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Da landsbyklyngen Kronjylland i januar 
2017 afholdt stiftende generalforsamling 
var det med en ambition om, at de 13 
landsbyer i klyngen – Albæk, Gimming, 
Harridslev, Lem, Linde, Lindbjerg, Mellerup, 
Mejlby, Støvring, Tjærby, Tvede, Vestrup, 
Østrup og deres opland – i fremtiden skal 
spille en aktiv rolle i at påvirke de lokale 
landdistriktsrelaterede udfordringer. 

Udfordringen 
Med en beliggenhed nordøst for Randers er lands-
byklyngen Kronjylland en del af Randers Kommune. 
Randers Kommune er i vækst, men væksten er ikke 
jævnt fordelt og gælder hovedsagelig den sydlige 
del af kommunen mod Århus og langs motorvejen 
E45, hvor der er planlagt byudvikling. Fremtiden 
for landsbyerne i klyngen er således udfordret på 
grund af beliggenheden nordøst for Randers. 

Randers Kommune har planer om etablering af 
en ny fjordforbindelse, der vil påvirke landsbyer-
ne nordøst for Randers. Fjordforbindelsen er en 
vækstudfordring snarere end en afviklingsudfor-
dring, og fjordforbindelsen er led i planerne om at 
skabe en bedre infrastruktur i området samt bedre 
vejforbindelser til og fra Randers by. For at sikre et 
godt forløb er det vigtigt, at inddrage landsbyerne i 
klyngen i et tættere samarbejde mellem kommune 
og de mennesker, der bor i området.

Randers Kommune er som andre kommuner 
presset på økonomi. For landdistrikterne giver det 
usikkerhed, og selv ”små” besparelser kan ramme 
hårdt lokalt. Indbyggertallet er nogenlunde stabilt 
i de 13 landsbyer, men aldersgennemsnittet er 
stigende, hvilket påvirker den kommunale service, 
der parallelt hermed er udfordret af, at der i flere af 
landsbyerne er et generationsskifte på vej.
Randers Kommune opfatter ikke landsbyerne som 
”lukningstruede”, men udfordret på beliggenhed, in-
frastruktur og demografi. For at imødekomme disse 
udfordringer spiller et tættere samarbejdet mellem 
landsbyerne en afgørende rolle i at styrke en samlet 
udvikling af området.

INDLEDNING
1.
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Udfordringerne i Randers Kommune og lands-
byklyngen Kronjylland er ikke unikke. I Danmark 
er befolkningstallet stigende, men udviklingen er 
ujævnt fordelt, og gælder ikke en række af landdi-
strikterne. Imens Sjælland og Østjylland har haft en 
vækst på 6-7 % fra 2003-2013, har særligt det vest-
lige Sjælland, vestlige Jylland, det sydlige Danmark 
samt ø-Kommunerne oplevet en befolkningsned-
gang på omkring 5 % i samme periode1. Parallelt 
med denne udvikling sker der en række interne 
forskydninger i befolkningssammensætningen. 
Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, og den 
er tydeligst i yderområderne, hvor tendensen er, at 
de unge flytter væk, og de ældre bliver tilbage.
Der er flere årsager til denne udvikling. Ændrede 
produktionsformer i landbruget har siden 1950’erne 
kostet arbejdspladser og sat skub i urbaniseringen. 
De ændrede samfundsmæssige strukturer betyder 
bl.a., at mange landsbyer i yderområderne i dag har 
svært ved at fastholde deres eksistens som selv-
stændige, bæredygtige landsbyer. Tidligere kunne 
man bo, arbejde og have en aktiv fritid i landsby-
en, men mange landsbyer oplever i dag, at skoler 
lukker, busruter bliver nedlagt, og købmænd drejer 
nøglen om. Det medfører et behov for omstilling 
blandt de mennesker, der bor i landsbyerne. Det 
medfører endvidere et øget pres på tilpasning af 
den kommunale service, når der bliver flere ældre 
og færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommu-
ner arbejder derfor som en del af den kommunale 
landdistriktsstrategi med i højere grad at udnytte 
ressourcer og sammentænke funktioner på tværs 
af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med 
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. 
Også fritids- og foreningslivet rammes af det 
faldende befolkningstal i mange landdistrikter. 
Foreningerne oplever i stigende grad at blive pres-
sede på økonomi, faciliteter, ledere samt frivillige 
og medlemmer. Etableringen af landsbyklynger, 
hvor landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, 
samarbejder, har her vist sig at være en brugbar 
metode til at involvere borgerne i at etablere nye 
samarbejder på tværs mellem landsbyer. Samarbej-
der, der kan styrke lokalsamfundene og de aktivi-
tetstilbud, der er2.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen 
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i sam-
arbejde med fem kommuner Pilotprojekt Landsby- 
klynger3. 

Evalueringen af pilotprojektet viste, at landsbyer 
står stærkere, når de står sammen. At landsbyer, 
der ligger i nærheden af hinanden, kan drage fordel 
af at samarbejde om og prioritere mellem forskellige 
tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne 
styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig 
med at den kommunale service og drift optimeres4. 
Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
ud fra i landsbyklyngen Kronjylland. Det betyder, 
at den overordnede tese er, at landsbyer står 
stærkere, når de står sammen. At landsbyer, der 
samarbejder, kan bruges som strategisk værktøj til 
udvikling af landdistrikter. 

Landsbyklyngen Kronjylland er del af en større 
kampagne. I 2017-2018 søsætter Realdania, LOA 
og DGI i samarbejde med en række af landets kom-
muner i alt 25 nye landsbyklynger6.

1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer, der samarbejder om fælles 
strategiske mål. Det sker i en net-
værksstruktur, hvor landsbyerne 
benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. Landsbyklynger hand-
ler om at skabe en fælles stedsiden-
titet, socialt fællesskab og om at 
samles om fælles fysiske faciliteter 
og aktivitetsmuligheder5.

