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Intro
Rapporten ”Perspektiver fra 24 Landsbyklynger” bygger på en
omfattende dataindsamling med 21.782 respondenter bestående af borgere bosat i de danske landdistrikter. Dataindsamlingen er foretaget i 2017-2019 i 24 landsbyklynger fordelt over
hele landet.
Rapportens styrke er, at den formidler borgernes syn på deres
lokalområde. Rapporten har særligt fokus på potentialer for
udvikling i landsbyerne og på samarbejde på tværs mellem
landsbyerne. Rapporten bidrager til fortællingen om livet i landdistrikterne i Danmark og medvirker til at nuancere de eksisterende narrativer på området.
Dataindsamlingen er gennemført som en række elektroniske
borgerundersøgelser, der belyser borgernes livskvalitet, forandringsparathed, syn på lokalområdet, motiver for at leve og
bo der samt optimisme for fremtiden. Der er i undersøgelserne
lagt særligt vægt på seks fokusområder: fælles organisering
mellem landsbyerne, kommunesamarbejde, frivillighed og
borgerinvolvering, forenings- og aktivitetsudbud, samarbejde
om faciliteter og mødesteder samt fælles og tværgående kommunikation.
Rapportens resultater er relevante for beslutningstagere, politikere og fagfolk på området og danner ligeledes afsæt for en
bredere formidling til praktikere i hele landet.
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1. Indledning
I 2017-2019 søsatte DGI i samarbejde med Realdania og Lokale og Anlægsfonden (LOA) 24 nye landsbyklynger fordelt
over hele Danmark. Initiativet gik under navnet Kampagnen
Landsbyklynger1.
Det er med midler fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje,
at rapporten ”Perspektiver fra 24 Landsbyklynger” er udgivet.
Rapporten formidler en række af resultaterne fra de 24 klynger i kampagnen med særlig vægt på borgernes perspektiver
om livet på landet.
Foruden denne rapport vil der som en del af formidlingen, og
bevillingen fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje i 2020,
blive produceret seks korte film, en folder samt en række
workshops til kommuner og lokalsamfund.
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1.1 Fra pilotklynger
til kampagneklynger
I 2015-2016 gennemførte DGI og Realdania Pilotprojekt Landsbyklynger2. Pilotprojektet gik ud på at teste, om landsbyer der
ligger i nærheden af hinanden, kan drage fordel af at samarbejde om, og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter.
I samarbejde med fem af landets kommuner, og en række
landsbyer, blev der etableret fem landsbyklynger. De gennemførte en 12 måneders proces, hvor de etablerede et
fællesskab på tværs med fælles mål for det fremadrettede
samarbejde. Undervejs fik landsbyklyngerne hjælp af en
proceskonsulent fra DGI.
Evalueringen af pilotprojektet viste bl.a., at landsbyer står
stærkere, når de står sammen, samt at landsbyer, der ligger i
nærheden af hinanden, kan drage fordel af at samarbejde om
og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter3.

Landsbyklynger kort fortalt
I 2015 blev der indledt en forundersøgelse af Aalborg
Universitet. Der udkom en rapport med titlen Landsbyklynger som Bæredygtig Udviklingsstrategi – Muligheder, Barrierer og Parametre. Rapporten afdækkede
eksisterende landsbyklyngers muligheder og barrierer.
Fem pilotprojekter blev gennemført i 2015-2017 i henholdsvis Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern,
Vordingborg og Hjørring Kommuner.
Kampagnen Landsbyklynger blev søsat i 2017. Frem til
udgangen af 2019 etablerede i alt 24 nye landsbyklynger deres samarbejde.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen
På baggrund af pilotprojektet besluttede DGI, Realdania og
LOA at danne et partnerskab og nedsætte et Sekretariat til at
lede og igangsætte Kampagnen Landsbyklynger. En kampagne, som i 2017-2019 inviterede landets kommuner og landsbyer ind til etablering af en række nye landsbyklynger.
Det nedsatte Sekretariat for landsbyklynger blev placeret i
DGI, som under hele kampagnen har været indgangen for
kommuner og landsbyklynger. Sekretariatet har understøttet
med viden, vejledning og sparring til de 24 landsbyklynger,
til de proceskonsulenter, der blev ansat til at lede de enkelte
klynger gennem deres procesforløb, samt til kommunerne. I
kapitel 4 uddybes den proces og metode, som klyngerne har
arbejdet ud fra igennem kampagnen.

Definition af en landsbyklynge
En landsbyklynge er et antal
landsbyer, der 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.
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1.2 Formål og
målgruppen
for rapporten
Formålet med rapporten er at formidle resultaterne fra de 24
landsbyklynger. Der er fokus på den dataindsamling, der er
foretaget i de 24 klynger i kampagnen. Dette med tro på at
resultaterne kan inspirere med viden til både praktiske handlinger og politiske initiativer.
I forlængelse heraf har rapporten en ambition om at formidle
resultater og erfaringer til både beslutningstagere og praktikere. Det er DGIs erfaring, at begge målgrupper er afgørende
for at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.
Beslutningstagere omfatter politikere og interessenter fra
landets kommuner samt andre fagfolk og organisationer, der
er optaget af landdistriktsudvikling og -politik. Perspektiverne
fra borgere bosat i landdistrikterne fortæller om tendenser og
giver værdifulde og faktuelle indsigter, som kan inspirere og
skabe oplæg til debat om politiske og strategiske prioriteringer i fremtiden.
Praktikere på området omfatter borgere i landdistrikter, frivillige aktører og foreninger, som interesserer sig for udvikling af
deres lokalsamfund ud fra en praksisnær tilgang. Praktikere
får konkrete anbefalinger og anvisninger samt gode idéer til at
skabe udvikling, netop der hvor de bor eller arbejder.
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1.3 Læsevejledning
Kapitel 1
Introducerer begrebet Landsbyklynger og formålet med rapporten.
Kapitel 2
Opsummerer hovedresultaterne fra rapporten.
Kapitel 3
Giver indsigt i de anvendte datasæt, som rapporten bygger på.
Kapitel 4
Beskriver metoden og processen, der ligger bag etablering
af landsbyklyngerne.
Kapitel 5
Præsenterer en oversigt over klyngernes demografiske udvikling.
Kapitel 6
Formidler resultaterne fra de 24 borgerundersøgelser.
Kapitel 7
Kommer med udgangspunkt i styregruppernes og de kommunale
repræsentanters erfaringer med gode råd og vurderinger til andre
klynger.
Kapitel 8
Behandler fire anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer i
relation til rapportens forudgående kapitler.
Kapitel 9
Fremhæver de fremadrettede perspektiver og nye initiativer
i forlængelse af Kampagnen Landsbyklynger.
Kapitel 10
Indeholder en oversigt over den anvendte litteratur.
Kapitel 11
Viser rapportens slutnoter.
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2. Hovedresultater
Landsbyklynger som model er blevet modtaget godt af både
borgere og kommuner. Det viser resultaterne fra de 24 borgerundersøgelser, der er foretaget i de enkelte klynger samt de
slutmålinger, der er foretaget i de enkelte styregrupper. Kapitlet her opsummerer en række af hovedresultaterne og de
tværgående perspektiver.
Foruden hovedresultaterne er der udarbejdet konkrete handlingsorienterede anbefalinger til arbejdet med landsbyklynger.
Anbefalingerne er placeret i kapitel 6.
Kapitlet her kan læses selvstændigt og for de uddybende
data og beskrivelser besøges de enkelte kapitler.
Efter hvert hovedresultat er der angivet en henvisning hertil.
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2.1 Den demografiske udvikling
Meget tyder på, at den strukturelle omstilling der sker på
landet og i forholdet mellem land og by fortsætter i Danmark
de kommende år. Udviklingen viser, at befolkningstallet i
Danmark er stigende, men også at udviklingen er ujævnt
fordelt og ikke gælder en række af landdistrikterne.
Ser man specifikt på tallene for landsbyklyngerne viser de,
at klyngerne tilsammen har oplevet en befolkningsnedgang
på 0,4 % over en tiårig periode. I samme periode har der på
landsplan været en tilvækst på 5 %. Parallelt hermed viser
tallene fra landsbyklyngerne, at gennemsnitsalderen er

stigende. Gennemsnitsalderen på landsplan var i 2018 41,4 år,
og til sammenligning var den 42,4 år i landsbyklyngerne.
Landsbyklynger er en model til mere samarbejde på tværs
mellem landsbyer. Modellen understøtter udvikling, hvor
samarbejde mellem landsbyer, båret af frivillighed, er med til
at styrke kvaliteten i de enkelte landsbyer, og i de tilbud der
er. Således kan landsbyklynger som model være med til at
styrke livskvaliteten og det aktive liv på landet.
Gå til kapitel 5 for yderligere data og beskrivelser.

2.2 Borgerundersøgelserne
I de 24 gennemførte borgerundersøgelser svarer borgerne på en række
spørgsmål om deres lokalsamfund, og de muligheder for samarbejde de ser for
fremtiden og for landsbyklyngen. Herunder fremhæves centrale resultater fra
borgerundersøgelsen. I alt har 21.782 borgere bidraget med deres perspektiver.

Livskvalitet og tilfredshed
Livskvaliteten og tilfredsheden med at bo på landet er ganske
høj. 94 % af de adspurgte borgere er tilfredse med at bo i deres lokalområde, mens 4 % er uenige og 2 % svarer ved ikke.
Livskvaliteten er højere i landsbyklyngerne end den er på
landsplan. I en måling fra Gallup har et udsnit af befolkningen vurderet deres livskvalitet på en skala fra 0-10, hvor 0 er
mindst tilfreds og 10 er mest tilfreds. På landsplan viser målingen en score på 7,7 i gennemsnit. I landsbyklyngerne har
borgerne fået det samme spørgsmål, og her viser målingen en
score på 8,0 i gennemsnit.

Borgerne i landsbyklyngerne har højere livskvalitet end borgerne på landsplan. Det er en væsentlig pointe, der bidrager
til fortællingen om livet på landet. En fortælling, der ofte
iscenesættes negativt i den offentlige debat med beretninger
om ”Udkantsdanmark” og ”Den rådne banan”. Men når man
spørger dem, der bor på landet, er fortællingen en ganske
anden.
Det er særligt Naturkvaliteter (45 %) og Familie og venner tæt
på (31 %), borgerne peger på som de største kvaliteter ved at
bosætte sig i området.
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Organisering
og samarbejde

Frivillighed og
borgerinvolvering

Borgerne er opmærksomme på, at man skal gøre noget
aktivt for at skabe et attraktivt landsby- og lokalsamfund.
83 % af respondenterne mener, at samarbejde på tværs
mellem landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne fremover skal overleve. Borgerne udtrykker stor bevidsthed om
behovet for mere samarbejde, hvilket netop er ideen med at
etablere en landsbyklynge.

Borgernes frivillige engagement er en helt afgørende hjørnesten i landsbyklyngerne. Modellen landsbyklynger bygger
på en bred, frivillig involvering og en stærk lokal forankring.
Derfor er det vigtigt at vide, hvad der lokalt kan få folk op af
stolene for at engagere sig.

51 % af borgerne er ikke klar over, hvordan samarbejdet på
tværs mellem landsbyerne er på det tidspunkt, hvor landsbyklyngen etableres. Det betyder, at der ligger en væsentlig
opgave i at kommunikere det nye samarbejde, som en landsbyklynge er, og hvad det står for.

Kommunikation
En god intern og ekstern kommunikation er meget afgørende
for en landsbyklynges succes. For at styrke kommunikationen
har landsbyklyngerne oprettet en fælles hjemmeside og en
fælles Facebookside. Her kommunikerer de aktiviteter og
nyheder og tegner en profil af det nye fællesskab. Mange
klynger har også styrket identiteten, som landsbyklynge, ved
at finde et fælles navn og udvikle et logo.
Størstedelen af klyngerne har nedsat en arbejdsgruppe, der
varetager kommunikationsopgaverne. De har lokalt gjort sig
umage for at kommunikere, i de medier borgerne foretrækker.
Der er lokale forskelle på de foretrukne medier. Ser man samlet
på tallene, så henter borgerne i dag primært informationer om
lokalområdet i Lokale aviser (46 %), derefter Facebook (42 %)
og på tredjepladsen Gennem samtale med andre personer fra
lokalsamfundet (40 %). Fremadrettet foretrækker borgerne at
hente lokale nyheder via Mails/nyhedsbreve (49 %), Lokale
aviser (43 %) og Facebook (41 %).

De borgere, som allerede laver frivilligt arbejde motiveres
først og fremmest af Interesse for sagen (56%). For det andet
fordi de blev Personligt opfordret (41%) til at deltage og for det
tredje med Ønsket om at deltage i et socialt fællesskab (40%).
De borgere, der allerede laver frivilligt arbejde, peger først
og fremmest på Det sociale fællesskab (61 %) som den største
værdi ved arbejdet. Således er det interesse for sagen, der
sætter folk i gang, mens de sociale relationer fastholder, når
først man er kommet i gang.
I de 24 borgerundersøgelsen har i alt 2.129 respondenter
tilkendegivet, at de gerne vil kontaktes for at høre mere om
mulighederne for at blive frivillig i regi af deres landsbyklynge. Det giver i gennemsnit 89 potentielle nye frivillige i hver
landsbyklynge. Det viser et klart potentiale for flere frivillige,
og en generel interesse for klyngemodellen som en måde at
involvere flere borgere i lokal udvikling på tværs af landsbyer.

