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1.

INDLEDNING

Denne rapport handler om landsbyklyngen
Bedst mod West, som er placeret i den
sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Bedst mod West 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.
Bedst mod West er, som navnet siger, placeret i
den vestligste del af Danmark. Klyngen ligger bag
Ringkøbing Fjord i læ for det bølgende og brusende
Vesterhav med de store og velkendte brændinger.
Klyngen består af de fire lokalsamfund Hemmet,
Sdr. Vium, Lyne og Bork. De fire lokalsamfund udgøres af de fem sogne Hemmet, Sdr. Vium, Lyne,
Sdr. Bork og Nr. Bork.
Idéen til samarbejdet mellem lokalsamfundene
opstod i efteråret 2016, hvor Hemmet, Sdr. Vium
og Bork blev enige om at afholde et ’Fælles Åben
Landsby’ arrangement. På Ringkøbing-Skjern
Kommunes Frivilligdage i oktober 2016 havde de
tre landsbyer en fælles stand, som medførte gode
samtaler og et styrket samarbejde. Under Årsmødet
i Landdistriktsrådet i november fortsatte de gode
toner, og det blev aftalt at mødes igen i december.
Man valgte her at invitere Lyne med, som hurtigt
takkede ja til invitationen. I januar blev det besluttet
at stifte Facebooksiden @Bedst mod West. Flere
månedlige møder fulgte og førte til gennemførelsen
af endnu et ’Fælles Åben Landsby’ arrangement i
september 2017.
Herefter ansøgte det nye fællesskab om optagelse
i kampagnen Landsbyklynger. I november 2017
blev Bedst mod West udvalg til at deltage, og primo
2018 påbegyndte klyngen officielt arbejdet hen i
mod en fælles organisering.
Visionen for landsbyklyngen Bedst mod West er
at mindske ”hjemmeblindheden” ved at tænke
ud af boksen og ved at udvide samarbejdet
mellem byerne. De skarpe skel, der er mellem
sognene, stammer fra en svunden tid og skal
nedbrydes helt. I kraft af det nye samarbejde
skal den yngre generation gennem idræt og
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skolegang blande sig med hinanden, så de gamle skel bliver udvisket.

Udfordringerne

Bedst mod West er som mange andre yderområder
kendetegnet af de klassiske landdistriktsrelaterede udfordringer. Tydeligt i Bedst mod West er den
manglende bosætning og den befolkningsnedgang,
som opleves i området. Flere huse er til salg, men
bankernes manglende villighed til at udlåne penge i
yderområder betyder, at hussalget står stille.
Det nedadgående befolkningstal udfordrer den
kommunale skole i klyngen, som er på nippet til at
være lukningstruet på grund af et faldende elevtal.
Dog er der også en friskole i området, som oplever
det modsatte – den har efterhånden for mange
elever. Det giver en skævvridning, som er forbundet
med tidligere historiske tendenser omkring valg af
skoleform.
På samme måde som den kommunale skole udfordres ved det faldende befolkningstal, ligeledes gør
foreningerne i området det. Der er her en mangel
på frivillige, som gør, at de efterspurgte aktiviteter
ikke kan realiseres. Det betyder, at særligt de unge
søger udenbys og trækker sig væk fra området.
Infrastrukturen er ligeledes en udfordring. De
dårlige og smalle veje er ikke tilpasset den tunge
trafik og de mange turister, som kommer igennem
området. Der er derudover for få cykelstier – særligt til børn og unge, og den offentlige transport
er udfordret af besparelser og nedskæringer. Det
betyder, at befolkningen har svært ved at komme
rundt i klyngen. I forbindelse med den manglende
infrastruktur hører også problemerne med en svigtende mobildækning, som telefonselskaberne indtil
nu ikke har været lydhøre overfor.

Muligheder

Hvert sogn i klyngen har deres unikke input til
fællesskabet, og de kan derfor supplere hinanden.
På den måde kan den store forskellighed sognene
imellem blive en stor styrke for klyngen.
Bedst mod West rummer en helt unik natur og er et
dejligt turistområde. Det kan udvikles og udnyttes i

højere grad end tilfældet har været hidtil. Derudover
er området et oplagt sted til virksomhedsopstart.
Bl.a. på grund af de billige kvadratmeter til hjemmekontor og lagerplads.
Der er allerede i klyngen en række eksisterende
samarbejder mellem sognene. Der samarbejdes
mere på kryds og tværs end tidligere og broer
mellem de forskellige parter er allerede blevet
bygget. Eksempler på samarbejde mellem sognene
er Strellev/Lyne G & U, som samarbejder med Sdr.

Vium inden for gymnastik og med Bork inden for
fodbold. Bork afholder Bork Havn Musikfestival en
gang om året, og de trækker her på mange hjælpere fra de øvrige sogne. Hemmet afholder friluftskoncerter, hvor der også er stor opbakning fra de andre
byer. Sdr. Vium har desuden spejder, hvor børn og
unge fra både Bork, Hemmet og Lyne deltager.
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER
Som skrevet er flere af udfordringerne i landsbyklyngen Bedst mod West ikke unikke. I Danmark
er befolkningstallet stigende, 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 befolkningsnedgang.1
Parallelt med denne udvikling sker der en række
interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver
tilbage.²
Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne i
dag har svært ved at fastholde deres eksistensberettigelse som selvstændige, bæredygtige landsbyer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en
aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer oplever 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.

Landsbyer står stærkere,
når de står sammen

I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i samarbejde 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 mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og
drift optimeres.3
Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes
videre med i Landsbyklyngen Bedst mod West. Det
betyder, den overordnede tilgang er, at landsbyer
står stærkere, når de står sammen. At landsbyer,
der samarbejder, kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af landdistrikter.

Endvidere giver det et øget pres på tilpasningen 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
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
faldende befolkningstal i mange landdistrikter.
Foreningerne bliver pressede i forhold til antallet af
medlemmer, frivillige, ledere samt faciliteter med
deraf følgende økonomiske udfordringer.
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DEFINITION AF EN
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden,
som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter
hinandens styrker til at udvikle både
den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om
at skabe en fælles stedsidentitet,
socialt fællesskab og om at samles
om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.4

Tannisbugt

Hjørring

Frederikshavn

Østkystens
Guld

Jammerbugt

Rundt om
Hammer
Bakker

Læsø

Brønderslev

Aalborg
Thisted

Mors

Rebild
Øst

Rebild

Vesthimmerland

Mariagerfjord
Skive

Lemvig
Struer

Mariagerfjord Vest
Kronjylland

Sydvest
Salling

Holstebro

Liv i
Ådalen

Faurskov

Vesterhavsklyngen
VestRum

Norddjurs

Randers
Viborg

Silkeborg

Herning

Syddjurs

Landsby
fællesskabet
Østdjurs

Favrskov4ren
Århus

Sorring Voel
Ringkøbing-Skjern

MIN
Landsbyklynge

Mols i
Udvikling

Skanderborg

Halsnæs

Friskvind

Ikast-Brande

Odsherred

Bedst mod West

GadbjergBredsten
Hedensted
og Skibet

Billund

Varde

Hærvejsklyngen

Frederikssund

Samsø
Kalundborg

Vejle

De 5
ved Tissø Holbæk

Nordfyn
Vejen

Kolding

Odense

Assens

Haderslev

Slagelse
Nyborg

Faaborg- Midtfyn

Solrød
Køge

Ringsted

Kerteminde

Fyns
Søland
Hånden
under
Midtfyn
Landet på
Midtfyn

Tønder

Greve

Søskovlandet
Sorø Sjælland

Middelfart

Fanø

Roskilde

Lejre

Fredericia
Esbjerg

Fredensborg
Hillerød

Odder

Horsens

Helsingør

Gribskov

Landet
mellem
byerne

Stevns
Faxe

Næstved

Gudmekongens
Land

Landet
mellem
fjordene
Vordingborg

Svendborg

Åbenrå

Lan
g

Ærø

elan
d

Sønderborg
Lolland
Guldborgsund

Vi Samler Enderne
– Langeland og Strynø

Landsbyklynger i kampagnen

4-kløverklyngen
Bornholm

7

1.2. PROCESSEN
At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de
skaber et nyt fællesskab.

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

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 styregruppe, som er ansvarlig for projektet, og som varetager
den overordnede styring. Ligeledes kommunikeres
projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som
ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.
I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyngen med fokus på de potentialer, der kan styrke
klyngens identitet og udvikling. Denne del består
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til
alle borgere fra 16 år og opefter i klyngens geografi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles
kommunikationsplatform.
I tredje fase arbejdes der på baggrund af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for den videre
proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges
enkelte indsatsområder, som fremadrettet prioriteres.

