gennem opbyggelse af relationer for 
derigennem at sætte borgernes selvhjulpenhed i 
centrum. Ligeledes er der i kommunalbestyrelsen 
fokus på det tværfaglige samarbejde mellem rele-
vante aktører. På den måde sikres det, at relevante 
tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede i det 
daglige arbejde.

Bornholmerpanel, samtalecaféer  
og lokalsamfundspulje
I kommunen er der gennem de senere år ekspe-
rimenteret med forskellige former for borgerind-
dragelse. Fx er der etableret et Bornholmerpanel, 
som er et elektronisk borgerpanel, hvor borgerne 
er spurgt til råds om forskellige lokale emner. Dertil 
kommer samtalecaféer om folkesundhed og en 
række andre mødeformer.

Kommunens Lokalsamfundspulje bidrager til ud-
vikling af øens lokalsamfund. Puljen understøtter 
lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på, 
hvordan den enkelte by eller lokalområdet synliggø-
res og udvikles fremadrettet.

Det er altså tydeligt, at Bornholms Regionskom-
mune har en målsætning om, at borgerne skal 
inddrages i kommunens udvikling, og at de priori-
terer samarbejdet med borgerne. For at kortlægge 
borgeres kendskab til de kommunale ambitioner om 
borgerinddragelse, bliver respondenterne i spørge-
skemaet spurgt hertil. 
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VED DU, OM BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE HAR BESKREVET,  
HVORDAN DEN SER OG VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE  
OG KOMMUNE? DET KAN FX VÆRE I EN POLITIK ELLER EN STRATEGI, 
DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE (N=904)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

76 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til 
kommunens syn på samarbejdet med borgerne. Af 
de resterende tror 14 %, at kommunen har beskre-

vet det, mens de resterende 10 % tror det modsat-
te.

Trods den førnævnte Udviklingsstrategi og Bornhol-
merpanelet er det langt fra alle borgere, der er klar 
over, hvordan man kan få indflydelse på den lokale 
udvikling. Resultatet er ganske interessant, da så 
mange respondenter reelt ikke er klar over, i hvilken 
grad samarbejdet mellem borgere og kommune 
er prioriteret, og hvordan rammerne for det er fra 
kommunens side. 

Bornholms Regionskommunes repræsentant i 
klyngesamarbejdet er tilknyttet den rådgivende stra-
tegigruppe. En vigtig opgave bliver at få kommunike-
ret, at klyngesamarbejdet er et aktiv og et strategisk 
vigtigt samarbejde mellem borgerne og kommunen.  
Både til de frivillige, men også til de borgere, som 
endnu ikke deltager i klyngesamarbejdet.

%

    14 %

10 %

             76 %
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4.7. 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 mø-
desteder det personlige netværk og fællesskabet 
blandt borgerne. Mødesteder har således stor be-
tydning for den enkeltes sundhed og velbefindende. 
Sådan er det også for borgerne i 4-Kløver-Klyngen.

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder.16

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, stranden 
og genbrugsstationen.

 

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 BYERNE? (N=874)

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)

          7,3

      6,9

  7,7

4,9

            7,5

            7,5

    6,6

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. Dagligvarebutikker (7,7) 
vurderes sammen med Haller og klubhuse (7,5), 
Tilbagevendende årlige begivenheder (7,5) og 

Institutioner (7,3) til at have den største betydning 
som et fælles mødested for borgerne. Kirker og me-
nighedshuse (4,9) vurderes til at have den mindste 
betydning.  

Respondenterne har ligeledes mulighed for at 
nævne andre mødesteder, som de mener kan 
styrke fællesskabet på tværs 4-Kløver-Klyngen. Her 
nævnes eksempelvis kroer og caféer, privatskolen i 
Nyker, byttecentraler, et mødested til de unge og en 
hundeskov, hvor hundene kan løbe frit omkring. 