Kommunesamarbejde
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samarbejdet med
kommunen en vigtig rolle. Kommunerne i kampagnen har hver
bidraget med 75.000 kr. i medfinansiering til den enkelte landsbyklynge. Herudover har en kommunal medarbejder deltaget i
møderne i de enkelte landsbyklyngers styregrupper.
Langt de fleste kommuner har politikker og strategier for samarbejdet med civilsamfundet, herunder samarbejde med de
frivillige, men de færreste borgere kender til disse politikker.
77 % af de adspurgte borgere ved ikke, om deres kommune
har politikker for samarbejdet med borgerne. Borgerne er
mere optaget af de konkrete projekter, der kan gavne deres
område, end af politikker. Arbejdet med landsbyklynger er en
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god måde at gøre samarbejdet meget konkret på. Her kan
borgerne hurtigt se, hvordan de selv kan spille ind og være
med til at skabe udvikling gennem konkrete, lokale projekter.
Gennem den kommunale medarbejder i styregruppen har
borgerne én indgang til kommunen. Den model har vist sig at
være god. Borgerne og kommunerne er tit drevet af forskellige logikker. Borgerne vil gerne gøre tingene med det samme,
når der er momentum blandt de frivillige, mens kommunerne
må følge de praksisser, der er på området, og som i sidste
instans skaber adgang og legitimering i administrationen.
Modellen med én indgang via den kommunale medarbejder
har skabt personligt kendskab mellem borgere og kommune,
og det har øget tilliden og den gensidige forståelse mellem
borgere og kommune.

De mest populære forslag til nye aktiviteter er fælles Gå- og
Vandreture, der efterspørges af hele 61 %. Herefter kommer
Aktiviteter for unge med 45 % og Fitness med 40 %. Netop
fælles gå- og vandreture er oplagt at samarbejde om på
tværs mellem landsbyerne. Det er en aktivitet, der er let at
skabe adgang til. De fleste kan være med, og der er mange
variationsmuligheder.
Borgerne er generelt villige til at transportere sig efter det
rette aktivitetsudbud. 81 % af respondenterne er villige til at
transportere sig 5-9 km efter det rette fritidstilbud. Med 5-9
km. vil man stort set kunne komme på tværs i de fleste klynger. En god infrastruktur er derfor et vigtigt emne at samarbejde om i fremtiden, så flest mulige borgere rent faktisk er i
stand til at komme rundt, når villigheden er der.

Mødesteder

Nye samarbejder

Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. Mødesteder
gør det naturligt at samles på tværs af landsbyer, alder og
interesser, og de danner rammer om tilfældige møder og planlagte arrangementer. Mødesteder styrker således klyngernes
fællesskaber og fritidsliv.

Borgerne er klar over, at de er nødt til at samarbejde på
tværs, hvis landsbyerne fremover skal være attraktive. 83 %
af respondenterne mener, at samarbejde på tværs mellem
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne fremover skal
overleve. Borgerne er også klar over, at de selv spiller en afgørende rolle. 92 % af respondenterne svarer, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt.

Borgerne vurderer, at Haller og klubhuse, Tilbagevendende
årlige arrangementer og Dagligvarebutikker er de mødesteder,
der har størst potentiale til at styrke fællesskabet på tværs.
Haller og klubhuse tilskrives størst potentiale, fordi de ofte har
flere funktioner. De bruges til flere formål som for eksempel
stemmesteder, fællesspisninger, fejringer og borgermøder. Det
giver dem flere funktioner og en fleksibilitet, hvor forskellige
målgrupper og interesser kan have glæde af mødestedet.

Aktivitetsudbud
Gode aktivitetstilbud er med til styrke livskvaliteten hos den
enkelte og gøre et område attraktivt. Et flertal på 77 % er
tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, der i dag findes i
deres lokalområde. 23 % er ikke tilfredse.

Når borgerne skal vægte de emner, de ser størst potentiale i
at samarbejde om på tværs i fremtiden, peger de særligt på
projekter til At styrke det gode hverdagsliv (54 %) og projekter
til at skabe Bedre adgang til naturen (49 %).
Der er ingen tvivl om, at landsbyerne i de enkelte klynger vil
stå stærkere, hvis de formår at samarbejde om de projekter
og tiltag, der er fælles interesse i. Fx i forhold til adgang til
naturen vil en del projekter kræve kommunal sparring og
i mange tilfælde også formelle tilladelser. Her vil det den
politiske prioritering af klyngen i kommunen stå stærkest, hvis
kommunen oplever, at landsbyerne står sammen og ikke hver
for sig.
Gå til kapitel 6 for yderligere data og beskrivelser.

14

2.3 Styregrupper
anbefaler landsbyklynger
Meget tyder på, at landsbyklynger som model for landsbyudvikling er kommet for at blive. I hvert fald når man spørger de
deltagende medlemmer af de enkelte styregrupper. De har
efter det 18 måneders forløb, med at etablere deres landsbyklynge, svaret på spørgsmål og bidraget med deres erfaringer.

85 % af styregruppemedlemmerne vil anbefale landsbyklynger til andre lokalsamfund. Vurderingen er lavet 18 måneder
efter opstarten af samarbejdet med at etablere landsbyklyngen. Dermed har styregruppemedlemmerne på det tidspunkt
indgående kendskab til landsbyklynger og modellen bag,
hvilket giver anbefalingen stor troværdighed.
Gå til kapitel 7 for yderligere data og beskrivelser.

2.4 Kommuner
anbefaler landsbyklynger
De deltagende kommuner har med deres medarbejdere i de
respektive styregrupper på forskellig vis understøttet klyngerne gennem de 18 måneder med etablering.
Kommunerne har bidraget til at få viden til at flyde mellem
lokalsamfund og kommune, og til at klyngerne har fåret sparring, viden og vejledning i forhold til lokale projekter og de
kommunale planer på området. Konstruktionen på samarbejdet har vist sig at være god.
89 % af de deltagende kommuner vil anbefale landsbyklynger
til andre kommuner.
89 % af de deltagende kommuner mener, at landsbyklynger
som model kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af
landsbyer og lokalsamfund.
90 % af de deltagende kommuner mener, at klyngesamarbejdet har styrket forholdet mellem kommune og lokalsamfund.
Med de resultater indikerer kommunerne en tydelig tro på, at
landsbyklynger som model kan bidrage til positive forandringer på landet.

Det kan samlet konkluderes, at kommunerne anbefaler
landsbyklynger som model. De deltagende kommuner har 18
måneders kendskab til landsbyklynger som model, og deres
besvarelse bygger derfor på indgående kendskab til modellen med landsbyklynger.
Resultaterne og erfaringer peger også på, at det er nemmere
sagt end gjort at etablere en landsbyklynge. Først og fremmest kræver det tid at danne et nyt fællesskab på tværs af
’gamle’ grænser, men det kræver også, at borgere, styregruppemedlemmer og de deltagende kommuner er gearet
til samarbejdet og indstillet på at ville det. Ud over vilje skal
der være tilstrækkelige ressourcer og kompetencer at sætte i
spil. Det gælder dels det kommunale system med adgang til
rådgivning og vejledning, men også de deltagende landsbyer
med de frivillige, foreninger og borgere, der udgør kernen i
lokalsamfundet.
Gå til kapitel 7 for yderligere data og beskrivelser.
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3. Data i rapporten
Rapporten bygger på to datasæt og en række erfaringer. For
det første er der resultaterne fra de 24 borgerundersøgelser,
der er foretaget i de 24 landsbyklynger. De udgør det primære
datasæt. I denne rapport er de 24 borgerundersøgelser samkørt, så resultaterne analyseres samlet. Rapporten har derfor
ikke fokus på den enkelte landsbyklynge alene men på tværgående tendenser og resultater.
Det andet datasæt bygger på 24 slutmålinger, der er foretaget
blandt landsbyklyngernes styregrupper og de kommunale repræsentanter ved udgangen af etableringsfasen. Her er de 24
målinger ligeledes samkørt, hvorved det bliver muligt at analysere resultaterne samlet fra alle landsbyklynger henholdsvis
set med de frivillige styregruppemedlemmers og de kommunale repræsentanters briller.
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3.1 Borgerundersøgelser
Borgerundersøgelserne 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 for
samarbejde på tværs mellem landsbyerne. Der er lagt vægt
på de seks fokusområder: organisering, kommunikation, involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og aktivitetsudbud.
Alle klynger har undervejs i etableringen af deres landsbyklynge fået formidlet resultaterne fra deres lokale borgerun-

Fakta om Borgerundersøgelserne
Borgerundersøgelserne er udført som en
række selvstændige elektroniske spørgeskemaundersøgelser i de 24 landsbyklynger.
Kommunikation
Borgerundersøgelsen er i 19 klynger kommunikeret ud af kommunen via e-Boks til
borgerne bosat i klyngens geografi. I fem
klynger har spørgeskemaet været sendt
rundt via andre kanaler som skolernes intranet, idrætsforeningernes medlemsdatabaser
osv.
Respondenter
Målgruppen for borgerundersøgelser har
været borgere bosat i de enkelte klynger fra
16 år og opefter.
Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er
52,4 år.
Antal besvarelser
Der er i alt indkommet 21.782 besvarelser,
hvilket giver en samlet svarprocent på 19,1 %.
I alt har 113.489 borgere fordelt i de 24
landsbyklynger haft mulighed for at besvare
undersøgelsen.

Kilde: Sekretariatet for Landsbyklynger

dersøgelse. De lokale rapporter har også omhandlet den
lokale demografiske udvikling suppleret med lokale geografiske kort. De lokale rapporter har styrket beslutningsgrundlaget for den enkelte klynge i forhold til de fælles indsatsområder i fremtiden. Formålet har været at indsamle lokal
viden om borgernes syn på lokalområdet og derved skabe en
fælles viden i den enkelte klynge med fokus på potentialer for
udvikling på tværs mellem landsbyerne.

Fordeling af besvarelser i de enkelte klynger
Oversigten viser de 24 landsbyklynger, der har deltaget i kampagnen.
Procenttallene angiver svarprocenten på borgerundersøgelsen i den
enkelte klynge. Kolonnen med e-Boks viser, om klyngen har benyttet
e-Boks til distribution af borgerundersøgelsen.
Landsbyklynge
Kronjylland
Sydvest Salling
Rebild Øst Klyngen
Rundt om Hammer Bakker
Gudmekongens Land
Hånden under Midtfyn
Langeland og Strynø – vi samler enderne
Mariager Fjord Vest
Landsbyfællesskabet Østdjurs
Gadbjerg, Bredsten og Skibet
Rundt om Tissø
Liv i Ådalen
Østkystens Guld
Hærvejsklyngen
Søskovlandet Sjælland
Vesterhavsklyngen
Fyns Søland
MIN Landsbyklynge
Favrskov4eren
4-Kløver-Klyngen
Sorring Voel
Friskvind
Bedst mod West
Landet mellem Byerne
Gennemsnit

e-Boks
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Svarprocent
15,6 %
7,5 %
22,6 %
26,3 %
10,6 %
15,1 %
4,3 %
30,3 %
25,3 %
15,5 %
23,9 %
28,3 %
23,5 %
23,6 %
18,1 %
21,1 %
5,3 %
20,7 %
15,7 %
26,5 %
36,3 %
19,7 %
23,7 %
19,1 %
19,9 %
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3.2 Slutmålinger
Styregruppemedlemmerne i de 24 landsbyklynger har ved
endt procesforløb gennemført en elektronisk slutmåling.
Styregruppemedlemmerne har vurderet en række afgørende
faktorer for landsbyklyngens etablering.
De kommunale konsulenter har ligeledes deltaget i styregruppemøderne lokalt. De har gennemført en lignende elektronisk
slutmåling. Slutmålingen til de kommunale konsulenter er
udbudt til de medarbejdere, der har været involveret i den
enkelte landsbyklynges etablering, og som har kendskab til
processen og indholdet i den klynge, de har understøttet.

Fakta om Slutmålingerne
Antal besvarelser og svarprocent
Antal
besvarelser
(N)

Svarprocent

Slutmåling til
styregruppemedlemmer

138

69 %

Slutmåling til
Kommunale konsulenter

23

79 %

I alt er slutmålingen til styregruppemedlemmerne udbudt til 199 personer. 138 har besvaret, hvilket giver en
svarprocent på 69 %.
I alt er slutmålingen til de kommunale konsulenter udbudt til 29 kommunale medarbejdere. 23 har besvaret,
hvilket giver en svarprocent på 79 %.

18

4. At etablere
en landsbyklynge
Nærværende kapitel synliggør den proces og metode, som
landsbyklyngerne i kampagnen har fulgt og navigeret efter.
I alt har processen varet 18 måneder.
Undervejs har hver klynge fået hjælp fra Sekretariatet for landsbyklynger (DGI), en proces-konsulent som har været tilknyttet
den enkelte klynge, samt af kommunen hvor en medarbejder
har deltaget i de lokale møder.
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4.1 Baggrund for arbejdet
med landsbyklynger
At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende
landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område
arbejder i en proces, hvor de skaber et nyt fællesskab. Der
kan være lang vej til et samarbejde og en fælles identitet
på tværs af landsbyer, hvis livet i de medvirkende landsbyer
hidtil har været levet hver for sig.
På baggrund af evalueringen af Pilotprojekt Landsbyklynger
blev metoden og processen for de 24 Kampagneklynger
tilpasset. Bl.a. blev processen forlænget med seks måneder
fra de oprindelige 12 til 18, den tilknyttede proceskonsulent
fik flere timer til processen, og fokusområdet kommunikation
fik tilført flere midler, da indsatsen med kommunikation havde
vist sig som en krævende opgave. Pilotprojektet var initieret
ud fra en række iagttagelser og tendenser om den demografiske udvikling i Danmark.
Befolkningstallet er stigende, men stigningen er ujævnt
fordelt og gælder ikke en række af landdistrikterne. Mens
særligt Aarhus, Aalborg, Odense og Hovedstadsregionen

oplever vækst, har der været faldende folketal i en række
nordjyske kommuner, områder langs vestkysten, i Sydjylland,
på Fyn og i det vestlige Sjælland4. I takt med denne udvikling
bliver befolkningen ældre. Mest udtalt er dette i landdistrikterne, hvor gennemsnitsalderen er højere end på landsplan.
Mange af de mindre landsbyer oplever som resultat heraf
færre indbyggere og arbejdspladser, men også at skoler
lukker, busruter bliver nedlagt og købmænd drejer nøglen
om. De ændrede vilkår påvirker kommunernes service og
livskvaliteten i lokalsamfundene. Det påvirker også borgerne
og foreningslivet. Tidligere kunne man bo, arbejde og have
en aktiv fritid i landsbyen, men ændringerne griber ind i
hverdags- og fritidslivet, hvor også foreningerne flere steder
oplever at blive pressede på antallet af medlemmer, frivillige,
trænere og ledere.
Landsbyklynger er her en model, der understøtter samarbejde
på tværs mellem landsbyer. Modellen bidrager til at udvikle
nye løsninger, for at landsbyerne fortsat kan danne rammen
om det aktive liv med en høj livskvalitet.