1.
FASE

Opstart og
planlægning
3 mdr.

2.
FASE

Dataindsamling,
kortlægning og
kommunikation
6 mdr.

3.
FASE

Vision og
indsatsområder. Det
strategiske fundament
2 mdr.

4.
FASE

Handleplaner og
indsatsområder
5 mdr.

I fjerde fase udarbejdes der handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.
I den femte og sidste fase afrundes projektet, og
der laves en strategiplan, der fungerer som pejlemærke for den langsigtede udvikling af området.
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5.
FASE

Afrunding,
strategiplan, forankring
og implementering
2 mdr.

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 justeringer, 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 endvidere 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 styregruppen. Repræsentanten skal sørge for, at der er sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i gang,
og de kommunale planer for området.

Stedbundne potentialer

Stedbundne potentialer er unikke ressourcer
relateret til et område eller en geografisk lokalitet.⁵
Stedbundne potentialer kan være mangt og meget.
Det kan være kulturarv i bygninger og landskaber,
nærhed til storslåede naturområder eller en lokal
håndværkstradition. 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
områdernes stedbundne potentialer og bringe dem
i spil. Den borgerinvolverende tilgang er en måde at
invitere den lokale viden og de lokale værdier ind i
processen omkring dannelsen af en landsbyklynge.
Igennem 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.⁶ 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 koordinerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer
og arbejder med strategiske perspektiver for
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation

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

Involvering

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

Kommunesamarbejde

Etablering af et styrket samarbejde med kommunen, så borgere og kommune i fællesskab
optimerer den kommunale service.

Mødesteder

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

Aktivitetsudbud

At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.
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1.3. RAPPORTEN
Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrundlaget for landsbyklyngen Bedst mod West. Således
skal rapporten danne grundlag for prioriteringer og
beslutninger om de indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge de
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyngen, dens demografi og de interne strukturer. De
interne strukturer 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 strategiplan, som udarbejdes i den femte og sidste fase
af processen.

Målgruppen for rapporten

Den primære målgruppe for rapporten er styregruppen for Bedst mod West samt de aktive arbejdsgrupper, der med tiden bliver tilknyttet projektet.
Heri medregnes også Ringkøbing-Skjern Kommune.
Den sekundære målgruppe består af Realdania,
DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er medfinansierende i projektet. Øvrige interessenter kan være
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning

Kapitel 1 introducerer landsbyklyngen Bedst mod
West og kampagnen Landsbyklynger.
Kapitel 2 opsummerer hovedresultaterne fra rapporten.
Kapitel 3 giver et overblik over klyngens demografiske profil med fokus på bl.a. befolkningstal,
gennemsnitsalder og aldersfordeling.
Kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersøgelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter
for landsbyklyngesamarbejdet.
Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver
for landsbyklyngen Bedst mod West. Kapitlet bygger på borgerundersøgelsen og rapportens første
fem kapitler.
Kapitel 6 indeholder en litteraturliste.
Kapitel 7 viser slutnoterne i rapporten.
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2.

HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne
fra rapporten og giver dermed et komprimeret
overblik over de vigtigste resultater, som er
vokset frem af analysen.

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE
Ringkøbing-Skjern Kommune har i løbet af de
seneste 11 år oplevet et fald i indbyggertallet på
ca. 2 %. Frem mod 2045 forventes indbyggertallet i kommunen at falde med yderligere 5 %,
således at der vil bo 53.996 borgere i stedet for
de 57.005, som bor i kommunen i dag.
I geografien, som dækker landsbyklyngen
Bedst mod West, er indbyggertallet til sammenligning over de seneste 11 år faldet med ca.

10 %. I dag bor der 2.452 borgere i klyngen.
Procentvis er der kommet en mindre andel af
børn (0-16 år) og en større andel af unge (1725), voksne (26-64) og ældre (65+).
Gennemsnitsalderen for borgerne i klyngen er
steget fra 38,4 år i 2007 til i dag at være 43,0
år. Til sammenligning var gennemsnitsalderen
i Danmark i 2007 39,9 år, mens den i dag er
41,5 år.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
Til at kortlægge borgernes syn på deres landsbyklynge er der foretaget en borgerundersøgelse. Den er
gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse fra d. 12. juni til d. 3. juli 2018. I alt har 574
borgere over 16 år og virksomhedsejere besvaret
undersøgelsen. Det svarer til 23,7 % af de adspurgte
i klyngen. Gennemsnitsalderen på respondenterne er
59 år.

TILKNYTNING
OG TILFREDSHED

Der er generelt en tilfredshed med at bo i klyngen, da
90 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor de
bor. Den vigtigste årsag til bosætning er de naturkvaliteter, som er i området, og det at deres familie og/eller
venner bor der (begge 37 %).
Ovenstående falder godt i tråd med, at borgerne nævner naturen og sammenhold/fællesskab/nærhed som
de bedste ting ved at bo i området.
81 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens 58 %
føler tilknytning til hele området, som landsbyklyngen
Bedst mod West dækker. Stedsidentiteten er således i
højere grad bundet til det sogn, borgerne bor i, end til
hele klyngens geografi.
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BOSÆTNING OG OPTIMISME

71 % vil anbefale andre at flytte til deres by, og
82 % mener, at fordelen ved at bo i en lille by er
større end ulemperne.
43 % af respondenterne tror, at der om ti år bor
færre mennesker i deres by, end der gør i dag.
33 % tror, at der om ti år er flere indbyggere i
deres by.
I forhold til at tiltrække nye tilflyttere er det vigtigste ifølge borgerne: (1) at de gode institutioner
bevares, (2) at foreningslivet og fritidstilbuddene
udvides, og (3) at der sker forbedringer inden
for den offentlige transport.

ORGANISERING
OG SAMARBEJDE

92 % mener, det er nødvendigt, at landsbyerne samarbejder med hinanden, hvis de skal
overleve i fremtiden. Der er dog kun 48 %,
som mener, der i dag er et godt samarbejde på
tværs af landsbyerne.
Klyngen er organiseret med en styregruppe bestående af medlemmer fra hver af de fire byers
borger-/sogneforeninger. Under styregruppen
er der nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Bl.a. en Ungegruppe, som arbejder med
etableringen af et ungehus i klyngen.

KOMMUNIKATION

68 % havde hørt om landsbyklyngen, før de
deltog i borgerundersøgelsen.
Borgerne henter i dag primært informationer
om lokal udvikling gennem samtale med andre
fra lokalsamfundet (52 %) og på Facebook
(42 %).
I fremtiden foretrækker borgerne primært at
indhente oplysninger om lokale forhold gennem mails/nyhedsbreve (46 %) og på Facebook (41 %).

FRIVILLIGHED OG
BORGERINVOLVERING

96 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis
landsbyerne skal overleve. Det viser, at borgerne er meget bevidste om deres afgørende
rolle i forhold til landsbyernes overlevelse.
52 % af respondenterne laver i dag frivilligt
arbejde. På landsplan er det tilsvarende tal
41 %.
I alt giver 46 respondenter udtryk for, at de
gerne vil kontaktes for at høre mere om
mulighederne for at blive frivillig i Bedst mod
West. Det giver et godt frivilligt fundament at
arbejde videre ud fra.