Landsbyklynger i kampagnen
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab. 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. 

Processen for etableringen af en landsbyklynge 
strækker sig over 18 måneder og består af fem 
faser. Forud for opstart sker en prækvalifikation, 
hvor kommunen i samarbejde med lokalsamfundet 
udarbejder den ansøgning, der kvalificerer optagel-
sen i Kampagnen.

I den første fase etableres projektet med en styre-
gruppe, som bliver ansvarlig for projektet og vareta-
ger dets overordnede styring. Ligeledes kommuni-
keres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, 
som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. 

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyn-
gen med fokus på de potentialer, der kan styrke 
klyngens identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere fra 16 år i klyngens geografi. Ligeledes 
etableres der i denne fase en fælles kommunikati-
onsplatform.

Gennem tredje fase arbejdes der på baggrund 
af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for det 
videre arbejde. Med udgangspunkt i denne vision 
udvælges enkelte indsatsområder, som fremadret-
tet prioriteres.

I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner 
og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder. 

I den femte og sidste fase forankres projektet, og 
der laves en udviklingsplan, som fungerer som pej-
lemærke for den langsigtede udvikling af området. 
Der arbejder i projektet med seks overordnede 
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som er 
bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling af 
landsbyklynger7.

Metodisk tilgang
Den overordnede tilgang til arbejdet med lands-
byklynger er at arbejde borgerinddragende. Tilgan-
gen er, at det er borgerne, der har den nødvendige 
”know how” og den viden, der er brug for, for at 
kunne initiere de udviklingsprocesser og justeringer, 
der lokalt er brug for. Det betyder, at metoden i pro-
jektet har et ønske om, at forandring skal komme 
nedefra, og at ejerskabet til forandring forbliver på 
lokale hænder. Forankring ønskes hos en bred vifte 
af lokale aktører.

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent. Det er 
proceskonsulentens opgave at være med til inspire-
re de frivillige og drive processen, således at frem-
driften gennem faserne sikres. Proceskonsulenten 
vil ligeledes understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de udvalgte fokusområder. Der sidder også 
en kommunal repræsentant med i styregruppen. 
Repræsentanten skal være med til at sikre, at der 
er resonans mellem de initiativer, der sættes i gang 
og de kommunale planer på området.

1.2 PROCES OG METODE

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

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

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE

FOKUSPUNKTERNE OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi-
nerer på tværs af landsbyer og kendte struktu-
rer og arbejder med strategiske perspektiver for 
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation
Etablering af en styrket og koordineret kommu-
nikationsindsats, der sikrer relevant information 
om klyngen både internt og eksternt. 

Involvering
Borgerne involveres via en borgerundersøgelse,  
borger- og dialogmøder samt ved etablering af 
arbejdsgrupper.

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

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder 
i klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.
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Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrund-
laget for bestyrelsen i landsbyklyngen Kronjylland. 
Det sker ved at kortlægge og skabe indsigt i de kva-
liteter og potentialer, der findes i landsbyklyngens 
geografi, demografi og interne strukturer. Hertil 
kommer, at kortlægge borgernes syn på klyngens 
udfordringer og potentialer i udviklingen af områ-
det. Således skal rapporten give bestyrelsen for 
landsbyklyngen Kronjylland et faktuelt grundlag for 
prioriteringer og beslutninger om indsatsområder, 
der fremadrettet skal arbejdes med.
Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne 
afsæt for en udviklingsplan. En udviklingsplan, som 
laves i femte og sidste fase af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er bestyrel-
sen for Landsbyklyngen Kronjylland samt de aktive 
arbejdsgrupper, som bliver tilknyttet projektet. Heri 
medregnes også Randers Kommune, som har en 
plads i styregruppen. Den sekundære målgruppe er 
Realdania, DGI og LOA, der er medfinansierende i 
projektet. Øvrige interessenter kan være kommuner 
og distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvik-
ling og landsbyklyngesamfund ud fra en borgerbre-
vet tilgang.

Læsevejledning
I det følgende bliver rapportens opbygning og de 
enkelte kapitler præsenteret. 

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne af 
borgerundersøgelsen.
 
Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Kron-
jylland. Her får læseren indsigt i klyngens historie, 
geografi og overblik over den demografiske sam-
mensætning. 

I kapitel 4 præsenteres resultaterne fra borgerun-
dersøgelsen samt konklusionerne fra fire afholdte 
klyngemøder. Her vil det være tydeligt, at borgerun-
dersøgelsen er opbygget med udgangspunkt i de 
seks fokusområder, som hver især vil blive intro-
duceret med et specifikt fokus på Landsbyklyngen 
Kronjylland.

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for Landsbyklyngen Kronjylland. 

1.3. RAPPORTEN
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TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generel stor tilfredshed med at bo i 
området. 95 % af respondenterne udtrykker til-
fredshed med at bo i lokalområdet. 4 % svarer 
ikke tilfredse, mens 1 % svarer ved ikke.
78 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler 57 % tilknytning 
til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er således 
i højere grad bundet til det sogn, man bor i, 
end til hele landsbyklyngens geografi. Det er 
nærhed til naturen, fjorden, nærhed og fælles-
skab i lokalområdet respondenterne fremhæ-
ver, som de tre største kvaliteter ved at bo i 
området. Også rimelige boligpriser angives 
som en af de væsentlige årsager til bosætning.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
Næsten halvdelen (45 %) af respondenterne 
ved ikke, hvordan samarbejdskulturen er mel-
lem landsbyerne i dag. 28 % mener, der er et 
godt samarbejde. 27 % er uenige i dette, hvilket 
vidner om et generelt svagt kendskab til det ek-
sisterende samarbejde mellem landsbyerne. 83 
% vurderer, at det er nødvendigt at samarbejde 
tæt med de øvrige landsbyer i området, hvis 
lokalsamfundet skal overleve. Det vidner om en 
stor opbakning til øget et samarbejde på tværs.