4.2 Metode og proces til
at etablere en landsbyklynge
Sekretariatet ved DGI har udarbejdet et Metode og proceshæfte, som de 24 landsbyklynger i kampagnen har arbejdet
efter. Metode og proceshæftet beskriver etableringen af en
landsbyklynge og fungerer som en vejledning, der hjælper

styregrupperne og proceskonsulenten med at navigere. Forløbet
er opdelt i fem faser med seks særligt udvalgte fokusområder.
Metode og proceshæftet har formuleret vejledninger og metoder til alle faser og fokusområder.
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4.3 Fem faser og
seks fokusområder
Forud for opstarten af en landsbyklynge sker en prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med lokalsamfundet udarbejder en ansøgning, der kvalificerer optagelsen i

kampagnen. Alle ansøgninger er vurderet af Sekretariatet for
landsbyklynger og på den baggrund er de 24 klynger valgt
ud.

5 faser
FASE 1
Etablering

FASE 2
Kortlægning

Projektet etableres, og der dannes en styregruppe,
som bliver ansvarlig for projektet og varetager dets
overordnede organisering. Den kommunale konsulent bliver en del af styregruppen. Gruppen arbejder
ligeledes med at kommunikere projektet bredt ud,
og der rekrutteres frivillige, som ønsker at engagere
sig i det nye samarbejde.

Der 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 i klyngens geografi. På
baggrund af bl.a. borgerundersøgelsen finder
klyngen frem til særlige udfordringer og potentialer. I denne fase etableres også en fælles
kommunikationsplatform.

Proceskonsulenten tilknyttes den enkelte klynge.

6 fokusområder
1. 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.

2. Kommunikation 3.Involvering
Etablering af en styrket og
koordineret kommunikationsindsats, der sikrer relevant
information om klyngen både
internt og eksternt.

Involvering af borgerne via
spørgeskemaundersøgelser,
borger- og dialogmøder samt
etablering af arbejdsgrupper.
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FASE 3
Vision

FASE 4
Handleplaner

FASE 5
Implementering

Der arbejdes på baggrund
af kortlægningen med en
vision for det videre arbejde. Med udgangspunkt
i visionen udvælges enkelte indsatsområder, som
fremadrettet prioriteres.

Der udarbejdes handleplaner
og projektbeskrivelser for de
valgte indsatsområder, klyngen vil arbejde videre med.

Projektet forankres, og der laves
en strategiplan, som fungerer
som pejlemærke for den langsigtede udvikling af området. Bl.a.
beskrives klyngens fremtidige
organisering.

4. Kommunesamarbejde
Etablering af et styrket samarbejde med kommunen, så borgere og kommune i fællesskab
optimerer samarbejdet.

5. Mødesteder

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

6.Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i klyngen
og arbejde med en plan for
tilpasninger.
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5. Landsbyklyngernes
beliggenhed og
demografiske udvikling
Det kommende kapitel giver et overblik over de 24 landsbyklynger i kampagnen, deres beliggenhed og demografiske
udvikling.
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5.1 Landsbyklyngernes
beliggenhed
Tannisbugt

Hjørring

Frederikshavn
Østkystens Guld
Rundt om
Hammer
Jammerbugt Bakker

Læsø

24 landbyklynger

Brønderslev

Kampagnens 24 landsbyklynger er spredt over det meste af
Danmark.

Aalborg
Thisted
Mors

Rebild Øst

Rebild

Vesthimmerland

Faaborg-Midtfyn, Syddjurs og
Ringkøbing-Skjern Kommune
har mere end én landsbyklynge
i deres kommune, og således er
19 kommuner involveret i Kampagnen.

Mariagerfjord
Skive

Lemvig

Struer

Mariagerfjord Vest
Kronjylland

Sydvest
Salling

Norddjurs

Randers
Viborg

Holstebro

Liv i
Ådalen

Faurskov

Vesterhavsklyngen
Silkeborg

Herning

Landsbyfællesskabet
Østdjurs

Århus
Gribskov

Mols i
Udvikling

Skanderborg

Ringkøbing-Skjern

Syddjurs

Favrskov4ren

Sorring Voel

VestRum

MIN
Landsbyklynge

Halsnæs

Friskvind
IkastBrande

Horsens

Odsherred

GadbjergBredsten
Hedensted
og Skibet

Billund
Varde

Kalundborg
Holbæk
Rundt om Tissø

Fredericia
Nordfyn

Esbjerg
Vejen

Fanø

Kolding

Middelfart
Odense

Slagelse

Nyborg
FaaborgMidtfyn Landet på
Midtfyn
Hånden
under
Midtfyn

Assens

Tønder

Roskilde
Søhøjlandet Lejre
Greve
– Firkløveren
Solrød
på Sjælland
Sorø
Køge
Ringsted

Kerteminde

Fyns Søland
Haderslev

Frederikssund

Samsø

Vejle
Hærvejsklyngen

Fredensborg
Hillerød

Odder

Bedst mod West

Helsingør

Landet
mellem
byerne

Stevns
Faxe

Næstved
Landet
mellem
fjordene

Gudmekongens Land

Vordingborg

Svendborg

Åbenrå
Sønderborg

Lolland

Ærø
Langeland

Guldborgsund

Vi Samler Enderne
– Langeland og Strynø
4-Kløver-Klyngen

Landsbyklynge – DGI Pilot & Kampagneklynger
Bornholm
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5.2 Landsbyklyngernes
demografiske udvikling
Som beskrevet tidligere (4.1) er befolkningstallet i Danmark
stigende, men stigningen er ujævnt fordelt og gælder ikke
en række af landdistrikterne.

Nedenstående oversigt viser de 24 landsbyklynger og deres
kommunale hjemsted. Ligeledes viser oversigten antallet af borgere i den enkelte klynge i henholdsvis 2007 og
2017/20185. Ved at sammenholde tal over en periode op til
10 år bliver det muligt at se, om befolkningstallet i klyngen er
stigende eller faldende.

Landsbyklynge

Kommune

1. Kronjylland
2. Sydvest Salling
3. Rebild Øst Klyngen
4. Rundt om Hammer Bakker
5. Gudmekongens Land
6. Hånden under Midtfyn
7. Langeland og Strynø
8. Mariager Fjord Vest
9. Landsbyfællesskabet Østdjurs
10. Gadbjerg, Bredsten og Skibet
11. Rundt om Tissø
12. Liv i Ådalen
13. Østkystens Guld
14. Hærvejsklyngen
15. Søhøjlandet – Firkløveren på Sjælland
16. Vesterhavsklyngen
17. Fyns Søland
18. MIN Landsbyklynge
19. Favrskov4eren
20. 4-Kløver-Klyngen
21. Sorring Voel
22. Friskvind
23. Bedst mod West
24. Landet mellem byerne
I alt
Gennemsnit

Randers
Skive
Rebild
Aalborg
Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn
Langeland
Mariagerfjord, Rebild og Viborg
Syddjurs
Vejle
Kalundborg
Syddjurs
Frederikshavn
Vejen
Ringsted
Holstebro
Faaborg-Midtfyn
Norddjurs
Favrskov
Bornholm
Silkeborg
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-Skjern
Næstved

Antal borgere i klyngen
2007
2017/2018
4.641
5.052
2.745
2.463
6.064
5.898
13.680
14.055
6.496
6.307
3.269
3.217
13.932
12.641
5.161
5.770
2.336
2.231
4.621
4.733
5.149
4.944
2.728
2.632
1.977
1.893
5.038
4.969
5.499
5.460
2.422
2.025
11.274
12.538
6.426
6.128
2.168
2.090
3.977
3.601
3.196
3.721
4.180
4.047
2.746
2.452
5.971
6.320
125.696
125.187
5.237
5.216

%
8,9 %
-10,3 %
-2,7 %
2,7 %
-2,9 %
-1,6 %
-9,3 %
11,8 %
-4,5 %
2,4 %
-4,0 %
-3,5 %
-4,2 %
-1,4 %
-0,7 %
-16,4 %
10,1 %
-4,6 %
-3,6 %
-9,5 %
14,1 %
-3,2 %
-10,7 %
5,5 %
-0,4 %
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Samlet set for de 24 klynger er der tale om en befolkningsnedgang på 0,4 %. Ser man nærmere på tallene, har 17 af de
i alt 24 klynger oplevet nedadgående befolkningstal over de
seneste ti år. To af de klynger som har oplevet den største
stigning i indbyggertallet, er Rundt om Hammer Bakker og
Fyns Søland. Begge klynger ligger under 30 minutters kørsel
i bil til henholdsvis Aalborg og Odense. Den største nedgang
ses i Holstebro Kommune ved Vesterhavsklyngen. Den har fra
2007-2018 oplevet et fald i befolkningstallet på 16,4 %. Sammenlignet med tallene for landsplan er der i perioden kommet
ca. 350.000 flere indbyggere til i hele Danmark. En stigning
på lidt over 5%.6

GENNEMSNITSALDER
I Danmark er gennemsnitsalderen stigende. I 2007 var den
39,9 år, og i 2017 var den steget til 41,4 år.8 Til sammenligning
hermed var gennemsnitsalderen i klyngerne i 2007 39,1 år, og
i 2017 var den steget til 42,4 år.
I løbet af den 10-årige periode er gennemsnitsalderen i klyngerne således gået fra at være lavere end på landsplan til at
være højere end på landsplan.9 En stigning på i alt 3,3 år mod
de 1,5 år på landsplan.

En målgruppeanalyse af befolkningssammensætningen i
klyngerne viser, at der er kommet flere ældre over 65 år, at
gruppen med borgere i den arbejdsdygtige alder (25-64 år)
er faldet, og at der er kommet færre børn i den skolepligtige
alder (6-16 år) samt lidt flere unge mellem 17 og 25 år7.

Udviklingen i gennemsnitsalder
43
43
41
40
39
38
2017

2007

Danmark

Landsbyklynger

De 24 landsbyklynger i kampagnen er ikke optaget på baggrund af deres beliggenhed i en yderkommune, eller fordi
befolkningstallet har været faldende. Kvalifikationen til at
blive optaget som kampagneklynge har været, at hver kommune i samarbejde med de deltagende landsbyer har sendt
en ansøgning, hvor troen på og ønsket om et øget samarbejde på tværs mellem landsbyerne har været tydeligt. Der

er ligeledes lagt vægt på frivilligheden, således at klyngerne
fra start, har haft en klar ambition om at være borgerdrevet,
og at ejerskabet ligger på lokale hænder og med kommunens
opbakning. Ansøgerne har også skullet beskrive de lokale
udfordringer og perspektiverne for samarbejde samt motivationen herfor.
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6. Borgernes syn på
deres lokalområde
Der er mange aktører involveret i et landsbyklyngesamarbejde. Kommunen, organisationer, institutioner, foreninger og ikke
mindst borgerne, som har den helt afgørende betydning for en
landsbyklynges udvikling og succes.
Det er borgerne, der ved, hvordan landsbyerne hænger sammen, hvilke behov og ønsker der er. Jo bedre kendskabet er til
borgernes syn på området, desto bedre er mulighederne for
at skabe en succesfuld landsbyklynge.
Det følgende kapitel fremlægger de samlede resultater fra de
24 borgerundersøgelser i Kampagnen Landsbyklynger.
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6.1 Tilfredshed og livskvalitet
Et godt udgangspunkt for udviklingen af en landsbyklynge er
at undersøge borgernes tilfredshed med at bo i lokalområdet
og deres oplevelse af livskvalitet. Tilfredsheden er med til at
fastholde bosætning og livskvalitet hænger sammen med det
gode liv på landet.

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv
for tiden? (n=20.794)
0 = slet ikke tilfreds
10 = fuldt ud tilfreds

Jeg er tilfreds med at bo i området
(n = 19.458)
Helt enig
49 %

Enig
45 %

Uenig
3%

Helt uenig
1%

Ved ikke
2%

94 %

Helt enig
og enig

4%

2%

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med at bo i deres lokalområde. 94 % er tilfredse med at bo, hvor de bor, mens 4 % er uenige, og 2 %
svarer ved ikke.

Det er signifikant, at 94 % er tilfredse med at bo i deres
lokalområde. Det er en høj score på tilfredshed og resultatet
er med til at udfordre fortællinger som ”Den Rådne Banen”
og ”Udkantsdanmark10”, der skaber en negative fortælling om
landdistrikterne. En fortælling, som ofte er at finde i medierne
og den offentlige debat. Resultaterne viser, at borgernes
fortælling er en anden. De er generelt meget tilfredse med at
bo, hvor de gør.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

På spørgsmålet om den generelle tilfredshed, der vedrører livskvaliteten,
angiver borgerne et gennemsnit på 8,0. Svaret er givet ud fra en skala fra
0-10. 8,0 ligger derfor i den høje ende af skalaen.

Livskvaliteten i landsbyklyngerne er højere end på landsplan
En analyse fra Gallup har spurgt danskerne, hvor tilfredse
de er med deres liv for tiden. Danskernes tilfredshed ligger i
gennemsnit på 7,711. Det er præcis samme spørgsmål og svarskala, der er anvendt til borgerne i klyngerne.
Sammenholder man resultaterne fra Gallup med målingen i
landsbyklynger, er livskvaliteten højere i landsbyklyngerne
end på landsplan. Den højere tilfredshed på landet udfordrer
fortællingen om ”Den rådne banen” og ”Udkantsdanmark”
ved at vise, at når man spørger borgerne selv, så er livskvaliteten høj og fortællingen om livet på landet anderledes
positiv.