KOMMUNESAMARBEJDE

69 % af respondenterne ved ikke, om Ringkøbing-Skjern Kommune har beskrevet, hvordan
de ønsker, at samarbejdet mellem borgerne/de
frivillige og kommunen skal foregå.
Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver i deres
landdistriktspolitik 2015-2018 og i deres Politik
for det gode liv 2015-2018, at den ønsker, at
skabe gode aktiviteter for nuværende og kommende borgere. Derudover beskrives det, at
kommunen ønsker at facilitere samarbejdende
landsbyklynger og at hjælpe frivillige ildsjæle i at
arbejde langsigtet med den lokale udvikling.

MØDESTEDER

Respondenterne vurderer, at tilbagevendende
årlige arrangementer, institutioner samt haller
og klubhuse har det største potentiale til at
kunne samle borgerne på tværs af klyngen.
Derudover nævnes også specifikt en fælles
hjemmeside og nye mødesteder ved vandet
og havneområderne som noget, der kan være
med til at binde befolkningen sammen.
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AKTIVITETSUDBUD

84 % er tilfredse med de eksisterende lokale idrætsfaciliteter, og 83 % er tilfredse med det fritids- og
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. Over halvdelen (52 %) af respondenterne 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 bevæge sig
mere end 5 km. efter deres fritidsinteresser. Lidt over
halvdelen (56 %) vil maksimalt bevæge sig 9 km.

2.3. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
En god infrastruktur (57 %) og gode skoler og institutioner (56 %) vurderes af borgerne til at være de
vigtigste emner for Bedst mod West at samarbejde om
i fremtiden.
Borgerne pointerer derudover, at det fremadrettet er
vigtigt at samarbejde om en fælles kalender, hvor de
kan følge med i, hvad der sker i klyngens område.
Derudover bliver det vurderet, at det i samarbejdet er
afgørende, at alle er villige til både at give og tage.
Borgernes største ønsker for området er bl.a. flere
aktiviteter til børn og unge såvel som til pensionister,
forskønnelse af byerne, øvet lånevillighed fra bankerne
til særligt de unge, bedre cykelstier og busforbindelser, et ophør af ”Vindmøllestriden” samt bevarelse af
de offentlige institutioner og muligheden for indkøb af
dagligvarer.
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3.

DEMOGRAFISK
UDVIKLING OG PROFIL

I etableringen af en landsbyklynge er det
nødvendigt at se på udviklingen i den
demografiske profil i området. I det kommende kapitel vil befolkningsudviklingen,
aldersfordelingen og gennemsnitsalderen i
klyngen derfor blive præsenteret.

3.1. BEFOLKNINGSUDVIKLING
Fra 2007 til 2018 er befolkningstallet i Ringkøbing-Skjern Kommune faldet fra 58.112 til 57.005.
Det svarer til en befolkningsnedgang på ca. 2 %.
Befolkningstallet forventes i de kommende årtier at falde yderligere. Befolkningsprognosen fra
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Danmarks Statistik fremskriver, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2045 vil bo 53.996 borgere.
Altså en yderligere nedgang i indbyggertallet på ca.
5 %.⁷

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)
Landsbyklyngen Bedst mod West udgøres af de
fem sogne Hemmet, Sdr. Vium, Lyne, Sdr. og Nr.
Bork. Sdr. Bork er med 383 indbyggere det mindste
sogn målt på antallet af borgere, mens Hemmet
med 594 indbyggere er det største.

Sammenlagt bor der i dag i klyngen 2.452 indbyggere, hvor der i 2007 boede 2.746 borgere. Bedst
mod West har derfor over en 11-årig periode mistet
ca. 300 indbyggere, hvilket svarer til en procentvis
nedgang i befolkningstallet på lidt over 10 %.
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Hemmet

Lyne
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Nr. Bork

Figuren viser størrelsen på de fem sogne målt på
antallet af indbyggere fra 2007 til 2018. Dermed
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Sdr. Bork

er det let at sammenligne størrelsen på de enkelte
sogne.
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ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN – INDEKSTAL (2007-2018)
Det kan være svært at se, hvordan indbyggertallet
i de enkelte sogne har udviklet sig i perioden. I
næste figur er indbyggertallene derfor omregnet til

såkaldte indekstal. Det gør det lettere at se udviklingen over tid.
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Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra
2007 til 2018 som indekstal. Figuren tager afsæt i
indbyggertallene fra 2007 og sætter dem til indeks
100. Hvis indbyggertallet er konstant over hele
perioden, bliver indekstallet ved med at være 100.

Hvis indbyggertallet er stigende i forhold til 2007, vil
indekstallet være større end 100. Og hvis indekstallet er faldende i forhold til 2007, vil indekstallet
være mindre end 100.

Grafen med de indekserede tal viser, at samtlige
sogne over perioden har mistet indbyggere. Værst
er det gået i Sdr. Bork, som har haft en befolkningsnedgang på hele 15 %, mens Hemmet ”kun” har

mistet 7 %. Noget kan derfor tyde på, at størrelsen
på sognene har betydning for deres evne til at
opretholde indbyggertallet.

3.2. ALDERSFORDELING
Det er ikke blot relevant at se på antallet af indbyggere. Det er også interessant at se på, hvordan
aldersfordelingen i befolkningen har forandret sig.

ALDERSFORDELING FOR OMRÅDET (2007 OG 2018)
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2018

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

udgør. Tallene er beregnet samlet for hele klyngen i
hhv. 2007 og 2018.

Der er i perioden for 2007 til 2018 procentvis blevet
færre småbørn (0-6 år) og børn i den skolepligtige
alder (7-16 år). Samtidigt med det er der kommet
flere unge (17-25 år), voksne i den arbejdsdygtige
alder (26-64 år) og særligt ældre (65 +). Fortsætter
den udvikling, kommer det til at få stor betydning for
den kommunale service i fremtiden. Grundlaget for
institutioner og skoler bliver eksempelvis mindre,
mens udgifterne til de ældre bliver større.

Ud fra tallene er det tydeligt at aflæse, at klyngen
over det seneste årti har haft svært ved at tiltrække nye børnefamilier, hvilket skal være en prioritet
fremadrettet, hvis ovenstående udvikling skal
ændres.
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3.3. GENNEMSNITSALDER
Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007
38,4 år. I dag er den steget til 43,0 år. Til sammenligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2007
39,9 år, mens gennemsnitsalderen i dag i 2018 er
steget til 41,5 år. Dermed er gennemsnitsalderen
over de seneste 11 år steget med 4,6 år i klyngen,

mens den på landsplan ’kun’ er steget med 1,6 år.
I 2007 var gennemsnitsalderen i klyngen under
gennemsnitsalderen på landsplan, mens det er
omvendt i dag. Gennemsnitsalderen er højest i Nr.
Bork, mens den er lavest i Sdr. Vium.

GENNEMSNITSALDER (2011-2018)
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i
de to skoledistrikter for hvert år i perioden fra 2007
til 2018.
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4.

HVAD MENER BORGERNE

Der er mange aktører involveret i et landsbyklyngesamarbejde. Kommuner, lokale foreninger, institutioner, organisationer og ikke
mindst borgerne, som har en helt afgørende
betydning for en landsbyklynges udvikling
og succes. Det er borgerne, der ved, hvordan hverdagslivet fungerer, og hvilke behov
og ønsker der er. Sådan er det også i Bedst
mod West.

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 samarbejder
på tværs mellem nabobyerne. Derudover er der i
undersøgelsen særligt lagt vægt på de seks fokuspunkter i projektet.

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalområde er der gennemført en borgerundersøgelse, der
er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Tidsrum

Borgerundersøgelsen er udført i perioden
12. juni til 3. juli 2018.

Kommunikation

Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt
ud via e-Boks og fjernprint. Den kunne ligeledes
tilgås på klyngens egen facebookside. På Facebook har klyngen også reklameret for undersøgelsen og opfordret klyngens borgere til at svare
på spørgsmålene. Herudover blev der reklameret for undersøgelse i lokalt omdelte flyers.

Antal besvarelser

I alt har 574 borgere besvaret undersøgelsen.
Den er sendt til personer fra 16 år med bopæl i
klyngen og ejere af virksomhed i området (i alt
2.418). Den samlede svarprocent er 23,7 %.