KOMMUNIKATION 
71 % har hørt om landsbyklyngen før de 
deltog med deres besvarelse af borgerunder-
søgelsen. 29 % har ikke. Med 71 %, der har 
hørt om klyngen kort tid efter dens opstart, har 
bestyrelsen gjort et godt stykke arbejde på 
kommunikationssiden. Borgerne henter i dag 
informationer om lokaludvikling via mails/ny-
hedsbreve (51 %), Facebook (42 %) og lokale 
aviser (34 %). I fremtiden ser flere i stigende 
grad at benytte apps til at indhente informa-
tioner. Det sker på bekostning af antallet af 
personer, der anser ’mund til mund’ metoden 
som den foretrukne kommunikationsform.

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
91 % af respondenterne mener, det er 
nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt i 
udviklingen af området, hvis det skal overleve 
som lokalsamfund. 7 % svarer ved ikke og 
kun 2 % er uenige. 60 % af respondenterne 
laver i dag frivilligt arbejde. 35 % gør ikke, og 

5 % gør ikke i øjeblikket, men vil kontaktes for 
at høre om mulighederne. De aktive borgere 
motiveres af interesse for sagen (54 %), 42 % 
fordi de er blevet opfordret/valgt og 41 % med 
ønske om at deltage i et socialt fællesskab.

KOMMUNESAMARBEJDE
75 % ved ikke, om Randers Kommune har 
overordnede politikker og/eller strategier for 
samarbejder med civile aktører. I forhold til 
involvering ligger der her en udfordring i at få 
øget borgernes tro på, at de selv kan være med 
til at udforme de lokale planer for udvikling.

MØDESTEDER
Tilbagevendende årlige arrangementer som fx 
byfester er med en score på 8,7 ud af 10 mulige 
det type mødested, som vurderes til i fremtiden 
at have den største betydning for fællesskabet 
på tværs af landsbyerne. Herefter kommer Hal-
ler og klubhuse (8,6) og på en delt tredjeplads 
kommer Institutioner og Forsamlingshuse (8,2).

AKTIVITETSUDBUD
76 % af respondenterne er tilfredse med 
udbuddet af aktiviteter. 24 % er ikke tilfredse. 
31 % har forslag til nye aktiviteter. Forslagene 
fordeler sig inden for tre grupper: Natur og 
outdoor, Idræt og motion samt Kultur. Vandre-
ture (63 %) er den mest efterspurgte aktivitet. 
Herefter kommer Aktiviteter for unge (44 
%) samt Fitness og Fælles Madlavning på 
en delt tredjeplads (35 %). 79 % er tilfredse 
med de eksisterende faciliteter til aktiviteter. 
Forslag til forbedringer går først og fremmest 
på et ønske om, at Kraftcenter Korshøj bliver 
realiseret. 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
At styrke det gode hverdagsliv for nuværende 
og kommende borgere er med 45 % det emne, 
som flest borgere ser muligheder i at samarbej-
de om i fremtiden i klyngen. Herefter kommer 
Forskønnelse af området og oprydning i klyn-
gens område (32 %) samt Bedre trafiksikkerhed 
for fodgængere og cyklister (31 %). På de fire 
klyngemøder fremhæves samarbejde mellem 
forsamlingshusene, samarbejde mellem for-
eninger og fælles arrangementer som potentia-
ler, der kan være med til at optimere og skabe 
bedre kvalitet i de tilbud og muligheder, der er.

2.2. HOVEDRESULTATER  
FRA BORGERUNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER
2.

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra de demografiske og geografiske analyser, 
der er lavet på klyngen og resumerer en række 
af resultaterne fra borgerundersøgelsen. 

Med landsbyklyngens beliggenhed nordøst for Randers 
er der gode pendlermuligheder til byer som Randers, 
Aarhus og Aalborg. Randers Kommune har planer om at 
etablere en ny fjordforbindelse, der vil løfte infrastruktu-
ren yderligere i området. 

Randers Kommune er en kommune i vækst. Væksten 
forventes at fortsætte frem mod 2026 med en befolk-
ningstilgang fra 97.511 personer pr.1. januar 2016 til 
mere end 105.300 personer 1. januar 2026.

Landsbyerne i Landsbyklyngen har et stabilt befolknings-
tal. Der er tendens til en lille vækst i flere af sognene. 
Parallelt med dette er gennemsnitsalderen stigende.

2.1. HOVEDRESULTATER FRA  
DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE
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I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 

forstå og udvikle. I det kommende kapitel 
vil landsbyklyngen Kronjyllands geografi, 
baggrund og demografi blive præsenteret. 

LANDSBYKLYNGEN 
KRONJYLLAND

3.

landsbyerne som pendlerbyer til primært Randers, 
men også til byer som Aarhus og Aalborg. I lands-
byklyngen findes indkøbsmuligheder, idrætsanlæg 
og folkeskole. I området findes også en friskole, 
en efterskole og et kommunalt Skolehjem samt 
lystbådehavn og andre fritidsanlæg under udvikling 
langs fjorden. 

Baggrund for  
landsbyklyngen Kronjylland
”Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke 
fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrange-
menter, skabe en bedre udnyttelse af de eksiste-
rende stedbundne ressourcer og i det hele taget 
få synliggjort områdets kvaliteter”, sådan skriver 
landsbyklyngen Kronjylland i deres ansøgning til at 
blive landsbyklynge.