I forhold til de tre typer mødesteder, så er daglig-
varebutikker et eksempel på et uformelt mødested, 
hvor man mødes tilfældigt med et bestemt formål. 
Haller og klubhuse samt institutioner er eksempler 
på formelle mødesteder, hvor man mødes med en 
forventning om et forudbestemt læringsudbytte. 
Den type mødested er vigtig for lokalsamfundet, 

da det hænger sammen med et grundlæggende 
behov for at få hverdagen til at fungere. Tilbage-
vende årlige arrangementer er eksempler på ’tredje 
mødesteder’. Det betyder, at det sociale samvær er 
i fokus, at det er lidt tilfældigt, 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 anbefales det, at 4-Kløver-Klyngen ar-
bejder med at tilpasse de formelle og de uformelle 
mødesteder, så de i stadig højere grad kan fungere 
som tredje mødesteder, der samler befolkningen på 
tværs. 

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.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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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 4-Kløver-Klyngen ser af behov i forbindelse med 
fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdæk-
ning i Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger 
Bornholms Regionskommune på en 12. plads.17 
Dækningen bliver målt ud fra antallet af faciliteter i 
forhold til indbyggertallet. I landdistrikterne ses det 
ofte, at borgerne har længere til idrætsfaciliteterne 
mod til gengæld ikke at være så mange om at dele 
dem.

4.8. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED DE LOKALE IDRÆTSFACILITETER? (N=877)

Ja

Nej

%

84 %

16 %
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Der er ingen nævneværdig forskel på tilfredsheden 
i de fire byer i klyngen. Tilfredsheden er som i en 
række andre tilfælde også her afhængig af respon-
denternes alder. Der ses en klar tendens til, at jo 
ældre respondenterne er, desto mere tilfredse er de 
med idrætsfaciliteterne. Eksempelvis er kun 73 % 
af respondenterne under 30 år tilfredse, mens 89 % 
af respondenterne over 60 år er det. 

De 16 % fik efterfølgende mulighed for at fortælle, 
hvad de ikke er tilfredse med ved de lokale idræts-
faciliteter. Hertil svarer mange, at der mangler en 
hal i området. Derudover nævnes fx også et sted 
til spil som dart og billard samt flere bænke langs 
kyststrækningerne. 

84 % af respondenterne er tilfredse de lokale idræts-
faciliteter. Men der er dermed samtidigt også 16 %, 

som ikke er tilfredse. 
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ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=866)

Ja

Nej

%

83 %

17 %

0 20 40 60 80 100

Dermed er det stort set de samme procentsatser, 
som ved det forrige spørgsmål omkring tilfredshe-

den med faciliteterne. Også her gør det sig gælden-
de, at tilfredsheden stiger med alderen.   

83 % af respondenterne er tilfredse med det fritids- 
og aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. Men 

der er dermed samtidigt også 17 %, som ikke er 
tilfredse. 
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HVOR OFTE DELTAGER DU I AKTIVITETER I KLYNGENS OMRÅDE? (N=857)

Flere gange om ugen

1-4 gange om måneden

1-4 gange om året

(Næsten) aldrig

Ved ikke

%

7 %

     12 %

    20 %

       52 %

  9 %
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Den resterende del af dette kapitel vil gøre klyngen 
mere bevidst om hvilke aktiviteter, der skal udby-
des, for at flere borgere deltager. Respondenterne 
bliver i forlængelse af ovenstående spurgt til, om de 

har forslag til nye aktiviteter. Forslagene fordeler sig 
på tre overordnede kategorier: Natur og outdoor, 
Idræt og motion samt Kultur.18

Med 52 % er det lidt over halvdelen, som (næsten) 
aldrig deltager i aktiviteter i klyngens område. Det 

viser et stort forbedringspotentiale. 
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NATUR OG OUTDOOR (N=396) 

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

        32 %

    64 %

     15 % 

          21 %

         20 %

       16 %

10 %
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Inden for Natur og outdoor er vandreture (64 %) den 
store højdespringer. Under ’Andet’ nævnes eksem-
pelvis afmærkede vandre-, løbe-, cykel- og ridestier, 
samt flere guidede naturoplevelser. Fx svampeture 
og ture med udgangspunkt i den lokale historie. I 

forlængelse af det bliver det pointeret, at de skønne 
skove og plantager kan udnyttes bedre, end tilfældet 
er i dag. Også her er der forslag om en hundeskov, 
hvor hundene kan løbe frit. 
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IDRÆT OG MOTION (N=352)

Gymnastik

Svømning

Fitness (spinning, aerobic, yoga mm.)