Køn

54 % af respondenterne er kvinder, mens 46 %
er mænd.
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Bopæl

94 % af besvarelserne kommer fra borgere i
området, mens de resterende 6 % kommer fra
virksomhedsejere i klyngen.
81 % af respondenterne har boet i klyngen i mere
end ti år. Det er dermed under hver femte, der
har boet i klyngen i kortere tid. 23 % har boet i
klyngen hele deres liv.

Alder

Gennemsnitsalderen på respondenterne er
59 år.

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens resultater 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. Resultaterne er fortrinsvist angivet i procent.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED
Et godt udgangspunkt for udviklingen af en landsbyklynge 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.

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=535)
Helt enig

46 %

Enig

44 %

Uenig

4%

Helt uenig

3%

Ved ikke

3%

Samlet
Helt enig og enig – 90 %
Helt uenig og uenig – 7 %
Ved ikke – 3 %

Med 90 % 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 10 %, som ikke
er tilfredse.
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JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET, SOM LANDSBYKLYNGEN
BEDST MOD WEST DÆKKER (N=535)
Helt enig

13 %

Enig

45 %

Uenig

21 %

Helt uenig
Ved ikke

8%
13 %

Samlet
Helt enig og enig – 58 %
Helt uenig og uenig – 29 %
Ved ikke – 13 %

Samlet set føler 58 % tilknytning til hele Bedst mod
Wests område, mens 29 % ikke gør. 13 % ved ikke,
om de føler tilknytning til hele området.

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=534)

Helt enig

40 %

Enig

41 %

Uenig

9%

Helt uenig

4%

Ved ikke

7%

Samlet
Helt enig og enig – 81 %
Helt uenig og uenig – 13 %
Ved ikke – 7 %

81 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 13 % gør
ikke, og 7 % ved det ikke.

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, mens landsbyklyngen er
en ny enhed, som er i gang med at opbygge en ny
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fælles identitet på tværs af sognegrænserne. At
58 % føler tilknytning til området, som Bedst mod
West dækker, viser dog, at en stor del af respondenterne allerede i dag også føler tilknytning til
landsbyklyngens samlede geografi.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?
(MAKS. 3 SVAR) (N=542)
Født og opvokset i området

30 %

Familie og/eller venner i området

37 %

Arbejde eller ens families job

25 %

Rimelige boligpriser

16 %

Afventer hussalg/flytning

4%

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

30 %
37 %

Naturkvaliteter
9%

Fritidsinteresser (områdets kultur- og foreningsliv)

23 %

Tryghed for mig (og min familie)
8%

Andet
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Naturkvaliteter (37 %) og familie og/eller venner
i området (37 %) er de to vigtigste årsager til, at
respondenterne bor, hvor de bor. Det, at de er født og

opvokset i området (30 %) samt sammenholdet og
fællesskabet/kvaliteten ved at bo i et mindre lokalsamfund (30 %), har dog også stor betydning.

Ét er, hvorfor borgerne har valgt at bosætte sig
i området. Noget andet er, hvad det bedste ved
området er. Det har styregruppen derfor valgt at

spørge klyngens borgere om. Styregruppen har
selv analyseret resultaterne.

HVAD ER DE TRE BEDSTE TING VED OMRÅDET? (N=321)
Der er to overordnede aspekter, som scorer klart
højere end alt andet. Det ene er naturen, og det
andet er sammenholdet/fællesskabet/nærheden i
området. Det falder derfor godt i tråd med besvarelserne på forrige spørgsmål.
I forhold til naturen er der rigtig mange, som blot
nævner naturen generelt, men flere understøtter
det med udtryk som ”dejlig natur”, ”højt til himlen”,

”tæt ved fjorden”, ”den friske luft” og ”fred og ro”.
Sammenhold/fællesskab/nærhed er tre punkter,
som ligger tæt op af hinanden. Det bliver yderligere
understøttet af udtryk som ”alle kender alle”, ”aktivt
fællesskab”, ”fantastiske mennesker” og ”venner og
familie”. Et tredje aspekt, som også nævnes, er de
mange aktivitetsmuligheder og det rige foreningsliv.
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4.2. BOSÆTNING OG OPTIMISME
Set i lyset af befolkningsnedgangen i området, er
det interessant at undersøge, hvordan borgerne
forestiller sig udviklingen fremadrettet.

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY,
END DER GØR I DAG (N=525)
Helt enig

9%

Enig

24 %

Uenig

31 %

Helt uenig

12 %

Ved ikke

24 %

33 % tror, at befolkningstallet vil stige, mens 43 %
og dermed ti procentpoint flere forventer det modsatte. 24 % ved det ikke. Det bliver interessant at
se, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune og lands-

Samlet
Helt enig og enig – 33 %
Helt uenig og uenig – 43 %
Ved ikke – 24 %

byklyngen Bedst mod West i samarbejde fremadrettet kan udvikle det potentiale og imødekomme de
udfordringer, der er i området.

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END
ULEMPERNE (N=525)
Helt enig

35 %

Enig

47 %

Samlet
Helt enig og enig – 82 %

Uenig

8%

Helt uenig

3%

Helt uenig og uenig – 11 %

Ved ikke

7%

Ved ikke – 7 %

82 % mener, at fordelene ved at bo i en lille by er
større end ulemperne. 11 % er uenige og 7 % ved
det ikke.

I forhold til en fortsat fastholdelse af de nuværende
borgere og en rekruttering af nye indbyggere, er
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det afgørende at få bragt disse fordele, som 82 %
mener, der er, i spil og få dem italesat.

HVIS JEG BLEV SPURGT, VILLE JEG ANBEFALE ANDRE
AT FLYTTE TIL MIN BY (N=525)

Helt enig

29 %

Enig

42 %

Uenig

11 %

Helt uenig
Ved ikke

5%
13 %

Samlet
Helt enig og enig – 71 %
Helt uenig og uenig – 16 %
Ved ikke – 13 %

71 % vil anbefale andre at flytte til deres by, mens
16 % ikke vil gøre det. 13 % ved ikke.

Netop i forhold til at tiltrække nye tilflyttere har styregruppen ønsket at spørge borgerne om, hvad de
mener, er afgørende for at tiltrække nye borgere til

området. Styregruppen har selv analyseret resultaterne.

HVAD, TROR DU, ER AFGØRENDE FOR AT TILTRÆKKE NYE
TILFLYTTERE TIL OMRÅDET? (N=344)
Når nye borgere skal trækkes til området, er det
mest afgørende, at der er gode skoler og institutioner. Bredden i foreningslivet og udbuddet af fritidstilbud bliver også nævnt af mange respondenter. En
tredje højdespringer i forhold til at få nye tilflyttere til
området er gode busforbindelser/offentlig transport.

Billige og gode boliger, som unge kan låne penge
til at købe, er også et vigtigt emne. Det samme er
muligheden for at kunne købe dagligvarer i nærområdet. De mere bløde faktorer som fx sammenhold
og fællesskabet i lokalsamfundet er også nævnt af
mange respondenter.
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4.3. SAMARBEJDE OG ORGANISERING
Det er samarbejdet mellem landsbyerne, som danner fundamentet for den udvikling, der sker i Bedst
mod West. Kun gennem samarbejde kan der i fællesskab arbejdes med de langsigtede perspektiver.
Som tidligere nævnt er der flere gode eksempler på
samarbejder på tværs af de enkelte lokalområder
i klyngen i dag. Det drejer sig fx om idrætsforeninger, spejderaktiviteter, festivaller og koncerter.
Samarbejdet både her og på en lang række andre

områder er dog noget, som kan blive både udvidet
og forbedret. På den baggrund er det relevant at
se på, hvordan borgerne vurderer det nuværende
samarbejde og udgangspunktet for et stærkere
samarbejde i fremtiden.

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=514)
Helt enig

6%

Enig

42 %

Uenig

16 %

Helt uenig
Ved ikke

2%
34 %

Knap halvdelen (48 %) svarer, at de er enige i, at
der i dag er et godt samarbejde på tværs af landsbyerne. 18 % mener det modsatte, og 34 % ved det

Samlet
Helt enig og enig – 48 %
Helt uenig og uenig – 18 %
Ved ikke – 34 %

ikke. Alt i alt viser det et broget billede med plads til
både forbedring og forandring.