28

6.2 Tilknytning til sogn
og landsbyklynge
Hvis borgerne skal tage klyngetanken til sig, er det vigtigt,
at de udvikler en følelse af fælles identitet og tilknytning til
hele det område, en landsbyklynge dækker. På den måde
vil borgerne lettere kunne se formålet med eksempelvis at
bevæge sig rundt i klyngen efter det rette aktivitetstilbud eller
meningen med fælles faciliteter.

Jeg føler tilknytning til hele landsbyklyngens område (n=19.426)
Helt enig
13 %

Enig
42 %

Uenig
24 %

Helt uenig
8%

Jeg føler tilknytning til det sogn,
jeg bor i (n=19.422)
Helt enig
33 %

Enig
47 %

Uenig
10 %

Helt uenig
3%

Ved ikke
7%

79 %

Ved ikke
13 %
13 %

55 %

7%

32 %
13 %

Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

Samlet set føler 55 % tilknytning til hele landsbyklyngens område, mens
32 % ikke gør, og 13 % svarer ved ikke.

Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

Samlet set føler 79 % tilknytning til det sogn, de bor i, mens 13 % ikke gør,
og 7 % svarer ved ikke.

Opbygning af en landsbyklynge tager tid
Borgerne føler i højere grad tilknytning til det sogn, de bor i,
end til hele landsbyklyngen. Det er ikke overraskende, at
tilknytningen til sognet er større end tilknytningen til landsbyklyngen, da et sogn er en historiske enhed, de fleste er
vokset op med. Landsbyklyngen er et nyt fællesskab og en
ny enhed, som er i gang med at opbygge en fælles identitet.
Resultatet viser, at etableringen af en landsbyklynge tager tid.
Målet om at skabe et styrket fællesskab på tværs fødes med
landsbyklyngen og idéen om et organisatorisk og praktisk
fællesskab. Selve udviklingen og opfattelsen af fællesskabet
hos den enkelte borger og landsby tager tid at udvikle og
forankre.

Anbefaling 1:
Styrk tilknytning og
den fælles identitet

6.3 Motiver til
bosætning

En stærk landsbyklynge handler også om at
styrke tilknytningen til klyngen og den fælles identitet på tværs mellem mennesker og
landsbyer. Den fælles identitet kan styrkes
gennem konkrete aktiviteter og tiltag.
Lav fælles arrangementer. De gør en stor
forskel. Fællesspisninger eller fælles
gå- og vandreture styrker sammenholdet,
kendskabet til hinanden, det man deler
og har til fælles.
 Find på et godt navn til landsbyklyngen.
Et navn, som alle landsbyerne kan se sig
selv i, er med til at styrke profilen som
klynge både udadtil og indadtil.
 Lav et fælles logo for landsbyklyngen.
Et fælles logo virker samlende, og gør det
nemmere at kommunikere det fællesskab,
klyngen er.


At kende borgernes motiver til bosætning i et lokalområde er
vigtigt for en landsbyklynge. Jo bedre kendskab til motiver
for bosætning, desto bedre vilkår har landsbyklyngen for at
kunne skabe positive og relevante fortællinger om klyngen
og dens kvaliteter. Borgerne forholder sig derfor til deres
årsager til bosætning.

Hvad er de vigtigste grunde til,
at du bor, hvor du bor? (maks. 3 svar)
(n=21.248)
Årsag
Naturkvaliteter
Familie og/eller venner i området
Rimelige boligpriser

%
45 %
31 %
27 %

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

26 %

Tryghed for mig (og min familie)
Født og opvokset i området
Arbejde eller ens families arbejde
Fritidsinteresser (områdets kultur- og foreningsliv)
Afventer hussalg/flytning
Andet

25 %
21 %
20 %
11 %
3%
11 %

Naturkvaliteter (45 %), familie og venner (31 %) samt rimelige boligpriser
(27 %) er de tre vigtigste årsager til bosætning.

Naturkvaliteterne er mest udtalt for alders gruppen 60+,
hvor 50 % af respondenterne har naturkvaliteterne som den
primære årsag til bosætning. For gruppen under 40 år svarer
”kun” 32 % naturkvaliteter. For gruppen under 40 år er det
vigtigste derimod venner og familie i området, hvilket 43 %
svarer. Denne viden kan indgå i en eventuel bosætningsstrategi.
Med naturkvaliteterne som en stor kvalitet er det vigtigt, at
landsbyklyngerne lokalt sætter fokus på naturen, og på hvordan de lokalt kan sætte den i spil. Det kan eksempelvis være
gennem fælles aktiviteter i naturen og via fokus på rekreative
områder og stier, men det kan også være i udviklingen af
fælles mødesteder og hele kommunikationen om landsbyklyngens kvaliteter.
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6.4 Optimisme
Ser man på befolkningstallet i de 24 landsbyklynger, har der
de seneste ti år været en mindre tilbagegang (5.2). I lyset
heraf er det interessant at undersøge borgernes tro på fremtiden. Har borgerne tro på vækst i fremtiden, eller afspejler
deres opfattelse det faktum, at befolkningstallet det seneste
årti har været nedadgående i 17 af i alt 24 klynger?

Om ti år tror jeg, at der bor flere mennesker i min by, end der gør i dag.
(n=19.152)
Helt enig
20 %

Enig
30 %

Uenig
22 %

Helt uenig
7%

Ved ikke
21 %

50 %
29 %

Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

21 %

Ved ikke

50 % tror, at befolkningstallet stiger i deres lokalområde i løbet af de
næste ti år. 29 % er uenige, mens 21 % svarer ved ikke.

Borgerne er således meget delte på dette spørgsmål, hvor
den største gruppe (50 %) er optimistiske i forhold til befolkningsudviklingen for deres lokalområde. Dette til trods for at
17 ud af de i alt 24 klynger har oplevet et faldende befolkningstal de seneste ti år.

6.5 Organisering
af samarbejdet i
en landsbyklynge
Samarbejdet mellem landsbyerne danner fundamentet for
den udvikling, der sker i klyngerne. Samarbejdet kræver en
fælles organisering, og kun på den måde kan der arbejdes
med fælles prioriteringer og indsatser. Af den grund bliver
borgerne bedt om at vurdere udgangspunktet for et samarbejde på tværs.

Der er i dag et godt samarbejde på
tværs af landsbyerne? (n=18.630)
Helt enig
3%

Enig
26 %

Uenig
17 %

Helt uenig
3%

Ved ikke
51 %

51 %
29 %
20 %

Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

29 % mener, at der i dag er et godt samarbejde på tværs mellem landsbyerne. 20 % er uenige, mens den klart største gruppe med 51 % svarer, at
de ikke ved, hvordan samarbejdet er i dag.
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Hvis vi skal overleve som lokalsamfund, er det nødvendigt, at vi samarbejder tæt med de øvrige landsbyer i
området. (n=18.792)
Helt enig
38%

Enig
54 %

Uenig
2%

Helt uenig
1%

Ved ikke
5%

92 %

Lokale styregrupper driver klyngerne frem
Alle landsbyklynger har i starten af forløbet dannet styregrupper. Styregrupperne består af repræsentanter fra de
forskellige landsbyer og varetager den overordnede planlægning og koordinering af samarbejdet og processen med
at danne en klynge. Styregrupperne har ligeledes arbejdet
med at kommunikere projektet bredt ud og med at nedsætte
arbejdsgrupper med frivillige, som ønsker at engagere sig i
det nye samarbejde. Som tidligere beskrevet understøtter en
proceskonsulent styregrupperne, og den kommunale repræsentant deltager på møderne.

Anbefaling 2:
Skab en stærk organisering

Helt enig
og enig

3%

5%

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

92 % af respondenterne mener, at et tæt samarbejde på tværs mellem
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne på sigt skal overleve. 3 % er
uenige, og 5 % svarer ved ikke.

Resultatet tegner et meget tydeligt billede af en gruppe borgere, der er bevidste om, at samarbejde mellem landsbyerne
er nødvendigt, hvis landsbyerne fortsat skal være attraktive
bosætningssteder i fremtiden. Borgerne er generelt mere
bevidste om vigtigheden af et samarbejde (92 %), end de har
kendskab til det på nuværende tidspunkt (51 %). Set med borgernes øjne er der således stor opbakning til et samarbejde
på tværs, hvilket understøtter landsbyklynger som model.

Samarbejdet mellem landsbyerne kræver en fælles
organisering. Den fælles organisering danner fundamentet for den udvikling, der sker i klyngerne.
Brug tid og energi på at sammensætte en
styregruppe med repræsentanter fra alle byerne.
 Få forskellige kompetencer med: vedholdenhed,
evnen til at anskue ting fra flere sider, åbenhed,
kendskab til samarbejde med kommunen, politisk
sans, kommunikative evner og engagement, der
smitter, er nogle af de kompetencer, som er gode at
få med.
 Tag en intern forventningsafstemning og tal om hvem,
der bedst løser hvilke opgaver.
 Vær opmærksom på at kemien mellem deltagerne i
styregruppen betyder noget. De deltager i deres fritid
og leverer et stykke frivilligt arbejde. Det skal også
være sjovt og rart at være med.
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6.6 Kommunikation
En god kommunikation på tværs af landsbyerne er med til at
styrke den enkelte landsby og synliggøre fællesskabet i klyngen. Derfor er en fælles kommunikationsindsats meget vigtig i
klyngesamarbejdet.
Kommunikation handler dels om den eksterne kommunikation
i lokalsamfundet og til det omkringliggende samfund og dels
om den interne kommunikation mellem styregruppen og de
arbejdsgrupper, der nedsættes i de enkelte klynger.
Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge informationer på, kan klyngerne målrette deres kommunikation mod
borgerne. I undersøgelsen har borgerne derfor forholdt sig til,
hvordan de søger informationer.

Hvor har du hørt om landsbyklyngen? (n=9.912)12
Hvordan foretrækker du fremadrettet at indhente
oplysninger om lokale forhold? (maks. 3 svar) (n=19.576)

Medie
Mails/nyhedsbreve
Facebook
Lokale hjemmesider
Lokale aviser

%
17 %
42 %
14 %
46 %

%
49 %
43 %
21 %
43 %

Gennem samtale med andre personer i
lokalsamfundet

40 %

17 %

Husstandsomdelt folder
Sogneblade
Opslag på lokale mødesteder
App med lokale nyheder
Andet

12 %
6%
8%
1%
8%

20 %
9%
11 %
15 %
1%

Det er primært gennem lokale aviser (46 %), Facebook (42 %) og samtale
med andre personer i lokalsamfundet (40 %), at borgerne har hørt om
klyngesamarbejdet.
Når borgerne skal angive de foretrukne kommunikationsveje i fremtiden,
peger de på mails/nyhedsbreve (49 %), lokale aviser (43 %) samt Facebook (43 %).

En analyse af målgrupper og deres vaner viser, at jo yngre
borgerne er, desto mere orienterer de sig efter de sociale
medier, og jo ældre borgerne er, desto mere orienterer de
sig efter de trykte medier. Eksempelvis er Facebook det mest
benyttede medie blandt de 16-28 årige (59 %), de 29-38 årige
(67 %) og de 39-58 årige (52 %), mens de 59-77 årige og 78+
årige (69 %) primært orienterer sig efter lokale aviser (60 %).
I fremtiden foretrækker de 16-28 årige i stigende grad Facebook (70 %). Det sammen gælder de 29-38 årige (72 %) og
de 39-58 årige (51 %). De 59-77 årige foretrækker dels mails/
nyhedsbreve (58 %) og lokale aviser (58 %). Gruppen med de
78+ årige foretrækker entydigt lokale aviser (68 %).
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Fælles kommunikation styrker identiteten
som landsbyklynge
Næsten alle klynger i Kampagnen Landsbyklynger har
etableret en kommunikationsgruppe. Grupperne har lokalt
understøttet kommunikationen af klyngen både internt og
eksternt. Kommunikationsgrupperne har typisk arbejdet med
oprettelse af en hjemmeside og en Facebookside, pressemeddelelser til lokale medier, nyhedsbreve og formidling af
gode historier, nyheder og aktiviteter i de enkelte klynger.
Erfaringerne viser, at kommunikationsopgaven er meget vigtig
men også krævende.

Anbefaling 3:
Undervurdér ikke
kommunikationsopgaven
Erfaringerne fra landsbyklyngerne er, at kommunikationen er en mangesidet og ekstrem vigtig opgave.








Prik udvalgte borgere, der har kompetencer inden for
faget kommunikation.
Etablér en kommunikationsgruppe, der arbejder med
klyngens kommunikation.
Gå i dialog med de lokale medier og fortæl om
klyngesamarbejdet. De gode historier er med til at
tegne en fælles profil af klyngen som ét fællesskab.
Opret en Facebookside og brug platformen til at
synliggøre aktiviteter og nyheder.
Opret en fælles hjemmeside, som kommunikerer
informationer for hele området.
Tænk kommunikation bredt. Kommunikation kan
også være at have et fælles logo, der visuelt tegner
profilen på klyngen eller at finde på et godt navn til
klyngen.
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6.7 Frivillighed
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede borgere.
Borgere, der involverer sig og yder en frivillig indsats. Ved at
kende borgernes motivation for at lave frivilligt arbejde, kan
landsbyklyngerne bedre skabe en kultur, der inspirerer til at
være frivillig. Derfor bliver borgerne spurgt til deres motiver
for at lave frivilligt arbejde.

Hvad fik dig i gang med det frivillige
arbejde? (n=7.265)
Begrundelse
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

%
41 %
56 %
25 %
19 %
0%
8%
40 %
3%

37 % svarer, at de laver frivilligt arbejder i øjeblikket. De motiveres først
og fremmest af en interesse for sagen (56 %). Dernæst fordi de blev opfordret til det (41 %) og for det tredje på grund af et ønske om at deltage i et
socialt fællesskab (40 %).