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

          32 %

   28 %

         38 %

         32 %

          26 %

         19 %

    15 %

14 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Inden for Idræt og motion er det fitnessaktiviteter  
(38 %), som efterspørges af flest respondenter. 

Under ’Andet’ nævnes en lang række forskellige akti-
viteter. Flest gange nævnes e-sport og dans. 

Det er i klyngen allerede etableret kontakt med DGI 
Bornholm. Det anbefales, at klyngen og landsdels-
foreningen i fællesskab får lagt en plan for, hvordan 

borgernes ønsker til aktiviteter kan imødekommes i 
4-Kløver-Klyngen. 
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Forslagene til nye aktiviteter inden for både Natur og 
outdoor, Idræt og motion samt Kultur er som tilfreds-
heden alle afhængige af respondenternes alder. For 
respondenter under 30 år efterspørges der eksem-
pelvis i langt højere grad fitness (59 %) og ridning 
(40 %). I modsætning hertil er der for respondenter 
over 60 år en endnu større efterspørgsel efter fx 
vandreture (72 %) og gymnastik (39 %). 

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det 
klyngen, at den som noget af det første arbejder 
særligt målrettet med at etablere afmærkede stisy-
stemer til vandreture rundt i naturen, fitnessaktivite-
ter, aktiviteter for unge, fællesspisninger og fælles 
madlavningsaktiviteter. 

Ét er, hvilke aktiviteter der efterspørges i klyngen. 
Noget andet er, hvilke aktiviteter der kan være med 
til at samle klyngen på tværs af de enkelte byer. 

KULTUR (N=394)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

    22 %

  29 %

      23 %

      15 %

           27 %

        41 %

      47 %

11 %
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Inden for kategorien Kultur efterspørges en bred vifte 
af aktiviteter. Størst er efterspørgslen efter aktiviteter 
til unge (47 %) og fælles madlavningsaktiviteter  

(41 %). Under ’Andet’ nævnes bl.a. flere fællesspis-
ninger (fx ved et årligt langbord), foredrag og fælles 
værksteder.    
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=855)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet 

Ved ikke

%

      31 %

   29 %

                51 %

              38 %

4 %

      31 %

2 %

          23 %
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Respondenterne fremhæver særligt årstidsfester  
(51 %) som det mest oplagte at samles om på tværs 

af byerne. Under ’Andet’ nævnes igen fælles kulturel-
le vandreture.  

Et vigtigt element, hvis eksempelvis aktiviteter og 
foreningstilbud skal tænkes på tværs af de enkelte 
byer, er, at borgerne er villige til at transportere 

sig rundt i klyngen. Respondenterne bliver derfor 
spurgt til, hvor langt de er villige til at transportere 
sig for at deltage i deres fritidsinteresser.  
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG  
TIL FRITIDSINTERESSER? (N=856)

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%

         23 %

  33 %

 25 %

19 %
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Samlet set er 77 % af respondenterne villige til at 
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritidsin-
teresser. 44 % vil bevæge sig mere end 9 km. 

Der er ca. 13 km på tværs af klyngen. Der vil derfor 
altid være enkelte, som ikke vil køre efter de fælles 
aktiviteter. Dog er afstandene så relativt små, at 
langt størstedelen af borgerne gerne vil køre efter 
det, når aktiviteter placeres centralt i klyngen. 
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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 4-Kløver-Klyngen klar 
over, at de er nødt til at samarbejde på 
tværs af byerne, hvis de enkelte lokal-
samfund skal overleve. Borgerne er også 
klar over, at deres engagement spiller en 

afgørende rolle, hvis det skal lykkes. Opga-
ven bliver derfor nu, at få skabt et bredere 
engagement. Rapportens sidste kapitel vil 
her beskrive klyngens fremtidsperspektiver 
på baggrund af borgerundersøgelsen og 
de første fire kapitler. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, 4KLØVERKLYNGEN SKAL  
SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=855)

HVAD ER DIT STØRSTE ØNSKE FOR OMRÅDET? (N=394)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og sammenhold  
som giver tryghed

Ved ikke

%

             37 %

       42 %

                 49 %

 19 %

  20 % 

             27 %

  28 %

     12 %

    20 %

8 %
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Mulighed for indkøb lokalt (49 %) er det vigtigste 
punkt for klyngen at samarbejde om fremadrettet. 
Derudover er også Gode skoler og institutioner  

(42 %) og En god infrastruktur (37 %) oplagte emner 
at samarbejde om. 