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=519)
Helt enig

49 %

Enig

43 %

Helt enig og enig – 92 %

Uenig

2%

Helt uenig

0%

Helt uenig og uenig – 2 %

Ved ikke

6%

Ved ikke – 6 %

92 % af respondenterne er enige i, at et samarbejde på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt,
hvis landsbyerne fremover skal overleve. 2 % er
uenige, og 6 % svarer ved ikke.
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Samlet

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bakker op om en stærk koordinering på tværs. Uden
borgernes tro på det, vil det ikke være muligt at skabe en stærk landsbyklynge. 92 % og dermed langt
størstedelen 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.
Der er dog en tydelig uoverensstemmelse mellem
samarbejdet i klyngen i dag og respondenternes
opfattelse af nødvendigheden af at samarbejde: der
er en bevidsthed om, at samarbejde er vejen frem,
men der er indtil nu ikke gjort nok for at komme det
i møde.

Organiseringen i Landsbyklyngen
Bedst mod West

Styregruppen er bestående af repræsentanter fra
hver af de fire Borger-/Sogneforeninger. Repræsentanterne udgøres af både (1) en række faste
personer, og (2) en gruppe mere løst tilknyttede
borgere, som har deltaget i kortere perioder. På den
måde er det en åben gruppe, som alle kan komme
og være en del af.

I forbindelse med Kick-off-arrangementet for Bedst
mod West i november 2018 blev der nedsat en
række arbejdsgrupper. Grupperne har arbejdet på
dels at finde frem til de konkrete emner, der skal
arbejdes på, søge midler til konkrete projekter samt
at finde de rigtige frivillige i grupperne. Der er etableret følgende grupper:
•
•
•
•
•
•

Integration
Huse med potentiale
Transport og stier
Unge herunder etablering af et ungehus
Kommunikation
Projektgruppe omkring uddannelse af områdets
foreninger i forhold til kommunikation herunder
SoMe, video og journalistik

Landsbyklyngen Bedst mod West blev d. 14. maj
2019 etableret som en forening på en stiftende
generalforsamling.
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4.4. KOMMUNIKATION
En god og tværgående kommunikation er med til at
styrke de enkelte landsbyer og klyngen som en helhed. Derfor er en forbedret og koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i klyngesamarbejdet.
Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge
informationer om lokalområdet på, kan Bedst mod
West og andre aktører i området få inspiration til,
hvordan de bedst kommunikerer med borgerne.
Derfor bliver borgerne spurgt ind til deres nuværende vaner og fremtidige ønsker, når de søger
informationer.

68 % af respondenterne havde hørt om landsbyklyngen Bedst mod West, før de deltog i borger
undersøgelsen. Dermed er borgerundersøgelsen
ikke blot med til at give information om området,
den er også med til at udbrede kendskabet til det
nye klyngesamarbejde.
De 68 %, som havde hørt om Bedst mod West, blev
efterfølgende spurgt til, hvorfra de havde hørt om
klyngen. Alle respondenter blev ligeledes spurgt til,
hvordan de fremadrettet ønsker at indhente oplysninger om lokale forhold.

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=349)
HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=509)
16 %

Mails/nyhedsbreve

46 %
42 %
41 %

Facebook
19 %

Lokale hjemmesider

27 %
30 %
30 %

Lokale aviser
Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

21 %
27 %

Husstandsomdelt folder

30 %
30 %

Sogneblade
11 %
10 %

Opslag på lokale mødesteder
0%

App med lokale nyheder
Andet

1%
0

Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om
klyngesamarbejdet, peger de fleste på samtale med
andre personer fra lokalsamfundet (52 %) og Facebook (42 %). Under ’Andet’ nævnes særligt arrangementet Åben Landsby.
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Fremadrettet foretrækker respondenterne at holde
sig orienteret om udviklingen i lokalområdet via
mails/nyhedsbreve (46 %) og Facebook (41 %).
Både lokale aviser (30 %), sogneblade (30 %), en
husstandsomdelt folder (27 %) og en fælles lokal
hjemmeside bliver dog også i vid udstrækning foretrukket fremadrettet.

Respondenternes besvarelser viser et broget informationsbehov blandt borgerne i klyngen, som Bedst
mod West i fremtiden kan målrette deres budskaber
ud fra. Det anbefales bl.a. i den forbindelse, at klyngen etablerer et samarbejde med de lokale medier8,
og at kommunikationen via Facebook fortsætter og
videreudvikles.

for de lokale foreninger med henblik på at lære at
skrive og filme den gode historie. Det første kursus
er afviklet i foråret 2019, mens de resterende kurser
vil blive afviklet i efteråret 2019.

Klyngen arbejder i skrivende stund på at få hjemmesiden www.bedstmodwest.dk til at fungere optimalt. Det arbejde indeholder bl.a. etableringen af en
fælles kalender, hvilket, denne undersøgelse senere vil vise, er et stort ønske fra borgerne i området.
Klyngen har ligeledes søgt penge ved kommunens
pulje til Landdistriktsudvikling til en kursusrække
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4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærkt landsbyklynge vokser frem af engagerede borgere, som aktivt involverer sig og vil yde en
frivillig indsats.9 Uden et stærkt frivilligt engagement
er det altså vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyngen Bedst mod West. Det er derfor vigtigt
at kortlægge kulturen og motivationen for frivilligt
arbejde, da det giver klyngen et vigtigt redskab til at
motivere nye frivillige.
96 % af respondenterne mener, det er nødvendigt,
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne
i området skal overleve. Det viser, at borgerne er
meget bevidste om deres afgørende rolle i forhold
til at sikre landsbyernes overlevelse. Det er derfor
et vigtigt argument i den fremtidige rekruttering af
nye frivillige.
52 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbejde.
Det er 11 procentpoint flere end på landsplan, hvor
41 % deltager i frivilligt arbejde.10

46 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
styregruppen et enormt skub fremad i arbejdet med
at engagere og rekruttere borgerne, og det viser,
at der er et potentiale for at involvere endnu flere i
den lokale udvikling. De 46 respondenter fik efter
borgerundersøgelsen en mail om Kick-off-arrangementet i november, og de er efterfølgende blevet
inviteret til at deltage i en frivillighedsaften, hvor alle
arbejdsgrupperne er samlet og arbejder på hver
deres 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 frivilligt arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.11

HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=264)
Blev opfordret/valgt

49 %

Interesse for sagen

55 %

Udsprang af mine børns aktiviteter

17 %

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

20 %

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

0%
5%

Fik tid til overs

39 %

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab
5%

Andet
0

Respondenterne motiveres først og fremmest af en
interesse for sagen (55 %), det at de blev opfordret/
valgt til det (49 %) og deres ønske om at deltage i
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et socialt fællesskab (39 %). Under ’Andet’ nævner
flere, at de er opdraget til og opvokset med frivilligt
foreningsarbejde.

gagement udsprang af deres egen interesse.12 I
Klyngen er der altså sammenlignet med landsplan
flere frivillige, som begyndte på grund af deres egen
interesse for sagen. Det kan fremadrettet anbefales,
at Bedst mod West opfordrer områdets borgere til at
bidrage med deres specifikke kompetencer inden for
områder, som interesserer dem.

Jo bedre landsbyklyngen Bedst mod West kender
borgernes motivationsfaktorer, desto bedre kan de
henvende sig til nye frivillige og invitere dem ind
i samarbejdet. Med udgangspunkt i ovenstående
kan det derfor konkluderes, at det i rekrutteringen af
frivillige i Bedst mod West er afgørende, at de har
interesse for sagen, at de bliver opfordret til at engagere sig, og at det sociale fællesskab 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.

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

Ser man på de landsdækkende undersøgelser på
området, så angiver 46 %, at deres frivillige en-

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=263)
42 %

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

57 %

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

63 %

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet
21 %

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

13 %

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

19 %

Jeg kan få kontakter, som kan hjælpe mig senere i livet
2%

Andet
0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

At gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet
(63 %), at deltage i et socialt fællesskab (57 %), og
at gøre noget konkret på interessante områder

(42 %) er det mest betydningsfulde udbytte ved at
lave frivilligt arbejde for borgerne Bedst mod West.