Ser man på de enkelte målgrupper, motiveres alle primært
af en interesse for sagen. Det er dog mest udslagsgivende
blandt de unge (16-28 år), hvor det er 62 %, og mindst udslagsgivende for de 29-38 årige, hvor det er 52 %.
Det er også relevant at undersøge, hvad det giver den enkelte
at deltage i frivilligt arbejde. Udbyttet ved at lave frivilligt arbejde svarer til den værdi, den enkelte oplever ved at yde en
frivillig indsats. Det er i høj grad relevant i en landsbyklynge
at kende værdien af det frivillige arbejde, da resultaterne
lokalt kun opnås, hvis frivillige har lyst til at involvere sig.
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Hvad giver det dig at lave frivilligt
arbejde? (n=7.243)
Udbytte

%

Jeg kan gøre noget konkret på områder,
som optager mig

41 %

Jeg deltager i et socialt fællesskab,
som jeg værdsætter

61 %

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt
for lokalsamfundet

56 %

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

24 %

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

13 %

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

19 %

Andet

2%

At deltage i et socialt fællesskab (61 %), at gøre noget, som er vigtigt for
lokalsamfundet (56 %) samt at gøre noget konkret på områder, der interesserer den enkelte (41 %), angiver borgerne som de tre største kvaliteter
ved frivilligt arbejde. Der er kun minimale forskelle mellem de forskellige
aldersgrupper.

Interesser motiverer, mens fællesskabet fastholder
Det er interessant, at respondenterne i så udpræget grad
vægter det sociale fællesskab (61 %) som det mest værdifulde
ved frivilligt arbejde. Det viser, at når først man er kommet i
gang med frivilligt arbejde, så betyder det sociale fællesskab
mere end interessen for sagen. Kort sagt motiverer interessen
for sagen, mens det sociale fællesskab fastholder.

har fra starten været klar over, at landsbyklyngens succes
afhænger af en bredere involvering, end hvad styregruppen
alene kan bære. Derfor har alle styregrupper lavet forskellige
tiltag. Eksempelvis har de alle steder afholdt borgermøder for
at informere om klyngesamarbejdet. Ligeledes har borgerundersøgelserne kortlagt tværgående fælles fokuspunkter, der
kunne danne arbejdsgrupper for frivillige med interesse for
netop den sag.
Borgerne er bevidste om, at et tæt samarbejde på tværs mellem
landsbyerne er afgørende, hvis landsbyerne skal overleve (6.5).
De bliver i den forbindelse også spurgt til deres egen rolle.

Hvis vi skal overleve som lokalsamfund, er det nødvendigt, at borgerne
involverer sig aktivt i udviklingen af
området (n=18.792)
Helt enig
38%

Styregrupperne i de respektive landsbyklynger har fra starten
været optaget af at skabe en bred borgerinvolvering. De

Uenig
2%

Helt uenig
1%

Ved ikke
5%

92 %

Potentiale for at få flere frivillige med
I Danmark laver 40 % af danskerne frivilligt arbejde.13 Blandt
respondenterne i landsbyklyngerne er det tal 37 %.
I de 24 gennemførte borgerundersøgelsen har i alt 2.129
respondenter tilkendegivet, at de gerne vil kontaktes for at
høre mere om mulighederne for at blive frivillig i regi af deres
landsbyklynge. Det giver i gennemsnit 89 potentielle nye
frivillige i hver landsbyklynge.

Enig
54 %

Helt enig
og enig

3%

5%

Helt uenig
og uenig

Ved ikke

92 % af respondenterne svarer, det er nødvendigt, at borgerne involverer
sig aktivt, hvis landsbyerne skal overleve. 3 % er uenige, og 5 % svarer
ved ikke.
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92 % viser en høj bevidsthed om, at
borgerne har en afgørende rolle i at
understøtte landsbyernes udvikling
og fremtid. Det er værd at bemærke
forholdet mellem de 92 %, der mener, det er nødvendigt, at borgerne
involverer sig aktivt, og det faktum
at ’kun’ 37 % af respondenterne
laver frivilligt arbejde i øjeblikket.
Der er således en signifikant højere
bevidsthed om vigtigheden af en
proaktiv borgerindsats, end der er
borgere, der rent faktisk involverer
sig.

Anbefaling 4:
Få flere frivillige med
Borgernes frivillige engagement er en af hjørnestenene i en stærk
landsbyklynge. Jo flere, der involverer sig, jo mere kan klyngen løfte og desto
stærkere forankring opnår landsbyklyngen.






Vær nysgerrig på, hvad borgerne er optaget af. Nye frivillige motiveres
primært fordi, de har interesse for en sag.
Prik nye frivillige til at være med. Spørg ind til deres interesser, og hvad de
brænder for og lad dem arbejde med det, de gerne vil.
Organiser frivilligheden. Lav eksempelvis projektgrupper ud fra fælles emner,
og lad grupperne mødes i projektcaféer.
Anerkend at det sociale fællesskab også betyder noget. Understøt fx
frivilligheden med fællesspisninger og/eller ved at fejre de lokale succeser.
Husk at de frivillige bruger deres fritid på det. Skab en kultur, hvor det også
er sjovt og givende at være med.

6.8 Kommunesamarbejde
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samarbejdet med
kommunen en vigtig rolle. Et tæt samarbejde med kommunen er nødvendigt, for at klyngen kan komme godt i gang og
fortsætte succesen efterfølgende.

klyngen gerne vil gennemføre. Repræsentanten har desuden
flere steder kunnet trække på faglig viden fra kommunens
øvrige forvaltninger og bistå i forhold til samarbejdet med
kommunen på længere sigt.

Kommunerne i Kampagnen Landsbyklynger har hver bidraget
med 75.000 kr. i medfinansiering til den enkelte landsbyklynge. Herudover har en kommunal repræsentant deltaget
i møderne i den enkelte landsbyklynges styregruppe. Denne
har bistået med sparring og viden om kommunale planer i
forhold til projekter, der er på vej i kommunalt regi, eller som

Kommunerne har prioriteret arbejdet på forskellig vis. Forankringsmæssigt er klyngesamarbejdet placeret forskellige steder administrativt i kommunerne. Udvikling af landdistrikterne
omfatter ikke alene ét politikområde men peger i forskellige
retninger, som omfatter en bred vifte af interesser. Trafik og
miljø, sundhed, kultur og fritidslivet er blot nogle eksempler
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herpå. Det er også forskelligt, i hvor stor stil kommunerne
har erfaringer med borgerinvolvering, der i nogle tilfælde
begrænser sig til høringssvar og i andre tilfælde procesforløb,
hvor borgerne spiller ind med input tidligere i processen.
Én indgang til kommunen skaber øget tillid
og bedre løsninger
I Kampagnen Landsbyklynger har styregrupperne én indgang
til kommunen via den kommunale repræsentant, der sidder
med i styregruppen. Denne har fungeret som spilfordeler i
forhold til det kommunale system. Det har vist sig at være
en god model, da personligt kendskab mellem kommune og
lokalsamfund er med til at øge tilliden og dermed lysten og
evnen til at finde fælles løsninger. Borgerne er i Kampagnen
Landsbyklynger blevet spurgt ind til deres viden om kommunens måde at inddrage borgerne på.

Ved du, om din kommune har overordnede politikker for samarbejdet med
civile aktører (foreninger og borgere)?
(n=19.434)
Ja, det har den
Nej, det har den ikke
Ved ikke

16 %
7%
77 %

77 % og dermed langt den største gruppe af borgere ved ikke, om deres
kommune har formaliseret rammerne for samarbejdet med borgere og
foreninger. 7 % svarer, at det har kommunen ikke, mens 16 % svarer, at den
har.

Den frivillige og kommunale verden er drevet af forskellige
logikker
Erfaringerne fra klyngerne viser, at borgerne generelt ikke er
så bevidste om politikker, men snarere er mere optaget af de
konkrete handlinger og projekter, som politikkerne skaber.
Erfaringerne viser også, at den frivillige og kommunale verden
til tider er drevet af forskellige logikker. Når samarbejdet
fungerer bedst, får det kommunale system en række input og
klare argumenter fra borgerne, der kan kvalificere en sag, og
borgerne får stor indflydelse på den lokale udvikling.

Anbefaling 5:
Skab et godt samarbejde med
kommunen
En landsbyklynge har brug for kommunens opbakning
og politiske engagement for at lykkes med at skabe
udvikling.
Sørg for, at kommunen er med fra start.
Inviter en kommunal repræsentant med ind i
samarbejdet og til at deltage på møderne.
 Læg vægt på, at den kommunale repræsentant
har indblik i landdistriktsområdet, kommunens
arbejdsgange og polititikker til at understøtte
landsbyklyngens proces.
 Anerkend, at den kommunale repræsentant bidrager
med viden og inspiration og formidler viden om
landsbyklyngen ind i kommunen.
 Vær opmærksom på, at kommunen understøtter,
og at ejerskabet i sidste instans skal ligge hos de
frivillige og lokalsamfundet.
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6.9 Mødesteder
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. Ofte bliver
mødesteders betydning først synlige, når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot forsvinder der et sted med
en funktion, der 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 velbefindende – sådan er det
også for borgerne i landsbyklyngerne.

I forskningen omkring landsbyklynger skelner man mellem
tre typer af mødesteder: (1) formelle mødesteder, (2) uformelle
mødesteder og (3) tredje mødesteder.14 De tre typer mødesteder har forskellige funktioner og tillægges forskellig værdi
i de enkelte samfund. De forskellige typer mødesteder kan
være gode at tage afsæt i lokalt, når man skal drøfte indsatser og samarbejde på tværs.

Formelle
mødesteder

Uformelle
mødesteder

Tredje
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.

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.

Tredje mødesteder er steder, hvor
det sociale samvær er det primære
formål. Det er ikke forudbestemt, hvad
læringsudbyttet er.

Eksempler på disse mødesteder er
kirken, skolen eller hallen.

Eksempler på disse mødesteder er
købmanden og genbrugsstationen.

Eksempler på tredje mødesteder er
forsamlingshuset, kroen og den årlige
sommerfest.
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Borgerne vurderer 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.

Hvilke mødesteder har potentiale til
fremadrettet at styrke fællesskabet
på tværs af landsbyerne? (n=18.940)
Mødested

gennemsnit

Institutioner (fx skole, børnehave
og vuggestue)

7,6

Forsamlingshuse
Dagligvarebutikker
Kirker og menighedshuse
Haller og klubhuse

7,8
8,1
6,1
8,8

Tilbagevendende årlige arrangementer
(fx byfester)

8,7

Naturen (fx legepladser, shelterpladser
og bålhytter)

7,8

Tilbagevendende årlige arrangementer vægtes næsthøjest
af borgerne. Der er mange muligheder inden for dette felt, og
flere klynger har lavet forskellige arrangementer som eksempelvis kultur- og klyngefestivaller. Ved denne type arrangementer er det oftest tilfældigt, hvem man møder, og hvad man
snakker om, men aktiviteten binder stærke tråde mellem byer
og mennesker.
Dagligvarebutikker kommer ind på en tredjeplads. Det er et
kommercielt mødested, hvor man kommer med det formål at
handle, men det er også et uformelt mødested, hvor det er
tilfældigt, hvem man møder, og hvad man snakker om.
Styregrupperne har i klyngerne som en del af kortlægningen
af mødesteder udarbejdet geografiske kort med placeringer
af klyngens mødesteder og deres funktioner. Kortlægningen
har givet et fælles overblik over de nuværende lokale mødesteder, deres funktioner og har lokalt dannet afsæt for en dialog om mødestedernes værdi og muligheder for samarbejde.

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver dem. Haller og klubhuse får den højeste
score (8,8). Herefter kommer tilbagevendende årlige arrangementer (8,7)
og dagligvarebutikker (8,1).

Haller og klubhuse med flere funktioner
har størst potentiale
Borgerne tildeler haller og klubhuse det størst potentiale til
at styrke fællesskabet på tværs i en landsbyklynge. Haller
og klubhuse indgår i gruppen med formelle mødesteder, da
man typisk kommer med en forventning om et udbytte til en
(idræts)aktivitet, hvor der er en træner, som står for aktiviteten.
Haller og klubhuse har dog også en række stærke uformelle
sociale funktioner, som ramme om samvær før eller efter
en aktivitet, i omklædningsrummet eller i cafeteriet. Mange
steder bruges haller og klubhuse ligeledes til andre formål
som for eksempel stemmesteder, fællesspisninger, fejringer
og borgermøder. Det giver haller og klubhuse flere funktioner
og en fleksibilitet, som har lokal værdi, hvor mange forskellige
målgrupper og interesser kan have glæde af mødestedet.

Anbefaling 6:
Styrk klyngens fælles
mødesteder
Gode mødesteder gør det naturligt at samles på tværs
af landsbyer, alder og interesser. De danner rammen
om tilfældige møder og planlagte arrangementer og
styrker klyngens fællesskab og fritidsliv.
Lav en geografisk kortlægning af de mødesteder, der
findes i klyngen.
 Tag en snak om mødestedernes aktiviteter, funktion
og betydning for fællesskabet.
 Styrk det, der findes i forvejen. Diskuter, hvordan I
kan få mere kvalitet ved at dele.
 Åbn mødestederne op, så de bliver mere synlige,
inviter fx til åbent hus, gratis prøvetræning m.m.
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6.10 Aktivitetsudbud
Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det gode liv på
landet hænger sammen med mulighederne for bl.a. fritidsaktiviteter. Gode aktivitetstilbud er med til styrke livskvaliteten,
gøre et område attraktivt, tiltrække og fastholder borgere. Et
mål for landsbyklyngerne har derfor været at kortlægge det
nuværende aktivitetsudbud, samt undersøge hvad borgerne
ser af behov for aktivitetsmuligheder i fremtiden.

Er du tilfreds med udbuddet af fritidsog aktivitetstilbud i dit lokalområde?
(n=17.961)
Ja
Nej

77 %
23 %

Et flertal på 77 % er tilfredse med det fritids- og aktivitetsudbud, der findes
i deres lokalområdet. 23 % er ikke tilfredse.