Ideen til stiftelsen af landsbyklyngen Kronjylland går 
tilbage til 2015. På et møde i LAG for Randers og 
Favrskov hørte de deltagende borgere om mulighe-
den for at stifte et ”netværkssamarbejde”. Der blev 
samlet en gruppe på fem personer fra Mellerup og 
Harridslev, og flere møder blev afholdt, for at drøfte 
hvad netværkssamarbejdet kunne indeholde.

Under Aarhus Kulturby 2017 ”Gentænkt Lands-
byen” lykkedes det at hente 35.000 kr. hjem til at 
udvikle netværkssamarbejdet. 

Set i lyset af det var der derfor ikke tvivl om, at 
viljen til et stærkere samarbejde var til stede, da 
repræsentanter for de 13 landsbyer mødtes med 
Randers Kommune i oktober 2016 for at høre om 
muligheden for at blive optaget i projekt Lands-
byklynger. I november 2016 sendte kommunen 
ansøgningen afsted og fik i december en positiv 
tilbagemelding på denne. Til at skyde arbejdet i 
gang blev det besluttet at invitere til en stiftende 
generalforsamling for landsbyklyngen Kronjylland 
den 16. januar 2017. Borgerne i idegruppen bag 
arbejdet havde i samarbejde med Randers Kommu-
ne således besluttet, at organisere samarbejdet i 
en foreningsstruktur med en nedsat bestyrelse til at 
drive processerne i klyngesamarbejdet. 

Der fremmødte 38 borgere til generalforsamlingen i 
januar 2017. En bestyrelsen blev valgt, og lands-
byklyngen Kronjylland blev officielt etableret som en 
forening, og arbejdet med at udvikle klyngen blev 
skudt i gang. 

Landsbyklynge Kronjylland ligger i den nordøstlige 
del af Randers Kommune. Nord for Randers Fjord. 
Klyngen består de 13 landsbyer Albæk, Gimming, 
Harridslev, Lem, Linde, Lindbjerg, Mellerup, Mejlby, 
Støvring, Tjærby, Tvede, Vestrup og Østrup samt 
deres opland. I Randers Kommune bor der i alt 
98.118 borgere. Heraf er de 5.052 bosat i de otte 
sogne Albæk, Gimming, Harridslev, Linde, Lem, 
Mellerup, Støvring og Tvede, som dækker lands-
byklyngens geografiske område8. 

Geografien Kronjylland
Randers Kommune har udarbejdet beskrivelser 
over alle landsbyerne i kommunen9. Her fremgår 
derfor også registreringer af de 13 landsbyer i 
klyngen, hvor landsbyernes historie, landskaber, 
bebyggelser og kulturmiljøer beskrives. Internt i 
klyngen er der ca. 9 km fra Tvede til Lem, der ligger 
i hver sin ende af klyngen. Fra Tvede, der ligger 
længst væk fra Randers by, er der ca. 15 km til 
Randers by.

I 2014 vedtog byrådet ”Vision 2021”. I den står be-
skrevet, hvilke mål kommunen har på fem fokusom-
råder frem mod 202110. Relevant for landdistrikterne 
er fokusområde tre, hvor det defineres som et mål 
at arbejde med ”Synlige by og landsbyprofiler”. Det 
betyder, at center- og landsbyerne i kommunen skal 
have egne udviklingsplaner og en klar profil angå-
ende identitet, offentlige faciliteter, infrastruktur, fæl-
lesskaber, erhverv, foreningsliv og partnerskaber, 
samt at lokal- eller udviklingsråd skal have betydelig 
indflydelse på de større center- og landsbyer eller 
landsbyklynger.

Med etableringen af landsbyklyngen Kronjylland er 
de 13 landsbyer med deres opland godt i gang med 

at skabe en synlig profil som fælles enhed og klyn-
ge, som Vision 2021 efterspørger. Heri ligger også 
arbejdet med at udvikle klyngens identitet og de 
enkelte landsbyers bidrag til den samlede profil. Det 
betyder fortsat udvikling af foreningslivet, en stadig 
stærkere organisering på tværs mellem landsby-
erne, kortlægning af faciliteter og mødesteder og 
en stærkere fælles kommunikation af klyngens 
kvaliteter.

Randers kommune
Kommunetype: Landkommune
Indbyggertal: 98.118 personer11 
Areal: 748 km212 

Selvopfattelse og lokalhistorie
Landsbyerne i Kronjylland har som følge af deres 
beliggenhed en stor kulturarv og historisk betydning 
med rodfæste i land- og skovbrug. Landsbyerne, 
der indgår i klyngen, har gennem tiden været vigti-
ge landbrugslandsbyer, og landbruget fylder stadig 
en del i de mindre landsbyer. Effektiviseringen af 
landbruget giver i dag både muligheder og udfor-
dringer. Et af emnerne er her transformationer af 
bygningsmassen inden for landbruget, da der i dag 
står en del bygninger tomme, som fx kunne bruges 
til andre former for erhverv og bosætning.

Der findes allerede gode erfaringer med samarbej-
de på tværs af landsbyerne. Særligt kan fremhæ-
ves idræts- og foreningslivet, der har været gennem 
lange seje udfordringer med sammenlægninger. 
Derudover har kirkerne i landsbyerne øget samar-
bejdet gennem de seneste år. 

Nutidens og fremtidens ”overlevelsesstrategier” 
for landsbyerne i klyngen tager udgangspunkt i 

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI
Albæk

Tvede

Linde

Lem
StøvringHarridslev

Gimming

Mellerup

Signatur:
Klyngegrænse

sogn

ejerlav

Landsbyklyngen KRONJYLLAND

1:25.000

Solsiden af Randers Fjord

Landsbyklyngen består af de 13 landsbyer med deres opland:
Albæk
Gimming
Harridslev
Lem
Lindbjerg
Linde 
Mejlby
Mellerup
Støvring
Tjærby
Tvede
Vestrup
Østrup

Støvring

Lindbjerg

Linde

Mellerup

Tvede

Østrup

Albæk

Mejlby

Vestrup

Harridslev

Tjærby

Lem

Gimming

De otte sogne, Albæk, Gimming, Harridslev, Linde, Lem, Mellerup, Støvring og Tvede, der dækker lands-
byklyngens geografi nordøst for Randers. Kilde: Bestyrelsen for Landsbyklyngen Kronjylland, 2017.
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Figuren viser udviklingen i indbyggertallet i de enkelte 
sogne fra 2007 til 2017. Dermed er det let at sammen-
ligne sognene. Kilde: Danmarks Statistik, 2017.