Det er bemærkelsesværdigt, at den personlige
interesse for sagen, og det at gøre noget konkret
på områder, som interesserer den enkelte, bliver
mindre vigtigt, når først man er i gang med det
frivillige arbejde.

i de landsdækkende undersøgelser det, som giver
det tredje største udbytte.13 På den måde viser
respondenternes besvarelser, at det lokale engagement er større i klyngen end på landsplan. At det
i klyngen er vigtigere at gøre noget, som gør en
forskel lokalt sammenlignet med tilsvarende tal på
landsplan.

Sammenlignes ovenstående besvarelser med
landsdækkende undersøgelser, så er det i denne
forbindelse særligt interessant at se på det at gøre
noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. Hvor det
her er det, der giver det største udbytte, så er det
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle.
I styregruppen deltager en kommunal repræsentant
fra Ringkøbing-Skjern Kommune på møderne, og
kommunen fungerer som økonomisk bidragsyder til
klyngen. Uden kommunens opbakning kan landsbyklyngen Bedst mod West derfor ikke etableres.
Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune etableret
yderligere to klyngesamarbejder: VestRum, som var
en del af pilotprojekt Landsbyklynger, og Friskvind,
som er en del af kampagnen Landsbyklynger.
Kommunen viser altså stor velvillighed til at skabe
rammerne for, at landsbyerne kan samarbejde på
tværs.
Men hvordan beskriver Ringkøbing-Skjern Kommune selv deres syn på samskabelse og samarbejde?

Landdistriktspolitik og Politik for det
gode liv 2015-2018

Ønsket om et landsbyklyngesamarbejde ligger godt
i tråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik. Målene for landdistriktspolitikken er
blandt andet: "…at skabe vækst i antallet af borgere
i kommunens landdistrikter og en stigning i borgernes velfærd.”14
For at nå målene i landdistriktspolitikken opereres
med en række overordnende temaer. To af disse er,
at kommunen (1) vil skabe gode rammer for samarbejde og fællesskab om at udvikle og udnytte landdistrikternes særlige muligheder og styrker samt (2)
skabe relationer og samarbejde i og mellem sogne
og landsbyer og centerbyer.
Til de forskellige temaer er knyttet en række målsætninger. Til det førstnævnte tema drejer det sig
bl.a. om, at kommunen vil skabe gode aktiviteter for
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nuværende og kommende borgere. Til det andet
tema gælder det, at den vil facilitere samarbejdende
landsbyklynger; at kommunen vil hjælpe frivillige og
ildsjæle i at arbejde langsigtet med lokal udvikling
og i at indgå i netværk; samt at den vil fremme
samarbejdet mellem sogne og landsbyer om at
sikre gode betingelser for at opretholde bæredygtige aktiviteter, faciliteter og service, såsom skoler,
foreninger og offentlig service.
Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik
understøtter endvidere tre målsætninger i kommunens overordnede Politik for det gode Liv15, som
lyder:
• Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver
knyttet og benyttet
• Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen
• Vi støtter initiativer, der fremmer rummelighed,
tryghed og gæstfrihed
Der er altså ingen tvivl om, at Ringkøbing-Skjern
Kommune bakker op omkring landsbyklyngetankegangen og de principper og fokusområder, som
Kampagnen Landsbyklynger er bygget op omkring.
Kommunen ønsker at skabe udvikling sammen
med borgerne, og den ser samarbejdet på tværs
mellem lokalsamfundene som en afgørende faktor
for succesfuld udvikling.
For at kortlægge borgeres kendskab til de kommunale ambitioner om borgerinddragelse, bliver
borgerne spurgt til deres kendskab til samarbejdet
mellem borgere og kommune.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DEN SER OG
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN FX
VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE
(N=503)

20 %

Ja, det har den
Nej, det har den ikke

11 %

Ved ikke

69 %
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69 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til
kommunens syn på samarbejdet med borgerne. Af
de resterende tror to ud af tre, at kommunen har

beskrevet det, mens den sidste tredjedel tror det
modsatte.

På trods af den førnævnte landdistriktspolitik og politikken for det gode liv, 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 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.
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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 mødesteder det personlige netværk og fællesskabet blandt
borgerne. Mødesteder har således stor betydning for
den enkeltes sundhed og velbefindende. Sådan er
det også for borgerne i landsbyklyngen Bedst mod
West.

FORMELLE
MØDESTEDER

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

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

UFORMELLE
MØDESTEDER

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

TREDJE
MØDESTEDER

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

Eksempler på disse mødesteder er kirken, skolen eller
hallen.
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=492)
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.

Institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue)

8,1

Forsamlingshuse

7,3

Dagligvarebutikker

7,6

Kirker og menighedshuse

5,0

Haller og klubhuse

7,8

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester)

8,1

Naturen (fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

6,8
0

2

4

6

8

10

0 Styrker fællesskabet mindst.
10 styrker fællesskabet mest.

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver
dem i spørgeskemaet. Tilbagevendende årlige

begivenheder (8,1), institutioner (8,1) samt haller og
klubhuse (7,8) vurderes af borgerne til at have den
største betydning som fælles mødesteder.

Respondenterne har ligeledes mulighed for at nævne andre mødesteder, som de mener kan styrke
fællesskabet på tværs. Her nævnes eksempelvis
havneområderne og nye mødesteder ved vandet.

type mødested ligger der et frirum og en åbenhed i
forhold til at møde andre mennesker.

I forhold til de tre typer mødesteder, så er institutioner og haller og klubhuse 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. Dagligvarebutikker og
havneområder er eksempler på uformelle mødested, hvor man mødes tilfældigt med et bestemt
formål, mens tilbagevende 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
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Fremadrettet skal Bedst mod West arbejde med
at tilpasse særligt de formelle mødesteder, så de i
stadig højere grad kan fungere som tredje mødesteder, der samler befolkningen på tværs.

Mødesteder i Bedst med West

Styregruppen har kortlagt samtlige mødesteder i
klyngen og kategoriseret dem efter de tre typer af
mødesteder, som tidligere i kapitlet er præsenteret.
Inddelingen bliver her præsenteret:

LYNE:
FORMELLE
MØDESTEDER

•
•
•
•

Lyne kirke
Lyne Friskole
Lyne Hallen
Børnehaven Børnebo

UFORMELLE
MØDESTEDER

TREDJE
MØDESTEDER

• Daglig Brugsen
• Mormors Ting & Sager
• OK tanken

• Lyne Forsamlingshus

UFORMELLE
MØDESTEDER

TREDJE
MØDESTEDER

SDR. VIUM
FORMELLE
MØDESTEDER

•
•
•
•
•

Sdr Vium kirke
Børnehaven SpireVium
Spejderhytten
Kulturaftner på SKOLEN
Diverse kurser på SKOLEN,
(madlavningskurser, hæklekurser mm)
• Kreative kvinder på SKOLEN
• Landsbypedellerne

• Genbrugsstationen
• Mand og mand i mellem,
fredagsøl
• Torvet og diverse bænke
rundt om i sognet
• Gåture rundt i byen.