Borgerne har mulighed for at bidrage med idéer til nye aktiviteter. Idéerne fordeler sig på tre overordnede emner: Natur og
outdoor, Idræt og motion samt Kultur.

Analysen viser, at vandreture handler om mere end at gå en
tur. Det kan de fleste gøre på egen hånd. Borgerne efterspørger gå-fællesskaber, gerne koblet på lokale temature som for
eksempel svampeture, sanketure, gå med hund, familieture
mm.

Idræt og motion (N=8.787)
Gymnastik
Svømning
Fitness (spinning, aerobic, yoga mm.)
Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)
Løb
Landevejscykling
Rulleskøjter/skateboard
Andet

29 %
30 %
40 %
27 %
24 %
16 %
14 %
12 %

Inden for Idræt og motion er der størst efterspørgsel på fitnessaktiviteter
(40 %). Herefter kommer svømning (30 %) og gymnastik (29 %).

Natur og outdoor (N=9.546)
Mountainbike
Vandreture
Kano/kajak
Ridning
Fiskeri
Vinterbadning/badeklub
Andet

En målgruppeanalyse viser, at det kun er blandt de unge
(16-28-årige), at vandreture overgås af mountainbike (44 %).
Alle øvrige målgrupper har vandreture som den foretrukne
aktivitet. Blandt de 29-38 årige er det 47 %, blandt de 39-58
årige er det 60 %, blandt de 59-77 årige er det 72 %, og blandt
gruppen 78+ er det 65 %.

31 %
61 %
22 %
17 %
23 %
20 %
14 %

Inden for Natur og outdoor er vandreture den helt store højdespringer,
hvor 61 % efterspørger denne aktivitet.

En målgruppeanalyse viser, at de unge mellem 16-28 år efterspørger fitness mest af alle målgrupper (54 %). Svømning er i
top tre hos alle målgrupper, og gymnastik er særligt populært
blandt de 59-77 årige (34 %) samt i gruppen 78+ (47 %).
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Kultur (N=9.677)
Musiklokale/-skole
Biograf/filmklub
Bibliotek og læseklub
Sy- og strikkeklub
Aftenskole
Fælles madlavning
Aktiviteter for unge
Andet

22 %
34 %
21 %
17 %
28 %
37 %
45 %
9%

Inden for de Kultur samler de tre mest efterspurgte emner sig under aktiviteter for unge (45 %), fælles madlavning (37 %) og biograf/filmklub (34 %).

En målgruppeanalyse viser, at det først og fremmest er de
unge selv mellem 16-28 år (65 %), de 29-38 årige (56 %) samt
de unges forældre mellem 39-58 år (51 %), der efterspørger
aktiviteter for unge. Blandt de 59-77 årige er fælles madlavning den mest efterspurgte aktivitet (35 %), mens gruppen 78+
foretrækker bibliotek/læseklub (38 %).
Klyngerne står med de lokale kortlægninger på et rigtig
godt grundlag til at gå i dialog med de lokale foreninger og
netværk om udbuddet af aktiviteter, og hvilke nye relevante
aktiviteter der lokalt er potentiale i at samarbejde om. Ligeledes kan denne samlede analyse vise generelle tendenser
til inspiration for andre lokalsamfund.
Små sejre fremmer identiteten som landsbyklynge
Erfaringerne fra de 24 landsbyklynger viser, at den fælles identitet som landsbyklynge udvikles gennem fælles
aktiviteter og ’små sejre’. Små sejre kan eksempelvis være
vellykkede arrangementer, der styrker borgernes kendskab
til hinanden. Gennem fælles aktiviteter bliver klyngerne som
organisatorisk enhed til konkrete fællesskaber. Det tager tid
at udvikle dette, men aktiviteter på tværs styrker processen.

Anbefaling 7:
Samarbejd om fælles
aktiviteter
Fritidsaktiviteter er vigtige og størstedelen af borgerne
er villige til at transportere sig 5-9 km. efter det rette
fritidstilbud.
Kortlæg og synliggør de aktiviteter, der foregår i
landsbyklyngen, fx via årshjul.
 Undersøg om der er aktiviteter, det er relevant at
samarbejde om.
 Samarbejd om de aktiviteter der er fælles interesse i,
fx. er fælles gå- og vandreture efterspurgt i stort set
alle landsbyklynger.
 Tag evt. kontakt til DGI, som kan understøtte aktivitets- og foreningsudvikling i forhold til samarbejde på
tværs.
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6.11 Transport og mobilitet
Borgerne forholder sig også til, hvor langt de er villige til at
transportere sig til deres fritidsinteresser. Hvis kvaliteten i
aktivitetsudbuddene skal sikres, vil det flere steder betyde, at
aktiviteterne skal placeres rundt om i klyngen, og borgerne vil
have forskellige afstande for at kunne deltage. Derfor er det
relevant at undersøge, hvor langt borgerne reelt er villige til at
transportere sig, når de skal deltage i fælles fritidsaktiviteter.

Hvor langt er du villig til at transportere dig til din fritidsinteresse?
(N=18.516)
Afstand
Under 5 km.
5 – 9 km.
10 – 19 km.
Over 20 km.

%
19 %
37 %
31 %
13 %

Samlet set er 81 % villige til at bevæge sig 5-9 km efter det rette aktivitetsudbud.

Med 5-9 km vil man i langt de fleste klynger kunne nå på
tværs af klyngen. Det kan derfor konkluderes, at langt størstedelen af respondenterne er villige til at transportere sig rundt i
klyngen efter det rette aktivitetstilbud.
Analysen viser, at borgernes mobilitet falder med alderen. Ser
man på de enkelte målgrupper, så er de unge mellem 16-28
år de mest mobile, hvor 85 % giver udtryk for at ville bevæge
sig 5-9 km efter det rette aktivitetsudbud. Det er ikke overraskende, at gruppen 78+ er de mindst mobile, da helbred
og mobilitet også kan spille ind. Til trods herfor giver 64 %
i denne gruppe udtryk for, at ville bevæge sig op til 5-9 km
efter det rette aktivitetsudbud.
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6.12 Nye samarbejder
Borgerne i klyngerne er klar over, at de er nødt til at samarbejde på tværs, for at landsbyerne fortsat skal være attraktive (6.5). Borgerne er også klar over, at de selv spiller en
afgørende rolle, hvis det skal lykkes (6.7). Borgerne svarer i
undersøgelserne på, hvilke emner, de ser størst potentiale i at
samarbejde om i fremtiden.

Hvilke emner bør der fokuseres på i
den fremtidige udvikling af landsby
klyngen? (maks 3 svar) (n=18.370)
Emne

%

Styrke det gode hverdagsliv for nuværende og
kommende borgere

54 %

Bedre adgang til naturen

49 %

Flere konkrete projekter baseret på egnens kultur
og historie

37 %

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

24 %

Skabe fællesskab omkring opholds- og mødesteder i området

18 %

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

25 %

Bedre mulighed for etablering af erhverv

27 %

Forskønnelse af området

10 %

Bevarelse af den offentlige service, bl.a. børnepasning, undervisning og ældrepleje

20 %

Ved ikke
Andet

5%
0,3 %

At styrke det gode hverdagsliv (54 %), at skabe bedre adgang til naturen
(49 %) samt at skabe flere konkrete projekter baseret på egnens kultur og
historie (37 %) er de tre emner flest borgere peger på som gode at samarbejde om på tværs af landsbyerne i fremtiden.

Det gode hverdagsliv samler folk på tværs af landsbyer
At styrke det gode hverdagsliv kan være mange ting. Her
er det vigtigt, at finde ind til de idéer, som borgerne og de
frivillige selv peger på som relevante i deres lokale hverdagsliv. På den måde er det nemmere at appellere til en bred
involvering. Som netop afsnittet med frivillighed slog fast (6.7),
så motiveres borgerne først og fremmest af en interesse for
sagen. Kan klyngerne tale ind til borgernes interesser ved at
løfte deres idéer frem på dagsorden, så vil fundamentet for en
bredere involvering blive styrket.
Ønsket om at skabe bedre adgang til naturen falder godt i
tråd med naturens store betydning for bosætning (6.3). Det er
altså oplagt, at landsbyklynger som en del af deres arbejde
med naturens potentiale arbejder med at forbedre borgernes
adgang hertil.
Det handler for klyngerne om at blive konkret på de idéer til
projekter inden for bl.a. naturen, som lokalt engagerer folk,
og herefter danne lokale arbejdsgrupper hvor borgerne kan
mødes om den sag, de er optaget af.

Anbefaling 8:
Kombiner kortsigtede tiltag
med langsigtet strategi
En stærk landsbyklynge kombinerer konkrete kortsigtede tiltag med langsigtet strategisk arbejde.
Vær opmærksom på, at små succeser giver energi til
det mere langsigtede strategiske arbejde.
 Skab fælles oplevelser og kendskab til hinanden via
aktiviteter og arrangementer. Det styrker ejerskabet
til udviklingen.
 Udstik en retning for landsbyklyngens fremtid og lav
en fælles strategiplan.
 Vær opmærksom på, at den politiske prioritering af
klyngen i kommunen står stærkest, hvis kommunen
oplever, at landsbyerne står sammen og ikke hver
for sig.
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7. Styregruppernes syn
på landsbyklynger
Erfaringerne 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.
Disse parametre har styregrupperne i de 24 klynger samt de
kommunale konsulenter været med til at udpege som særligt
vigtige. Styregruppernes vurderinger bidrager med viden og
erfaring, der kan inspirere og hjælpe andre.

47

7.1 Slutmålinger fra styregrupperne
I hver af de 24 klynger har styregrupperne ved endt procesforløb gennemført en elektronisk slutmåling. Slutmålingen
vurderer en række afgørende faktorer for etableringen af en
landsbyklynge. De følgende afsnit opsummerer en række af
hovedresultaterne fra slutmålingerne.

Resultaterne er opdelt, så alle besvarelserne fra de frivillige
borgere i styregrupperne behandles først (7.2). Derefter kommer de kommunale besvarelser (7.3).

7.2 Styregrupperne vurderer, at
landsbyklynger skaber værdi
Styregrupperne i de 24 landsbyklynger består af frivillige
borgere samt en kommunal konsulent, der har deltaget i
møderne. Typisk har den enkelte klynges styregruppe bestået
af fem til ti personer. Det er alene besvarelser fra de frivillige borgere i styregrupperne, der indgår i resultaterne her.
Desuden præsenteres en række citater fra styregruppemedlemmerne.

Vil du anbefale landsbyklynger til
andre lokalsamfund? (n=131)
Ja
Nej
Ved ikke

85 %
6%
9%

85 % af styregruppemedlemmerne vil anbefale landsbyklynger til andre
lokalsamfund.

Resultatet viser en tydelig anbefaling af landsbyklynger som
metode. Vurderingen er lavet efter det 18 måneders lange
procesforløb med at etablere landsbyklyngen, og dermed har
respondenterne et indgående kendskab til landsbyklynger
og metoden bag. Anbefalingen kan derfor tillægges høj
troværdighed.

48

Klyngesamarbejdet gør det muligt at
realisere løsninger sammen med kommunen. Løsninger, der ikke var mulige
før (n=133)
Helt enig

Enig

Uenig

32%

37 %

1%

Helt
uenig
3%

Hverken/
eller
19 %

Ved
ikke
8%

Samlet set. Er du enig i, at samarbejdet med andre har styrket jeres lokalsamfund? (n=131)

Helt enig
36 %

Uenig
11 %

Helt uenig
5%

Ved ikke
8%

76 %

69 %

19 %

Helt uenig
og uenig

16 %

8%

4%
Helt enig
og enig

Enig
40 %

Hverken/
eller

Ved ikke

Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

8%

Ved ikke

69 % af respondenterne vurderer, at landsbyklyngesamarbejdet har ført
til nye løsninger i samarbejdet med kommunen. 19 % svarer hverken/eller,
mens 8 % ikke ved det, og 4 % er uenige.

76 % er enige i, at klyngesamarbejdet har styrket lokalsamfundet. 16 % er
uenige, mens 8 % svarer ved ikke.

Erfaringerne fra styregrupperne er generelt, at det tager
tid at opbygge et godt kommunesamarbejde, men også at
det bringer lokalsamfund og kommune tættere sammen. Én
indgang til kommunen via den kommunale medarbejder, har
bl.a. skabt bedre kendskab til og indsigt i de kommunale
arbejdsgange. Det kendskab styrker klyngens muligheder
for udvikling. Det styrker ligeledes den kommunale viden om,
hvad der sker i landsbyerne og lokalområderne. 69 % som
er enige eller helt enige er derfor en ganske fin score på et
område, der kræver en tid, før man kan høste værdien af fælles løsninger.

Størstedelen af styregruppemedlemmerne mener, at klyngesamarbejdet har styrket deres lokalsamfund. Erfaringerne fra
klyngerne er generelt, at hele processen med at skabe en
fælles organisering på tværs mellem en række landsbyer er
krævende. Det tager tid at danne en styregruppe og organisere samarbejdet. Det tager tid at kommunikere det (nye)
fællesskab, som en klynge er. Og det tager tid at skabe de
konkrete aktiviteter, der fører til de små succeser, som styrker
den enkelte landsby og klyngen som helhed. På den baggrund er 76 % et tilfredsstillende resultat efter 18 måneder
som landsbyklynge.
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I det følgende kommer en række citater fra de frivillige borgere, der sidder i
styregrupperne. Citaterne indeholder viden, erfaringer, råd og anbefalinger til
andre, der er nysgerrige på at anvende landsbyklynger som model.