Gimming sogn er den store højdespringer. Over 
perioden 2007 til 2017 har sognet næsten fordob-
let indbyggertallet fra 417 i 2007 til 795 borgere 

i 2017. Stigningen skyldes bl.a. en udbygning af 
nye huse mellem Gimming og Tjærby med navnet 
Tjærbyvang. Herefter har Harridslev oplevet den 
største vækst målt på antallet af indbyggere, mens 
Mellerup og Linde har oplevet befolkningsnedgang. 
De øvrige sogne ligger stabilt med en svag tendens 
til vækst i indbyggertallet.

Tabellen viser ændringen i aldersgennemsnittet fra 
2007 og 2017 for landsbyklyngen samlet.

Støvring GimmingMellerup HarridslevTvede Albæk LindeLem
 2007 2017

Støvring 37,5 43,2

Mellerup 37,7 44,5

Tvede 38,6 41,7

Linde 37,1 40,9

Gimming 37,7 36,0

Harridslev 39,9 40,9

Albæk 38,5 43,2

Lem 36,9 39,9

GENNEMSNIT 38,0 41,3

Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør i hhv. 2007 og 2017. Tallene er beregnet 
samlet for alle otte sogne i klyngen. Analysen viser 

et fald i antallet af småbørn (0-6 år), et fald i antallet 
af personer i den arbejdsdygtige alder (26-64 år) 
samt en stigning i antallet af pensionister (65+). 
Kilde: Danmarks Statistik, 2017.

2007 2017

I befolkningsprognosen for Randers Kommune 
2017-2029 kan man læse, at Randers Kommune er 
en kommune i vækst13. Prognosen spår en vækst 
fra 97.511 personer pr.1. januar 2016 til 105.300 
personer 1. januar 2026. En stigning på ca. 7.800 
borgere på ti år, svarende til en stigning i befolk-
ningstallet på ca. 8 %14.

Befolkningsprognosen beskriver, hvordan befolk-
ningen vil udvikle sig, hvis de forudsætninger, som 
prognosen bygger på, holder stik. Prognosen frem-
skriver udviklingen ud fra forventninger om antal 
fødsler, dødsfald, flyttemønstre, indvandring og det 
forventede boligbyggeri i kommunen. Prognosen er 
et vigtigt element i den kommunale planlægning og 

forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sam-
menhængen mellem boligudbygning og indbygger-
tal samt alderssammensætningen. Den kan anvise 
behovet for den kommunale service herunder 
eksempelvis behovet for antal pladser i vuggestuer, 
børnehaver, skoler, fritidsordninger og plejehjem.

Det er vigtigt at huske, at befolkningsprognosen 
ikke er en garanti for en udvikling, men en for-
ventning om en udvikling, der er afhængig at flere 
faktorer. Ser man i stedet på den faktuelle udvikling 
for landsbyerne i klyngen gennem de sidste ti år, 
viser en nærmere analyse, at den reelle udvikling 
har præget landsbyerne på forskellig vis.

3.2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

Gennemsnitsalder 
I Danmark er gennemsnitsalderen 41,4 år15. I lands-
byklyngen ligger den på 41,3 år og er stort set iden-
tisk med landsgennemsnittet. Dog viser analysen 
interne forskelle mellem sognene. I Gimming er den 
36 år, mens den i Mellerup er 44,5 år, hvilket viser 
en stor forskel i andersgennemsnittet på over 8 år 
internt i klyngen. Analysen viser også, at det eneste 
sted gennemsnitsalderen er faldet, er i Gimming. I 
alle de andre sogne er den steget i perioden 2007 
til 2017. 
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Borgernes viden har stor betydning for en 
landsbyklyngens fremtid og udvikling. Det 
er borgerne, der ved, hvordan hverdagslivet 
fungerer, og hvilke behov og ønsker der 
findes lokalt. Jo bedre kendskab til de po-
tentialer, muligheder og udfordringer, som 
findes i klyngen, desto bedre muligheder er 
der for at tilpasse og strukturere den udvik-
ling, som landsbyklyngen sætter i gang. 

Til at kortlægge borgernes syn på de stedbundne 
kvaliteter er der foretaget en borgerundersøgelse 
samt fire klyngemøder. Borgerundersøgelsen er 
foretaget som en elektronisk spørgeskemaunder-
søgelse. Formålet med borgerundersøgelsen er at 
indsamle borgernes syn på lokalområdet. Forhold, 
der har betydning for udviklingsmulighederne i 
landsbyklyngen som helhed.
Til at supplere borgerundersøgelsen har bestyrel-
sen sammen med proceskonsulenten afholdt fire 

klyngemøder i foråret 2017. Klyngemøderne er 
foregået i fire lokale forsamlingshuse og med et 
fremmøde på mellem 25-60 personer hvert sted, 
i alt ca. 200 borgere som alle er blevet aktiveret 
gennem gruppearbejde med forskellige spørgsmål. 
På klyngemøderne er borgerne blevet orienteret om 
klyngesamarbejdet, de har diskuteret værdier for 
samarbejdet på tværs af landsbyer, og de er ligele-
des kommet med input til samarbejdsmuligheder.