• Kulturhuset SKOLEN
• Fælleshuset
• Julemarked og juletræs
tænding
• Rallysprint
• Traktortræk
• Sankt Hans
• fællesspisninger

UFORMELLE
MØDESTEDER

TREDJE
MØDESTEDER

BORK
FORMELLE
MØDESTEDER

•
•
•
•
•
•
•

Bork Skole
Sdr. Bork kirke
Nr. Bork kirke
Bork hallen
Sdr. Bork Efterskole
Bork Havn Efterskole
Bork Vikingehavn

• Min købmand
• Nr. Bork genbrugsstation
• Nr. Bork Genbrug

•
•
•
•

Sdr. Bork Forsamlingshus
Sdr. Bork Kro
Hyttefadet
Fahl Kro, Bork Havn

UFORMELLE
MØDESTEDER

TREDJE
MØDESTEDER

HEMMET
FORMELLE
MØDESTEDER

• Hemmet Aktivitets
og Kulturhus
• Hemmet Kirke
• ELM Hemmet
• Hemmet Børnehus

• Dagli’ Brugsen Hemmet
• Hemmet Havn
• Genbrug Skuldbølvej og
A&K Hus

• Hemmet Friluftskoncert
• Årets sommerudflugt med
Sogneforeningen
• Alsang ved Flyvergraven
• Sankt Hans aften
• Julemandens indtog
• After Ski Party
• Fællesspisning
• Oprydning vejrabatter
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4.8. AKTIVITETSUDBUD
Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivitetstilbud 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 landsbyklyngen bedst mod West ser af behov i forbindelse med fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning
i Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Ringkøbing-Skjern Kommune på en flot 5. plads ud af
landets 98 kommuner.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. Det er også
tilfældet i Bedst mod West.

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I
DIT LOKALOMRÅDE? (N=490)
Ja

79 %

Nej

21 %
0

Ca. fire ud af fem respondenter er tilfredse med det
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet.

Tilfredsheden er dog afhængig af respondenternes
alder. Hos respondenter under 30 år, er ”kun” 60 %
tilfredse, mens det tilsvarende tal for respondenter
over 60 år er 87 %.
Respondenterne bliver i forlængelse af tilfredsheden 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
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Men det er dermed samtidigt også ca. hver femte,
som ikke er tilfreds.

NATUR OG OUTDOOR (N=249)

33 %

Mountainbike
Vandreture

54 %

Kano/kajak

27 %

Ridning

16 %

Fiskeri

26 %

Vinterbadning/badeklub

15 %

Andet

14 %
0

Inden for Natur og outdoor er vandreture (54 %) den
store højdespringer. Under ’Andet’ nævnes særligt
en bedre anvendelse af de eksisterende naturstier
i området. Både hvad angår gå- og cykelruter. Eksempelvis skriver en respondent: ”Jeg savner, at vi
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mødes hver mandag eller torsdag og tager en cykeltur på de nye stier. ’Vil du med, så kom! Vi mødes på
kirkepladsen med tid til snak om løst og fast, kunne
man eksempelvis skrive’.”
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IDRÆT OG MOTION (N=223)
27 %

Gymnastik

24 %

Svømning

35 %

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)
28 %

Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)
23 %

Løb

22 %

Landevejscykling
14 %

Rulleskøjter/skateboard
Andet

13 %
0
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Inden for Idræt og motion er det forskellige fitnessaktiviteter (35 %), som efterspørges af flest respondenter. Herefter fordeler respondenternes svar sig

bredt på flere kategorier. Under ’Andet’ nævnes bl.a.
e-sport, petanque, krolf og kroket.

Det anbefales, at klyngen tager kontakt til DGI Vestjylland, således at de i fællesskab får lagt en plan
for, hvordan borgernes ønsker til aktiviteter kan
imødekommes i Bedst mod West. DGI Vestjylland

vil ligeledes være en stærk medspiller i forhold til at
videreudvikle samarbejdet mellem idrætsforeningerne i området.

KULTUR (N=235)

22 %

Musiklokale/-skole

29 %

Biograf/filmklub
20 %

Bibliotek og læseklub

17 %

Sy- og strikkeklub

29 %

Aftenskole

35 %

Fælles madlavning

49 %

Aktiviteter for unge
Andet

12 %
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Inden for Kultur efterspørges en bred vifte af
aktiviteter. Størst er efterspørgslen efter aktiviteter
for de unge (49 %) og fælles madlavning (35 %).

Under ’Andet’ nævnes eksempelvis sangaftener,
højskoleaftener, læseklubber, billedskoler og kreative
værksteder.

Forslagene til nye aktiviteter inden for både Natur
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur er alle på
samme måde som tilfredsheden med aktivitetsudbuddet afhængige af respondenternes alder. For
respondenter under 30 år efterspørges der eksempelvis i langt højere grad boldspil (51 %), fitnessaktiviteter (47 %), kano/kajak (44 %) og ikke overraskende aktiviteter for unge (76 %). I modsætning
hertil er der for respondenter over 60 år en endnu
større efterspørgsel efter for eksempel vandreture
(59 %) og gymnastik (34 %).

målrettet med at organisere vandre- og cykelture og
flere fælles aktiviteter for de unge. I skrivende stund
er der allerede etableret en ungegruppe, som bl.a.
afholder fredagscaféer, og klyngen har fået 410.000
kr. til etableringen af et fælles ungehus i området.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det
klyngen, at den som det første arbejder særligt og

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. Herefter
bliver de spurgt til, hvilke arrangementer der bedst
kan samle borgerne på tværs af klyngen.
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=481)

13 %

Under 5 km.
5-9 km.

31 %

10-19 km.

44 %

Over 20 km.

12 %
0

Samlet set er 87 % af respondenterne villige til at
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritidsin-

Der er ca. 20 km på tværs af klyngen. Det betyder,
at hvis flest muligt skal deltage i fælles arrangementer, så skal de placeres centralt i klyngen. På
den måde vil transporten kun for de færreste være
en udfordring.
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=479)

39 %

Sportsstævner og konkurrencer

65 %

Festivaler og kulturdage
42 %

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest)
26 %

Markedsdage
8%

Kirkelige aktiviteter

30 %

Fællesspisning
Andet

3%

Ved ikke

15 %
0

Hele 65 % fremhæver festivaller og kulturdage som
den mest oplagte aktivitet af samles om på tværs
af landsbyerne. Årstidsfester (42 %) og sportsstævner og konkurrencer (39 %) vurderes dog også af
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respondenterne til at have et stort potentiale til at
samle borgerne. Under ’Andet’ nævnes for eksempel
arrangementer, som involverer hele familien, friluftskoncerter og traktortræk.
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5.

FREMTIDSPERSPEKTIVER

Som rapporten tidligere har konkluderet, så
er borgerne i landsbyklyngen Bedst mod
West klar over, at de er nødt til at samarbejde på tværs af landsbyerne, hvis de enkelte
lokalsamfund skal udvikles. 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 fremtidsperspektiver på baggrund af borgerundersøgelsen og de første fire kapitler.

5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN
For at blive klogere på hvilke fokuspunkter, klyngen
skal arbejde videre med fremadrettet, bliver borgerne spurgt om deres mening hertil.

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, LANDSBYKLYNGEN BEDST MOD
WEST SKAL SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=476)
En god infrastruktur
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

57 %
56 %

Gode skoler og institutioner
Mulighed for indkøb lokalt

41 %

Godt samarbejde med kommunen,
som tager borgerne med på råd

26 %
22 %

Pæne og attraktive byområder

19 %

Veludnyttede og attraktive naturområder
Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

20 %

Godt organiserede opholds- og mødesteder

4%

Et stærkt fællesskab og sammenhold
som giver tryghed

26 %
4%

Ved ikke
0
En god infrastruktur (57 %) og gode skoler og institutioner (56 %) er de to vigtigste fokuspunkter, der skal
samarbejdes om fremadrettet i Bedst mod West.
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Styregruppen for Bedst mod West har ønsket at
spørge borgerne om, hvad de frit mener, det vigtigste er, klyngen skal samarbejde om på tværs af
sognene. Styregruppen har selv analyseret respondenternes besvarelser.

HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR DIG, VI SKAL SAMARBEJDE OM PÅ TVÆRS
AF SOGNENE? (N=235)
For borgerne er det vigtigste at samarbejde om
fremadrettet en fælles kalender, hvor de kan følge
med i, hvad der sker i området. På den måde kan
alle få den fælles information, der er. Inden for samme emne var der et stort ønske om, at man støtter
op om de fælles arrangementer, og at arrangementer koordineres, så der ikke er overlap på emner
og datoer. Som rapporten tidligere har beskrevet,
så arbejdes der i skrivende stund på at optimere
hjemmesiden og den fælles klyngekalender.
Et andet emne er ”villigheden til at give og tage”.
Det underbygges af, at klyngen skal turde frasige
sig noget i de enkelte samfund og tage imod andet,
så der ikke nødvendigvis er det samme alle steder,
men så klyngen i stedet står sammen om, at få noget godt til at fungere der, hvor det er. I forlængelse
af det er der også en del borgere, som har et ønske
om, at lokalområderne holder op med at kæmpe

i mod hinanden, og at der kommer et øget kendskab til hinanden på tværs. En skriver bl.a.: ”Vi skal
bruge hinanden og ikke stræbe efter at alle har det
samme”, mens en anden skriver: ”At alle giver og
får og at der tænkes ud af boksen, så det ikke kun
er én landsby, der skal have det hele”. En tredje
skriver: ”Vi skal bruge hinandens stærke sider”.
En sidste punkt, som ligger mange på sinde i forhold til samarbejde, er, at man bakker op omkring
de skoler og institutioner, der er i området, så de
kan blive ved med at være gode og attraktive.
Styregruppen for Bedst mod West har ønsket at
spørge borgerne om, hvad deres største ønsker for
området i fremtiden er. Styregruppen har ligeledes
selv analyseret respondenternes besvarelser, som
præsenteres her.

HVIS DU UDEN BEGRÆNSNINGER KUNNE ØNSKE HVAD SOM HELST FOR
OMRÅDET - HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE? (MAKS. 3 SVAR) (N=141)
Overordnet fordeler borgernes ønsker sig på seks
kategorier, som hver især indeholder forskellige
ønsker.
Et helt gennemgående ønske er, at institutioner og
muligheden for at foretage daglige indkøb bevares.
Der er et ønske om flere aktiviteter til børn og unge;
herunder skatepark og legeland. Friluftsbad nævnes også af flere, mens der også efterlyses flere
aktiviteter til pensionister.

Flere respondenter har ønsker inden for transport
og stier. En cykelsti langs hovedvejen og gode
busforbindelser er det mest ønskede inden for dette
emne, men også en øget adgang til den lokale
natur ligger højt på ønskelisten.
Sidst er vindmøllestriden et emne, som optager
mange. Det store ønske er, at striden stoppes.

Der er mange respondenter, som ønsker hjælp til
byforskønnelse og nedrivning af gamle huse. Et
meget stort ønske er, at kreditforeninger vil låne til
unge, som ønsker at bosætte sig i området.
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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 for Bedst mod
West godt i gang med.
Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgående perspektiver i form af styrker og udfordringer,

STYRKER

• Ringkøbing-Skjern Kommune nævner specifikt i deres landdistriktspolitik 2015-2018, at
den vil støtte etableringen af landsbyklynger
og samarbejde mellem sogne og landsbyer.
• Ringkøbing-Skjern Kommune udtrykker i
Politik for det gode liv 2015-2018, at udviklingen af lokalområderne skal ske i samarbejde
mellem kommune og borgere.
• Der er i forvejen et godt samarbejde mellem
flere af byerne omkring fx idrætsforeninger og
en række enkeltstående begivenheder. Disse
eksisterende samarbejder skal der bygges
videre på fremadrettet.
• Bedst mod West ligger placeret naturskønt
ved den sydøstlige del af Ringkøbing Fjord.
• Klyngen er et dejligt turistområde, som årligt
tiltrækker mange besøgende.
• Der er i hele klyngen et godt internet, hvilket
kan være med til at tiltrække virksomheder.
• Med 574 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 respondenterne
mener om området. Både i forhold til udfordringer og muligheder.
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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 om at se på, hvordan de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de
kan få kompenseret for og/eller minimeret udfordringerne.

• 90 % er tilfredse med at bo i klyngen.
• 92 % af respondenterne ser samarbejdet
mellem landsbyerne som en forudsætning for,
at de enkelte landsbyer overlever. Det viser
en generel opbakning til klyngetanken.
• 46 borgere ønsker at høre mere om muligheden for at blive frivillig i klyngen. Det giver
styregruppen et stort skub fremad i arbejdet
med at engagere borgerne.
• 63 % og dermed det som flest nævner som
det vigtigste udbytte af deres frivillige arbejde,
er det at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. Det er netop kernen i den frivillige
indsats i en landsbyklynge.
• 96 % mener, det er nødvendigt, at borgerne
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i området skal overleve.
• 79 % er tilfredse med aktivitetsudbuddet.
Samlet set er der blandt respondenterne
kommet 709 forslag til nye aktiviteter inden
for Natur og outdoor, Idræt og motion samt
Kultur.
• 87 % er villige til at bevæge sig over 5 km for
at deltage i fritidsinteresser.

UDFORDRINGER

• 69 % ved ikke, om Ringkøbing-Skjern Kommune har beskrevet, hvordan den ser og
vægter samarbejdet med borgerne. Meget få
borgere kender derfor 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 i udviklingen af nye løsninger i
samarbejde med kommunen.
• Der er i klyngen en dårlig kollektiv trafik, som
ikke er tilpasset de nuværende behov.
• Der ses en skævvridning mellem den kommunale skole og områdets friskole.
• Befolkningstallet i Ringkøbing-Skjern Kommune forventes frem mod 2045 at falde med
ca. 3.000 indbyggere svarende til en befolkningsnedgang på ca. 5 %.
• Bedst mod West har over de seneste 11 år
oplevet en nedgang i indbyggertallet på ca.
10 %.
• Aldersgennemsnittet er i klyngen er 1,5 år højere end på landsplan, og det stiger betydeligt
hurtigere i klyngen end på landsplan. Så forskellen vil de kommende år vokse yderigere.

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 landsbyklyngen Bedst mod West i
fremtiden. Med udgangspunkt heri beslutter og
udpeger styregruppen hvilke indsatsområder, de vil
prioritere og arbejde videre med.
Herfra er det op til klyngen at få involveret de
frivillige, som kan arbejde med de forskellige temabaserede indsatsområder. Med udgangspunkt i
klyngens organisering, vil det være oplagt at danne
arbejdsgrupper ud fra hver enkelt af disse, hvilket
klyngen allerede er godt i gang med. Det vil være
naturligt at lade arbejdsgrupperne selv arbejde med
en kvalificering og konkretisering af de indsatsområder, som udvælges. Det anbefales, at der tages
udgangspunkt i de frivilliges interesser og ønsker
såvel som de behov, denne rapport viser.

• Der kommer i den forbindelse relativt set færre børn fra 0-16 år og flere unge, voksne og
særligt ældre i klyngen. Det kan få betydning
for både den basale private og kommunale
service.
• Der er i klyngen en dårlig mobildækning,
hvilken kan udfordre tiltrækningen af nye
virksomheder.
• 7 % af respondenterne er ikke tilfredse med
at bo i klyngen.
• Respondenterne føler større tilknytning til det
sogn, de bor i, end til landsbyklyngen Bedst
mod West. Skal klyngen blive en succes, er
det nødvendigt, at borgere i fremtiden i højere
grad føler tilknytning til hele klyngen.
• 16 % vil ikke anbefale andre at flytte til deres
by.
• Kun knap halvdelen (48 %) mener, der i dag
er et godt samarbejde i klyngen.
• 96 % mener, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i
området skal overleve. Men ’kun’ halvdelen af
respondenterne arbejder frivilligt.

tidligere vist, at det for borgerne i Bedst mod West
er afgørende at kunne gøre noget på områder, som
interesserer dem, og derfor er det vigtigt, at der
bliver udvalgt nogle emner og fokuspunkter, som
imødekommer begge ønsker.
Visionen og de valgte indsatsområder danner
grundlag for de kommende handleplaner, som
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper, og strategiplanen, som udarbejdes af styregruppen. Strategiplanen skal fungere som pejlemærke for den
langsigtede udvikling af landsbyklyngen Bedst mod
West. Den skal vise vejen for initiativer, der på sigt
sættes i gang og sikre en fortsat positiv udvikling.
Strategiplanen for Bedst mod West forventes at
ligge færdig i efteråret 2019.

I den forbindelse er det vigtigt, at Bedst mod West
får skabt en sammenhæng mellem det, de frivillige
gerne vil arbejde med, og det som borgerne ønsker
for landsbyklyngen i fremtiden. Rapporten har
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