Hvilken positiv betydning af projektet vil du fremhæve?
Vi har fået øjnene op for betydningen af at samarbejde
på tværs af tidligere ”grænser”. Der har været mulighed
for at møde foreningsfolk fra hele området, som har de
samme ønsker om at lave nye tiltag og øge kendskabet
til aktiviteter, man med fordel kan være fælles om.
Jeg tror, alle sogne har fået øjnene op for, at det er de
samme problemer, vi kæmper med, og at vi sammen står
stærkere. At sammen kan vi mere end hver for sig, og der
kan komme flere arrangementer, når vi er mange om at
hjælpe. Effekten af at dele viden er stor og skaber større
samhørighed til hele egnen.

er blødt op. Vi får mest ud af at stå sammen i lokalområderne frem for at kæmpe hver for sig. I samspillet med
kommunen er der skabt en række konkrete aktiviteter.
Vi har fået sat hoveder og navn på konkrete samarbejdspartnere i andre landsbyer og et større kendskab til
hinanden. Vi ved nu, hvad vi har, og hvilke udfordringer
der er hvert sted, og der er kommet flere fælles arrangementer.
Jeg har mødt de sødeste mennesker fra de andre byer,
som også tror på, og vil arbejde for, et fremtidigt samarbejde.

Bedre kommunikation har medført større kendskab til
naboerne. Lokale problemer bliver drøftet. Landsbyerne
i klyngen er helt klart kommet tættere på hinanden.
Kommunikationen er blevet styrket mellem byerne, hvilket har øget synligheden af både store og mindre byer i
samarbejdet.

Vi har fået en bedre organisering. De eksisterende grupper
af ildsjæle har organiseret sig, hvilket har været befordrende
for et højt aktivitetsniveau og et godt samarbejde med
kommunen. Det har givet større opmærksomhed på fællesskabets betydning og fremtidige muligheder.

Når jeg taler med medborgere er det helt tydeligt, at
den traditionelle konkurrence mellem lokalområderne

Tæt dialog med kommunens repræsentanter i forhold til
udviklingen i lokalområdet.
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Hvad har været den største udfordring?
At få de rette frivillige – specielt til kommunikations-gruppen, er meget vigtig. Det er svært at finde folk, der kan/
vil skrive på sociale medier og hjemmesiden, så klyngen
bliver interessant. At udbrede kendskabet til landsbyklyngen og reklamere for aktiviteterne, så folk lærer klyngen
at kende.
At få frivillige til at tænke i helhed og ikke kun ”mig og
mit”.
Tiden er udfordrende, da bl.a. opstarten tager lang tid.
Det tager tid at udvikle, men jeg har været for utålmodig.

Det varer for nogle for længe, inden der kommer praktiske opgaver og resultater af arbejdet. Det er svært for
borgere helt at forstå, hvad det går ud på: De holder jo
bare en masse møder, og hvad sker der så?”
“ Det burde
være muligt at høste lavthængende frugter langt tidligere
i forløbet. På den måde ville man tiltrække og fastholde
mange flere i projektet.
At sikre en robust organisering internt i styregruppen.
Det har været et stort arbejde som styregruppe at finde
balancen mellem på den en side at følge en plan og
opfodre til samarbejde og på den anden side at lade
tingene vokse af sig selv.

Borgerinddragelse i fællesskabets ånd. At involvere
andre i landsbyen og på en sådan måde, at det bliver
interessant for andre at være med, så det ikke kun bliver
Tordenskjolds soldater.

Hvad er den vigtigste erfaring du vil give videre til andre,
der skal starte op
Vær tålmodig, da ting tager tid. Det tager lang tid at få
noget op at stå på tværs af landsbyer – men gør det, fordi
det skaber et fællesskab, der ikke var synligt før, og det
skaber viden, positiv omtale og udviklingspotentialer.
Så hold fast i idéen.
Sørg for tidligt at høste de lavt hængende frugter, og sørg for
at fortælle, hvad det handler om. Start med at samarbejde
om noget let, mens man får lært hinanden at kende.
Lær de andres udfordringer og styrker at kende – borgerundersøgelsen er her en mulighed for viden.
Brug en ekstern konsulent både under den forberedende
og i den implementerende fase. Det er er en proces, som
tager tid, og man skal give det tid til at finde ud af, hvad

man vil i landsbyklyngen. Tæt samarbejde med kommune,
konsulent og DGI har været uundværligt.
Tag udgangspunkt i den viden og de erfaringer der allerede
eksisterer i området – lad det vokse op fra bunden af, lad
ildsjælene lave det, de gerne vil. Der er rigtig mange
etablerede frivillige kræfter, der kan byde ind, hvis de får
lov.
Jeg tror, det er vigtigt, at motivationen bevares – gennem
det at få skabt en sammenhæng mellem den organisatoriske opbygning af landsbyklyngen og det at gennemføre
konkrete praktiske aktiviteter. Styregruppen må aldrig
blive en lukket enhed. Prik folk og spørg om de har lyst
til at være med og gå efter en stærk og mangfoldig styregruppe med minimum fem til ti medlemmer.
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7.3 Kommunerne anbefaler landsbyklynger som model
De kommunale konsulenter, der har deltaget i styregruppemøderne lokalt i de 24 landsbyklynger, har efter 18 måneder
ligeledes besvaret spørgsmål om den landsbyklynge de har
været tilknyttet. Det er alene besvarelserne fra de kommunale repræsentanter, der indgår i resultaterne her. Afslutningsvis
kommer en række citater med råd, vejledning og erfaringer
fra de kommunale konsulenter.

Vil I som kommune anbefale landsbyklynger til andre kommuner?
(N=19)
Ja
Nej
Ved ikke

89 %
0%
11 %

89 % af de deltagende kommuner vil anbefale landsbyklynger til andre
kommuner. 11 % svarer ved ikke, og ingen svarer nej.

Det kan samlet konkluderes, at kommunerne i høj grad anbefaler landsbyklynger som model. De kommunale konsulenter
har 18 måneders kendskab til landsbyklynger som model, og
deres besvarelse bygger derfor på indgående kendskab til
modellen.

Kan modellen med landsbyklynger
bruges som strategisk værktøj til
udvikling af lokalsamfund? (N=19)
Ja
Nej
Ved ikke

89 %
0%
11 %

89 % af de deltagende kommuner mener, at landsbyklynger som model
kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af lokalsamfund. 0 %
afviser udsagnet, og 11 % svarer ved ikke.

De 89 % indikerer en tydelig tro på, at landsbyklynger som
model kan bidrage til at skabe positive forandringer på landet. Det er en meget fin score, der ligeledes står interessant i
forhold til de 0 %, der afviser modellen. Der er således blandt
kommunerne ingen direkte modstand at spore i forhold til
troen på modellen for strategisk samarbejde mellem landsbyer.
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Klyngen har styrket samarbejdet
mellem lokalsamfundet og
kommunen (N=20).
Helt enig
15 %

Enig
75 %

Uenig
0%

Helt uenig
0%

Ved ikke
10 %

90 %

0%
Helt enig
og enig

Helt uenig
og uenig

10 %

Ved ikke

90 % af de deltagende kommuner mener, at klyngesamarbejdet har
styrket forholdet mellem kommune og lokalsamfund. 0 % er uenige, og 10
% svarer ved ikke.

Med det resultat står det klart, at klyngesamarbejdet har
bragt lokalsamfund og kommune tættere på hinanden.
Erfaringerne fra styregrupperne viser, at samarbejdet mellem
kommunen og borgerne har skabt øget tillid og kendskab
melle de to parter. Det kommunale system får nye indsigter
og idéer fra landsbyerne og de lokale. Borgerne får kvalificeret deres idéer med faglig sparring, og de får løftet deres
idéer med ind, hvor der kan arbejdes med fælles løsninger.
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I det følgende kommer en række citater fra de kommunale konsulenter. Citaterne indeholder viden, erfaringer, råd og anbefalinger til landsbyklynger som
model ud fra et kommunalt perspektiv.

Hvilken positiv betydning af projektet vil kommunen fremhæve?
Kommunen har lært en større del af borgerne at kende,
hvilket skaber fundament for god dialog, tillid og udvikling fremadrettet.

Klyngen har igangsat en positiv proces om fælles identitet
og på den længere bane bedre fælles samarbejde og
udnyttelse af de fælles ressourcer.

Klyngen er kendt i en del af den kommunale organisation.
Det har været med til at sætte landdistriktsudviklingen
på dagsordenen hos politikere og borgere. Det har styrket troen på, at der er en spændende fremtid i vente på
landet. Klyngen har vist, at ildsjæle kan sætte retningen
for en udvikling med tættere dialog og samarbejde mellem landsbyer i gang.

At projektet ser ud til at overgå til drift. At de lokale ser
værdi i at samarbejde, og at de ønsker at fortsætte i en
egentlig foreningskonstruktion.
Lokalområdet har fået øjne op for samarbejder på tværs
og fået styrket kendskabet til hinanden. De deltagende
lokalsamfund har lært at tænke ud over sognegrænser og
har erfaret, at enighed gør stærk.

Hvad har været den største udfordring?
At få fortællingen ud over rampen. Kommunikation og
tilstrækkelig bred deltagelse. Deltagelsen har været
faldende fra de første møder til de sidste. Aktiviteter med
fællesspisning tiltrækker stadig folk.
Det har været en stor udfordring, at få borgerne i klyngen
engageret i bred forstand. Landsbyer samarbejder på
tværs – eksempelvis på idrætsområdet, men selve klyngeidentiteten har været svær at få forankret.

De frivillige har nok andre opgaver, så de kan mangle tid.
Forventningsafstemning og afgrænsning af projektet.
Gruppen vil meget gerne bevæge sig over hele paletten
og arbejde med både markedsføring, events, bosætning
osv. Klyngen har skullet lære sig selv at prioritere, organisere samarbejdet og organisere snitflader/arbejdsdeling
mellem klyngen og de eksisterende borgerforeninger og
andre lokale organisationer.
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Hvad er den vigtigste erfaring at give videre til andre kommuner, der skal
starte op?
Brug tid på forarbejdet, så man er sikker på, at der er en
vilje og et mål i lokalsamfundet/klyngen til at arbejde
sammen. Vær klar på at forventningsafstemme. Fx i
forhold til hvilke ressourcer kommunen internt kan byde
ind med – også efter klyngens etablering.
At ting tager tid, og at man ikke skal være så bange for
at tage et skridt tilbage engang imellem, hvis alle ikke
er med.
Arbejd efter bottom-up princippet. Støt med medarbejder
ressourcer. Afsæt midler til konkrete indsatser i klyngen.
Vær tålmodig og fortæl om klyngens succeser mv. ind i
den kommunale organisation og dagsorden.

At stille flere spørgsmål end at give svar. At kunne give tid
og rum til at gruppen finder ind til kerneværdier, mål og
ønsker.
Opstarten skal vare mindst 18 måneder. Man kan med
fordel tage andre kommunale medarbejdere ud til klyngen,
så der bliver skabt nogle relationer samt en forståelse og
synlighed på tværs. Hvis man som kommunen vil støtte
klyngen, så skal man lytte til borgernes behov, og forsøge
at koordinere kommunens indsatser og midler med de
ønsker som klyngen har. Det er godt, når klyngen får
hjælp til at søge eksterne midler.
Overvej mindre geografiske områder hvor der måske er et
vist samarbejde i forvejen.
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Hvilke kommunale kompetencer er afgørende i arbejdet med
borgerdreven udvikling?
Det kommunale bagland skal støtte op, og politisk skal
kommunen ville klyngen. Det er godt at have styr på
hvilke tendenser, der er på landdistriktsområdet.

At være støttende og opmuntrende uden at overtage
styring.

Stor indsigt i de kommunale beslutningsgange. Et godt
internt kendskab til kommunens interne organisering
for at kunne hjælpe videre til de rette personer. Øje for
samskabelse. Vi laver noget med andre og ikke for andre.
Overblik indadtil og udadtil.

Det er vigtig med politisk og ledelsesmæssigt stillingtagende til i hvilken grad, kommunen vil understøtte
borgerdreven udvikling. I samarbejdet er det godt, hvis
den kommunale medarbejder har lokalt kendskab og en
tilgang til dialog med borgergrupper, der er kendetegnet
med nysgerrighed, tillid og åbenhed. Der skal også være
noget relationskompetence.

Forståelse for arbejdet med frivillige – herunder er bottomup princippet afgørende. Engagement og fleksibilitet er
vigtige ingredienser i forhold til at hjælpe med de indsatser, som klyngen vælger at fokusere på.

At der er lydhørhed samt interesse og mulighed for en
håndsrækning – ind i mellem også penge.
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8. Udvalget for
levedygtige landsbyer
Udvalget for levedygtige landsbyer præsenterede i 2018 rapporten ”Udvalget for levedygtige landsbyer – Afrapportering
til regeringen” 15. Her peger Udvalget på 17 konkrete anbefalinger til regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund,
så de sammen kan skabe stærke og levedygtige landsbyer
og dermed bidrage til regeringens ambition om et Danmark i
balance.
Udvalget fremhæver Landsbyklynger som én mulig model for
landsbyudvikling16. Helt konkret understøtter landsbyklynger
som model særligt fire af Udvalgets 17 anbefalinger.
Det følgende kapitel behandler disse fire anbefalinger i relation til de data, som blev præsenteret i kapitel 6.
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8.1 Øget tilgængelighed
til landskab og natur
I Anbefaling 9 ”Øget tilgængelighed til landskab og natur” anbefaler Udvalget, at kommunerne i deres fysiske planlægning
er opmærksomme på at fastholde og om muligt øge tilgængeligheden til landskab og natur – både for borgere og besøgende17. Arbejdet skal ske i dialog med de lokale lodsejere.
Datamaterialet fra Kampagnen Landsbyklynger taler direkte
ind i denne anbefaling. Nærheden til naturen fremhæves af
borgerne (45 %) som den vigtigste årsag til at bosætte sig i
deres område (6.3). Nærhed til naturen er således et tema,
der set med borgernes øjne har stor prioritet, og et tema der
således vil kunne optage og engagere mange.

i hverdagslivet. Fælles gå- og vandreture er den klart mest efterspurgte aktivitet blandt respondenterne, da 61 % efterspørger fælles gå- og vandreture (6.10). Her er bedre adgang til
naturen afgørende, og der er brug for stier, veje og ruter, som
motiverer til udendørs liv og aktiviteter. Forbedres rammerne
for dette, kan aktiviteterne i høj grad være med til at binde
både landsbyer og mennesker bedre sammen.
Kampagnens data viser her meget tydeligt, at der med forholdsvis få midler kan skabes konkrete indsatser, der taler ind
i borgernes motiver til at engagere sig, og som vil øge kvaliteten i hverdagen for de mennesker, der bor der.