Spørgerammen
Spørgsmålene i borgerundersøgelsen spørger bl.a. 
ind til borgernes syn på lokalområdet og deres 
motivationer for at leve og bo der. Den er bygget 
op ud fra de seks parametre, der er bevist betyd-
ningsfulde i arbejdet med landsbyklynger16. Der er 
derfor lagt vægt på organisering, kommunikation, 
involvering, kommunesamarbejde, mødesteder og 
aktivitetsudbuddet. 

HVAD MENER BORGERNE
I KRONJYLLAND? 

4.

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
5. juni til den 26. juni 2017.

Kommunikation
Indsamlingen af besvarelser er foregået via 
Randers Kommune med e-Boks, samt via 
klyngens Facebookside og via bestyrelsens 
netværk.

Antal besvarelser
I alt har 1.022 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er udbudt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen samt til virksomheder med cvr nr. 
og ejere af fritidshus i området. Den samlede 
svarprocent er 15,6%.

Køn
47 % af besvarelserne er fra mandlige respon-
denter, mens 53 % er fra kvindelige respondenter. 

Bopæl
Besvarelserne er fordelt på de enkelte sogne, 
fritidshuse og virksomheder med
Albæk 11%, Gimming 9%, Harridslev 31%, Linde 
15 %, Lem 6%, Mellerup 14%, Tvede 6%, Støv-
ring 6%, Fritidshus 1%, og virksomheder 1%.

Alder
Gennemsnitsalderen for besvarelserne er 53,7 år.

Et godt udgangspunkt for udvikling af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning til – 
og tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
– eller ønske om tilknytning – til lokalområdet giver 
folk lyst til at enga¬gere sig i udviklingen. Tilfreds-
hed er med til at fastholde bosætning.

Der er generelt stor tilfredshed med at bo i området. 
95 % af respondenterne er tilfredse med at bo i lo-
kalområdet. 4 % er ikke tilfredse, mens 1 % svarer 
ved ikke.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

Under 3 år

4-9 år

10-19 år

20+ år

Jeg har boet her hele mit liv

%

10 %

15 %

23 %

42 %

10 %
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I det følgende vil borgerundersøgelsens resultater 
og klyngemødernes input blive fremlagt og gen-
nemgået. Teksten med fed skrift citerer formule-
ringen fra spørgeskemaundersøgelsen. I parentes 

(n) er angivet, hvor mange respondenter, der har 
besvaret spørgsmålet. Selve resultaterne er angivet 
i procent.

HVOR LÆNGE HAR DU BOET I OMRÅDET? (N= 1020)

Over halvdelen, 52 %, af respondenterne har boet i 
området i mere end 20 år eller altid og 23 % mellem 
10-19 år. Således har i alt 75 % af respondenterne 

boet i området i en lang årrække og har meget erfa-
ring at byde ind med i forhold til lokalt kendskab.
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Samlet set føler 57 % tilknytning til hele landsby- 
klyngens område, mens 30 % ikke gør. 13 % ved ikke. 

Naturkvaliteter (42 %), sammenhold og lokalt fælles-
skab (33 %) samt tryghed (32 %) angives af respon-
denterne, som de vigtigste årsager til at bosætte sig i 
området. 

Men også det at have familie tæt på og rimelige 
boligpriser optræder som vigtige parametre. Under 
’Andet’ er den mest nævnte årsag til at bosætte sig i 
området kærlighed. Altså, at man er flyttet til området 
for at flytte sammen med en kæreste eller ægtefælle. 

Når først man er flyttet til området viser områdets 
kvaliteter sig for alvor. Nærhed til naturen, nærhed og 
fællesskab i lokalområdet og nærhed til fjorden frem-
hæver respondenterne, som de tre største kvaliteter 
ved at bo i området. 

Naturen og fællesskabet i lokalområdet nævnes 
således både som motiverende faktorer til at flytte til 
området og som stedbundne kvaliteter, når man bor 
der. Området lever således op til respondenternes 
forventninger inden de flyttede dertil.

Ser man på tilknytningen til det sogn, man bor i, 
sammenlignet med klyngen som helhed, føler 78 % 
tilknytning til sognet.

Helt uenig og uenig – 15 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET  
– LANDSBYKLYNGEN KRONJYLLAND (N=960)

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

Ved ikke – 13 %

Helt uenig og uenig – 30 %

Helt enig og enig – 78 %

Samlet

Samlet

Således er borgernes tilknytning til sognet større 
end tilknytningen til klyngen som helhed. Det er ikke 
uventet, da et sogn er en historiske enhed, som 
de fleste er vokset op med, mens landsbyklyngen 
er en ny enhed, som er i gang med at opbygge en 

fælles identitet på tværs af sognegrænserne. Skal 
klyngen lykkes som enhed, skal der derfor fremad-
rettet arbejdes med at udvikle en fælles følelse af 
identitet på tværs af de eksisterende grænser.

Helt enig 14 %

Enig 43 %

Uenig 23 %

Helt uenig 7 %

Ved ikke 13 %

Helt enig  29 %

Enig 49 %

Uenig 12 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 7 %

Helt enig og enig – 57 %

Ved ikke – 7 %

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=1007)

HVAD ER DET BEDSTE VED AT BO I OMRÅDET? (MAKS. 3 SVAR) (N=979)

Født og opvokset i området

Jeg har familie og/eller venner i området

Mit arbejde og/eller min families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (fx områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

Nærhed og fællesskab i lokalsamfundet                       
 Mulighed for mindre husdyrhold  

i forbindelse med egen bolig 
Mulighed for at børn selv kan gå og cykle  

til skole og fritidsaktiviteter
God mulighed for de daglige indkøb

Nærhed til naturen med mulighed for gå,  
cykle, løbe, rideture og andre aktiviteter

Nærhed til fjorden

Turisme der skaber liv i området

Områdets kulturelle tilbud og samlingssteder

Et rigt foreningsliv

Her bor mange, som jeg har meget til fælles med

Andet, uddyb gerne
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Over halvdelen (52 %) ser for sig, at befolkningstal-
let stiger i landsbyerne de næste ti år. 