Det er dog også værd at nævne de næste emner 
på listen: Et rigt foreningsliv med et stort akti-
vitetsudbud (28 %), Veludnyttede og attraktive 
naturområder (27 %) og Et stærkt fællesskab og 
sammenhold, som giver tryghed (20 %). Hvor de 
tre førstnævnte er emner, der alle er langsigtede og 
som kræver, at kommunen er indblandet, så er de 
næste tre noget, som klyngen selv kan tage fat i, og 
hvor der kan opnås resultater på kortere sigt. 
På samme måde som tilfredsheden med og efter-

spørgslen efter fritids- og aktivitetstilbud er afhæn-
gig af respondenternes alder, ligeledes er priorite-
ringen af fokuspunkter det. Eksempelvis prioriteres 
fællesskabet og sammenholdet samt foreningslivet 
med et bredt aktivitetsudvalg højst for respondenter 
under 30 år. Gode skoler og institutioner prioriteres 
ikke overraskende højest for respondenter mellem 
30 og 50 år, mens muligheden for indkøb bliver 
vigtigere, jo ældre respondenterne bliver. 

Styregruppen har ønsket at spørge borgerne til 
deres største ønske for området i fremtiden. De har 
selv kategoriseret og analyseret resultaterne, der i 
høj grad koncentrere sig om de nævnte fokuspunk-

ter, men også ønsket om flere indkøbsmuligheder i 
klyngen, flere jobs og en øget tilgang af børnefami-
lier. Desuden knytter en række ønsker også an til 
de aktivitetsgrupper, der er nedsat. 
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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.19 Alt det er styregruppen i 4-Kløver-Klyn-
gen allerede 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 nu at se på, hvordan 
de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de kan 
få kompenseret for og/eller minimeret udfordringer-
ne.

STYRKER 
• Bornholms Regionskommune nævner bl.a. 

i deres Udviklingsstrategi 2016, at den har 
som mål at inddrage borgerne i udviklingen af 
deres lokalområder. 

• Fra 2017 til 2018 er indbyggertallet i klyngen 
steget, og i Klemensker Sogn er gennemsnit-
salderen faldet fra 2016-2018. 

• Fra 2007 til 2018 er der procentvis kommet 
en større andel af unge (17-25 år) i klyngen.

• De fire byer har tidligere samarbejdet med 
hinanden inden for enkelte områder – fx 
idrætten, kirkerne og skolen. Disse samarbej-
der skal der bygges videre på fremadrettet.

• Den ene skole, der er tilbage i klyngen, har 
meget flotte elevtal. Den samme positive 
udvikling ses i flere af områdets institutioner. 

• 4-Kløver-Klyngen ligger placeret centralt på 
Bornholm, så hele øen kan nås inden for en 
overkommelig afstand. 

• Med 1.043 respondenter, har en stor gruppe 
af områdets borgere fået kendskab til klyngen 
og det fremadrettede arbejde. Og klyngen har 
fået en bred viden om, hvad borgerne mener 
om området. 

• 93 % er tilfredse med at bo i klyngen. 

• 80 % af respondenterne ser samarbejdet 
mellem byerne som en forudsætning for, at 
de enkelte lokalsamfund kan overleve. Det 
viser en generel opbakning til klyngetanken.

• 101 respondenter ønsker at høre mere om 
muligheden for at blive frivillig i klyngen. 

• Det at gøre noget, som er vigtigt for lokal-
samfundet, er vigtigere i klyngen end i resten 
af landet. Det er netop det, som et frivilligt 
engagement i en landsbyklynge tilbyder de 
frivillige.  

• 89 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis byerne i området 
skal overleve.

• 84 % er tilfredse med de eksisterende lokale 
idrætsfaciliteter, og 83 % er tilfredse med 
det fritids- og aktivitetsudbud, der findes i 
lokalområdet. 