Data fra landsbyklyngerne viser også, at aktiviteter der
kræver adgang til naturen spiller en vigtig rolle for kvaliteten

8.2 Samlokalisering af
faciliteter og aktiviteter
Anbefaling 12 handler om ”Samlokalisering af faciliteter og
aktiviteter”. Udvalget anbefaler, at de enkelte lokalsamfund
i højere grad udnytter fordele ved at sammentænke og dele
fælles faciliteter, forenings- og fritidsaktiviteter, offentlig og
privat service, forsyning mv18.
Aktiviteter og mødesteder er to centrale fokusområder i indsamlingen af data fra landsbyklyngerne. Data konstaterer her
et stort potentiale. Bl.a. viser resultaterne, at 81 % af respondenterne er villige til at transportere sig op til 5-9 km. efter det
rette aktivitetstilbud (6.11). Med de tal giver respondenterne
udtryk for, at de er villige til at bevæge sig rundt i deres lokalområde efter det rette aktivitetstilbud.

Erfaringerne viser også, at samarbejde om faciliteter og aktiviteter er nemmere sagt end gjort. Den helt klare anbefaling
fra landsbyklyngerne er her, at faglig proceshjælp udefra kan
være nødvendigt til at facilitere dette.
Succes på dette område handler langt hen ad vejen om at
skabe tro på fælles løsninger og tillid til samarbejdet mellem parterne. At fælles hold, aktiviteter og faciliteter i sidste
ende giver den enkelte landsby og borger mere kvalitet. Det
kræver tid og en parathed fra landsbyernes side at se ind i en
fælles vision og et større fællesskab. En vision, hvor alle kan
se, de vinder noget ved at dele.
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8.3 Tættere dialog og samarbejde
mellem kommune og lokalsamfund
I anbefaling 16 ”Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund”, vurderer Udvalget, at udvikling af
landsbyerne bedst sker i samråd mellem kommunen og
lokalbefolkningen med henblik på at sikre en bredt forankret
udvikling med en fælles retning. Både når det handler om
fysisk planlægning og velfærdsløsninger i det hele taget19.
Landsbyklynger som model omsætter denne anbefaling til
praksis. Modellen har fra start stillet krav om, at der skulle
sidde en kommunal repræsentant med i styregruppen for at
sikre fælles retning mellem kommune og landsbyklynge. Den
model har alle klynger arbejdet efter, og den har vist sig at
være egnet til formålet.
Data fra klyngerne viser også, at meget få borgere har
kendskab til kommunernes måder at søge samarbejde med
borgerne på. De fleste kommuner har planer og politikker
for samarbejdet med civilsamfundet, men 77 % af borgerne
svarer, at de ikke ved, hvordan deres kommune reelt arbejder
med dette (6.8).

Borgerne er generelt mere optagede af konkrete projekter
end af politikker. Her spiller modellen med landsbyklynger
godt ind. Modellen er borgerinvolverende i sin bottom-up
struktur, hvor ejerskabet ligger på lokale hænder. Borgerne
er aktive via arbejdsgrupper i projekter, de brænder for, og
det understøtter en bred forankring. Samarbejdet fungerer
bedst, når kommunen deltager uden at tage styring. Det er
afgørende, at kommunen lytter og spiller ind med vejledning,
kvalifikation af idéer og understøtter, hvor de kan, så viden
løftes med tilbage i den kommunale organisation. Det kræver
en kommune, der er lydhør for modellen og at de kommunale
kontaktpersoner har flair for at samarbejde med frivillige og
nogle gange i en mere løs netværksstruktur end det administrative system er vant til.
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8.4 Mere fokus på faciliteter og
aktiviteter, der samler landsbyerne
Anbefaling 17 foreslår ”Mere fokus på faciliteter og aktiviteter,
der samler landsbyerne”. Udvalget anbefaler her, at staten via
midler fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet
og kommunerne understøtter fastholdelse og etablering af
fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder,
begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i
landsbyerne20.
Datamaterialet fra landsbyklyngerne understøtter denne
anbefaling. Borgerne vurderer, at Haller og klubhuse er den
type mødested, der har størst potentiale til at samle lokalbefolkningen på tværs af landsbyerne (6.9). Haller og klubhuse
har den styrke, at de ofte bruges til flere formål. De har flere
funktioner, der spænder fra sport og træning til stemmesteder,

ramme for borgermøder og sammenkomster med spisning og
musik – meget i tråd med traditionen bag forsamlingshusene,
da de blev bygget. Som arena med flere funktioner får mange
børn, unge, voksne og ældre deres naturlige gang på stedet,
og det binder både mennesker og byer mere sammen.
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9. Perspektiver
og nye initiativer
Meget tyder på at den omstilling der sker på landet og i forholdet mellem land og by, i høj grad er strukturel og vil fortsætte i Danmark de kommende år21.
Landsbyklynger er her
en model til mere samarbejde på tværs mellem landsbyer.
Modellen understøtter en bred, lokal forankring som styrker
kvaliteten i de enkelte landsbyer og i de tilbud der er. Således
kan landsbyklynger som model være med til at højne livskvaliteten og livet på landet.
Dette kapitel afrunder rapporten ved at samle forskellige
perspektiver på landsbyklynger som model og arbejdet med
landsbyklynger i de kommende år.
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Afslutning og evaluering af Kampagnen Landsbyklynger
Kampagnen Landsbyklynger blev afsluttet i 2019. Landsbyklyngerne lever nu videre og står på egne ben. Mange
steder er de fortsat i den netværksstruktur, der er skabt med
styregrupper og arbejdsgrupper. Andre steder har klyngerne
stiftet en forening og lavet vedtægter for deres klynge. Kommunerne fortsætter i størstedelen af klyngerne som samarbejdspartner i de strukturer, der er skabt undervejs.
Partnerskabet bag kampagnen (1.1) har lavet aftale med
Aalborg Universitet, der skal evaluere Kampagnen Landsbyklynger. Evalueringen er delt i tre dele. Delevaluering 1 er en
procesevaluering af landsbyklynger som metode, den udkommer i 2020. Delevaluering 2 er en kvalitativ effektevaluering,
der er planlagt til 2022, hvor fokus vil være på de effekter,
der tre år efter etablering kan spores i de enkelte klynger.
Delevaluering 3 er en kvalitativ evaluering af den kommunale
erfaring med landsbyklynger. Den ligger ligeledes i 2022.
Der vil således fortsat i årene fremover komme ny viden og
erfaringer med landsbyklynger som model. Erfaringer som
DGI fortsat vil opsamle og udbrede.
DGI som videncenter
Siden 2015 har DGI arbejdet systematisk med indsamling af
viden om landsbyklynger og med at understøtte etablering af
landsbyklynger. Fra Pilotprojekt Landsbyklynger til Kampagnen Landsbyklynger er antallet af- og interessen for landsbyklynger kun vokset. Interessen kommer både fra kommuner
og fra landsbyer, der i stigende grad bliver inspirerede af
omkringliggende klynger.
I dag er DGI indgangen til en stor viden- og erfaringsdatabase
omkring landsbyklynger. Et kompetencecenter er vokset frem,
og DGI stiller en stor del af denne viden gratis til rådighed,
hvor stadig flere kommuner og landsbyer retter henvendelse
for at komme med på Danmarkskortet22, og hente råd og
vejledning ud fra deres specifikke behov.
DGI tilbyder fortsat at understøtte etablering af nye landsbyklynger. Med afsæt i de erfaringer som er opnået og de lokale
behov for at skabe det gode liv på landet.
Mødestedet byder velkommen
På baggrund af resultaterne med landsbyklyngerne har Realdania og LOA besluttet at understøtte det videre arbejde med

landsbyklyngerne. Parterne er gået sammen om kampagnen
’Mødestedet’23, hvor eksisterende landsbyklynger i såvel som
udenfor Kampagnen Landsbyklynger i 2019-2020 kan søge
om økonomisk støtte til at udvikle et fælles mødested. Det
kan ske ved at bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og
omdefinere eksisterende faciliteter, der kan styrke landsbyklyngernes fællesskaber og fritidsliv. Der er afsat 50 mio. kr.,
og målet er at realisere op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger over hele Danmark.
DGI er udpeget som Sekretariat for kampagnen Mødestedet
og fortsætter således som praktisk og fagligt videncenter for
landsbyklyngerne. I første omgang støttes landsbyklyngerne i
en projektudviklingsfase af deres lokale idé. Der er i skrivende stund givet tilsagn om støtte til 14 projektudviklingsforløb til
nye mødesteder i 13 forskellige landsbyklynger. I 2020 udvikles ideerne og derefter åbnes op for konkrete ansøgninger om
støtte til realisering af fysiske anlægsprojekter.
Unge i Landsbyklynger
En knopskydning fra Kampagnen Landsbyklynger er projektet
Unge i landsbyklynger24. Erfaringerne fra klyngerne har vist,
at unge i landdistrikterne på mange måder ikke har de samme
muligheder som unge i byerne. Det er målet, at projektet skal
medvirke til at fremme udviklingen af fællesskaber og metoder, der på tværs af ressourcer, alder og sociale baggrunde
kan skabe engagement, medborgerskab og konstruktive fællesskaber blandt unge i Danmarks geografiske yderområder.
Unge i Landsbyklynger er støttet af VELUX FONDEN i en treårige periode fra 2018-2021 med 3,2 millioner. Målgruppen er
unge i alderen 16-25 år – på tværs af landsbyer og interesser.
Film og workshops som inspiration til landsbyer
og lokalsamfund
Foruden denne rapport vil der som en del af bevillingen fra
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje i 2020 blive produceret seks små film med en tilhørende folder samt en række
workshops til kommuner og lokalsamfund. Film og foldere
formidler hovedbudskaberne fra landsbyklyngerne på en
let og tilgængelig måde. De planlagte workshops formidler
erfaringerne fra klyngerne og drager dem ind i lokale debatter om udvikling af lokalsamfund til inspiration hos kommuner
og borgere.

62

10. Litteraturliste
Bolius & Realdania (2018): Danskerne i det byggede miljø – en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup for
Bolius og Realdania.
By-og Landskabsstyrelsen (2007): Landsbyer i Yderområder, Miljøministeriet.
Erhvervsministeriet (2017): Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse.
Fridberg, Torben & Henriksen, Lars Skov (2014): Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012, SFI.
Laursen, Lea Holst, Frølund, Morten & Johansen, Pia Heike (2015): Landsbyklynger som mulig udviklingsstrategi – Muligheder
og Barrierer. En forundersøgelse for DGI og Realdania, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.
Pilgaard, Maja & Rask, Steffen (2016): Danskernes motions- og sportsvaner, Idan.
Sekretariatet for landsbyklynger (2017): Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger
Toft, Jonna & Jensen, Søren Prehn (2017): Idrætsfaciliteter i Danmark 2017. Nøgletal fra facilitetsdatabasen.dk, Idan & LOA.
Udvalget for levedygtige landsbyer (2018): Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen.

Webkilder
Altinget: www.altinget.dk/artikel/den-raadne-banan-er-flyttet-til-vestsjaelland
Center for Frivilligt Socialt Arbejde:
www.frivillighed.dk/guides/fakta-og-tal-om-danskernes-frivillige-engagement
Danmarks Statistik: www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28453
Danmarks Statistik: www.statistikbanken.dk
Kampagnen Landsbyklynger: www.landsbyklynger.dk
Kampagnen Mødestedet: www.landsbyklynger.dk/moedestedet-en-kampagne-for-landsbyklynger
Landsbyklyngen Mols i Udvikling: www.molsiudvikling.dk
Landsbyklyngen VestRum: www.vestrum.dk
Lokale og Anlægsfonden: www.loa-fonden.dk
Realdania: www.realdania.dk
Unge i Landsbyklynger: www.landsbyklynger.dk/unge-i-landsbyklynger

63

11. Noter
Kampagnen Landsbyklynger, https://www.landsbyklynger.dk/
Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger.
3 
Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger.
4 
Danmarks Statistik, https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28453
5 
Rådata er fra Danmarks Statistik. Tallene er samlet og analyseret af DGI.
6 
Danmarks Statistik.
7 
Sekretariatet for Landsbyklynger, analyse af befolkningssammensætning i landsbyklyngerne i Kampagnen Landsbyklynger,
2019.
8 
Danmarks Statistik.
9 
Enkelte af tallene for de enkelte klynger er fra hhv. 2009 og 2018.
10 
Altinget, https://www.altinget.dk/artikel/den-raadne-banan-er-flyttet-til-vestsjaelland.
11 
Danskerne i det byggede miljø – en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Bolius og Realdania, 2018.
12 
Det er ikke alle borgere, der har hørt om klyngesamarbejdet, før de besvarer borgerundersøgelsen. Derfor er respondentmængden mindre ved dette spørgsmål.
13 
Center For Socialt Arbejde https://www.frivillighed.dk/guides/fakta-og-tal-om-danskernes-frivillige-engagement
14 
Landsbyklynger som mulig udviklingsstrategi – Muligheder og Barrierer, En forundersøgelse for DGI og Realdania, Aalborg
Universitet og Syddansk Universitet, 2015.
15 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 2018.
16 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 9.1, 2018.
17 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 6.3, 2018
18 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 6.4, 2018
19 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 6.6, 2018
20 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 6.6, 2018
21 
Rapporten ”Udvalget for levedygtige Landsbyer – Afrapportering til regeringen”, 5.0, 2018.
22 
Landsbyklyngekort findes på https://www.landsbyklynger.dk/
23 
Kampagnen Mødestedet, https://www.landsbyklynger.dk/moedestedet-en-kampagne-for-landsbyklynger/
24 
Unge i Landsbyklynger, https://www.landsbyklynger.dk/unge-i-landsbyklynger/
1 
2 

dgi.dk
Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 79 40 40 40 | info@dgi.dk | dgi.dk