Det afspejler den tendens, der også ses hos Dan-
marks Statistik, som viser vækst fra 2007-2017 (se 
afsnit 3.2). Ifølge befolkningsprognosen for Randers 
Kommune, der peger frem mod 2026, forudser den 

også en vækst. Lokalbefolkningens optimisme er 
derfor i tråd med realiteterne de seneste ti år samt 
kommunens forventninger til fremtiden17.

Helt uenig og uenig – 30 %

Helt enig og enig – 52 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG. (N=948)

Ved ikke – 18 %

4.2 OPTIMISME
I forhold til befolkningsprognosen (3.2) er det inte-
ressant at se på, hvordan borgerne forestiller sig 
udviklingen i lokalområdet.

SamletHelt enig  22 %

Enig 30 %

Uenig 24 %

Helt uenig   6 %

Ved ikke 18 %

4.3 ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem 
landsbyerne, som danner fundamentet til den 
udvikling, der sker i klyngen. Målet med organise-
ringen er derfor at skabe en struktur, som muliggør 
et samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der 
i fællesskab arbejdes med strategiske perspektiver. 
De øvrige mål vil ikke kunne opfyldes, medmindre 
organiseringen er på plads.

Som nævnt i afsnit 3.1 var der før klyngens formelle 
organisering som forening i januar 2017 allerede 
taget initiativer til samarbejder mellem flere af 

landsbyerne. Bl.a. mellem idrætsforeningerne og 
kirkerne. Landsbyklyngens opgave er at styrke og 
udbygge dette samarbejde og udforme fælles mål, 
så landsbyerne arbejder i samme retning på de 
områder, de ønsker samarbejde omkring. 

Borgerne i undersøgelsen repræsenterer en bred 
masse. De tilkendegiver, hvordan de opfatter det 
eksisterende samarbejde mellem landsbyerne. En 
kortlægning af kendskabet til kulturen for samarbej-
de giver en viden om, hvilket fundament klynge-
samarbejdet har at bygge på. 

Næsten halvdelen, 45 %, af respondenterne ved 
ikke, hvordan samarbejdskulturen er mellem lands-
byerne i dag. De øvrige respondenter er ligeligt 
fordelt. 28 % mener, der er et godt samarbejde, 

mens 27 % er uenige, hvilket vidner om et generelt 
svagt kendskab til det eksisterende samarbejde. 
Det er netop et styrket samarbejde som bestyrelsen 
for landsbyklyngen arbejder med. 

Helt uenig og uenig – 27 %

Helt enig og enig – 28 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=926)

Ved ikke – 45 %

SamletHelt enig    2 %

Enig 26 %

Uenig 24 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 45 %
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En stærkere fælles organisering handler også om at 
dele viden med nabolandsbyerne. Her svarer 32 %, 
at de ikke ved, om den tværgående information 
fungerer i dag. De øvrige respondenter er delte 

på spørgsmålet. 35 % mener, der foregår en god 
deling af viden. 33 % er uenige. Der er således 
meget blandede opfattelser af niveauet for deling af 
informationer på tværs af sognegrænserne.

Helt essentielt for klyngesamarbejdet er, at bor-
gerne bakker op om et stærkere samarbejde på 
tværs mellem landsbyerne. Uden borgernes tro 
på klyngen vil det ikke være muligt at få skabt et 
ejerskab på de fælles mål, der sættes. 83 % af 

respondenterne er enige i, at samarbejde på tværs 
mellem landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyer-
ne fremover skal overleve. 7 % er uenige, og 10 % 
ved ikke. 

Det kan derfor konkluderes, at der tegner sig et 
klart billede af en gruppe borgere og en lands-
byklynge, som ved, at samarbejde er en afgørende 

faktor for succes. Borgerne i området er enige i 
tesen om, at landsbyer står stærkere, når de står 
sammen.

Helt uenig og uenig – 33 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=926)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. (N=935)

Ved ikke – 32 %

Helt enig og enig – 35 %

Helt uenig og uenig – 7 %

Ved ikke – 10 %

Helt enig og enig – 83 %

Landsbyklyngen Kronjylland  
stiftet som forening 
Klyngesamarbejdet i Kronjylland har valgt at 
organisere sig som en forening. Den består af 
en bestyrelse på syv personer samt to supplean-
ter. Bestyrelsen blev valgt i forbindelse med den 

stiftende generalforsamling i januar 2017. Ud over 
de syv bestyrelsesmedlemmer samt de to supple-
anter deltager proceskonsulenten og en kommunal 
medarbejder fra Randers Kommune på bestyrel-
sesmøderne. 

Der er ud over bestyrelsen dannet en kommunika-
tionsgruppe og flere arbejdsgrupper. I forbindelse 
med borgerundersøgelsen, som blev udsendt via 
e-Boks, har ca. 70 borgere meldt sig til ”på sigt” at 
være med i klyngesamarbejdet, og de ønsker at 
blive involveret under en eller anden form, som skal 
findes på de kommende møder. Kommunikations-
gruppen arbejder bl.a. med etablering af en fælles 
hjemmeside, med Facebook, Min Landsby App 
og med den interne og eksterne kommunikation 
omkring klyngesamarbejdet. 

Arbejdsgrupperne har indrettet sig, så borgerne 
arbejder med det, de brænder for. Der er i øjeblikket 

grupper, der arbejder med koncerter og markeder 
på tværs af områderne, med olympiade, landsbyer-
nes naturperler, vandreture, foredrag, events, food-
fjord og musikfestivaler. Nye grupper kan dannes 
efter behov og interesse fra borgerne.