• Samlet set er der blandt respondenterne 
kommet 1.142 forslag til nye aktiviteter inden 
for Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur. 

• 77 % er villige til at transportere sig mere end 
5 km for at deltage i deres fritidsinteresse.
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UDFORDRINGER 
• 76 % ved ikke, om Bornholms Regionskom-

mune har beskrevet, hvordan den ser og 
vægter samarbejdet med borgerne. Meget 
få borgere kender derfor til kommunens 
ambitioner om borgerinddragelse. Det kan 
true klyngens fremtid, hvis ikke borgerne 
bliver klar over, at de har en stor rolle at spille 
i udviklingen af området. 

• Befolkningstallet i Bornholms Regionskom-
mune er de seneste 11 år faldet med næsten 
3.500 borgere. En procentmæssig nedgang 
på ca. 8 %. Befolkningsnedgangen forventes 
at fortsætte frem til 2045. 

• 4-Kløver-Klyngen har over de seneste 11 år 
oplevet en nedgang i indbyggertallet på 376 
borgere.

• Aldersgennemsnittet er højre og stiger hurti-
gere i klyngen end på landsplan. Der kommer 
i den forbindelse relativt set færre børn og 
voksne i klyngen, mens der samtidigt kommer 
flere ældre. Det kan få betydning for både 
den basale private og kommunale service.

• Der er kun en købmand tilbage i klyngen, og 
generelt er området udfordret af de større 
discountkæders indtog på øen.  

• 7 % af respondenterne er ikke tilfredse med 
at bo i klyngen. De utilfredse respondenter er 
hovedsageligt de yngre borgere, da tilfreds-
heden stiger med alderen.  

• 29 % vil ikke anbefale andre at flytte til deres 
by. Jo ældre respondenterne er, desto større 
er sandsynligheden for, at de vil anbefale 
andre at flytte til deres by. 

• Respondenterne føler større tilknytning til 
det sogn, de bor i, end til 4-Kløver-Klyngens 
område. Skal klyngen blive en succes, er det 
nødvendigt, at borgere i fremtiden i højere 
grad føler tilknytning til hele klyngen. 

• Kun 31 % og dermed ca. hver tredje mener, 
der i dag er et godt samarbejde i klyngen.

• Kun 32 % mener, at byerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer. 

• Kun 29 % af respondenterne deltager i 
frivilligt arbejde. På landsplan er det tilsvaren-
de tal 41 %. Derudover mener 89 %, det er 
nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, 
hvis byerne i området skal overleve. Men kun 
29 % arbejder altså frivilligt. 

• Over halvdelen (52 %) af respondenterne 
deltager (næsten) aldrig i aktiviteter i klyn-
gens område. 

Styregruppen udpeger på baggrund af den viden, 
der er opnået via kortlægningen og denne rapport, 
en samlet vision for klyngen, som skal udstikke 
retningen for 4-Kløver-Klyngen i fremtiden. Med ud-
gangspunkt heri beslutter og udpeger styregruppen 
hvilke indsatsområder, de vil prioritere og arbejde 
videre med. 

Herfra er det op til klyngen at få involveret de frivilli-
ge, som kan arbejde med de forskellige temabase-
rede indsatsområder. Med udgangspunkt i klyngens 
organisering, vil det være oplagt at danne arbejds-
grupper ud fra hver enkelt af disse. Det vil være 
naturligt at lade arbejdsgrupperne selv arbejde med 
en kvalificering og konkretisering af de indsatsom-
råder, som udvælges. Det anbefales, at der tages 
udgangspunkt i de frivilliges interesser og ønsker 
såvel som de behov, nærværende rapport viser. 

Visionen og de valgte indsatsområder danner 
grundlag for de kommende handleplaner, som 
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper, og strate-
giplanen, som udarbejdes af styregruppen. Stra-
tegiplanen skal fungere som pejlemærke for den 
langsigtede udvikling af 4-Kløver-Klyngen. Den skal 
vise vejen for initiativer, der på sigt sættes i gang og 
sikre en fortsat positiv udvikling. Strategiplanen for 
4-Kløver-Klyngen forventes at ligge færdig ultimo 
2019.
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