I alle arbejdsgrupperne er der stor opmærksomhed 
på at involvere og mobilisere de frivillige, der har 
lyst til at være med.

Med 83 % af respondenterne, der mener, at samar-
bejde er vejen frem for landsbyerne i klyngen, har 
bestyrelsen stor opbakning til det videre arbejde. 
Det giver projektet som helhed legitimitet.

Samlet

Samlet

Helt enig  6 %

Enig 29 %

Uenig 28 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 32 %

Helt enig  32 %

Enig 51 %

Uenig   6 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 10 %

KOMMUNIKATION NYE GRUPPER

BESTYRELSE

AKTIVITETSGRUPPER
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4.4 KOMMUNIKATION
Det er vigtigt at styrke kommunikationen, når et 
landsbyklyngesamarbejde skal udvikles. Kommuni-
kationen skal både sikre involvering af borgerne og 
deling af information. Ved at have fokus på kom-
munikation er målet, at klyngen bliver bedre til at 
kommunikere både internt med borgerne i området 
samt eksternt til potentielle tilflyttere, med kommu-
nen o.l. En god intern kommunikation er med til at 
styrke den enkelte landsby såvel som klyngen som 
helhed. En god ekstern kommunikation af er med 
til at skabe en fælles identitet i området samt et 
positivt billede af området. 

Borgerne bliver spurgt til, hvordan de i dag søger 
informationer om lokalområdet, og hvordan de i 
fremtiden ønsker, der skal kommunikeres om lokale 
forhold.

71 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog med 
deres besvarelse i borgerundersøgelsen. 29 % har 
ikke. 71 % er en forholdsvis høj procentdel, taget 
i betragtning, at borgerundersøgelsen sker få må-
neder efter klyngens etablering som forening. Det 
viser, at bestyrelsen allerede nu har været dygtige 
til at kommunikere til områdets borgere.

Landsbyklyngen Kronjylland  
– Solsiden af Randers Fjord
Siden klyngesamarbejdet tog fart med stiftelsen af 
landsbyklyngen som forening i januar 2017, er der 
allerede sket flere initiativer på kommunikations-
siden. En fælles hjemmeside for klyngen er under 
udvikling, og planen er, at den lanceres i løbet af 
efteråret på domænet www.landsbyklyngenkron-
jylland.dk. Hjemmesiden vil på sigt kunne imøde-
komme borgernes ønske om en samlet platform for 
informationer.

Der er desuden taget beslutning om at implemen-
tere ’Min Landsby App’, som rummer mulighed for 
kalenderfunktion og nyheder, og der er oprettet 
en Facebookside under navnet Landsbyklyngen 
Kronjylland. Efter en række forslag til slogan for 
landsbyklyngen er valget faldet på ”Landsbyklyn-
gen Kronjylland – Solsiden af Randers Fjord”. Det 
nye slogan skal være med til at styrke den fælles 
identitet i klyngen.

Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om klyn-
gesamarbejdet, peger de primært på lokale aviser 
(43 %), ved at snakke med folk fra lokalområdet 
(39 %) og Facebook (38 %). Under ’Andet’ peger 
respondenterne på klyngemøderne i forsamlingshu-
sene, på den lokal radio og på TV2 Østjylland. De 
nævner også Korshøjskolen, den lokale idrætsfor-
ening SMIFF og generalforsamlingen i golfklub-
ben som steder, hvor samarbejdet har været på 
dagsorden.

Fremadrettet ønsker borgerne at holde sig orienteret 
om udviklingen i lokalområdet via mails/nyhedsbreve 
(51 %), Facebook (42 %) og lokale aviser (34 %). 
Der sker desuden en markant stigning i antallet af 
personer, der ønsker at benytte en app til at indhente 
informationer. I modsætning hertil sker der fald sker i 
antallet af personer, der anser ’mund til mund’ meto-
den som den foretrukne kommunikationsform.

Under ’Andet’ nævner flere, at de savner et logisk 
sted, der samler informationer om området, og at 
de forgæves har ledt på kommunens hjemmeside. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=651) 

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=916)

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

App med lokale nyheder

Andet
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=318)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet
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42 %

54 %

21 %

22 %

0 %

5 %

41 %

1 %

4.5 FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
Evalueringen af Pilotprojekt Landsbyklynger viser, 
at en stærk landsbyklynge vokser frem af engage-
rede borgere18. Borgere, der involverer sig og yder 
en frivillig indsats til gavn for lokalområdet. Det er 
derfor vigtigt at kortlægge kulturen og motivationen 
for frivilligt arbejde lokalt, da det giver en viden om 
potentialet for at få flere folk engageret. Uden en 
stærk frivillige indsats bliver det meget vanskeligt at 
skabe udvikling i landsbyklyngen.

Borgerne bliver bedt om at vurdere vigtigheden af 
at involvere sig aktivt i udviklingen, hvis landsby-
erne skal overleve som lokalsamfund. Her mener 
91 % af respondenterne, at det er nødvendigt, at 
involvere sig. 7 % svarer ved ikke og kun 2 % er 
uenige. Stort set alle er dermed enige i, at borgerne 
er nødt til at involvere sig aktivt, hvis landsbyerne 
skal overleve.

Undersøgelsen viser herefter, at mange allerede er 
aktive. 60 % af respondenterne laver frivilligt arbej-
de. 35 % gør ikke, mens 5 % ikke gør i øjeblikket, 
men gerne vil kontaktes for at høre om muligheder-
ne. Der er således en stærk kultur for at involvere 
sig, og det er en fordel for bestyrelsen i det videre 
arbejde.

Sammenligner man ovenstående med lands-
dækkende undersøgelser om deltagelse i frivilligt 
arbejde, er det 35 % af danskerne, som har udført 
frivilligt arbejde inden for det seneste år19. Respon-
denterne i Kronjylland ligger således med 60 % 
langt over landsgennemsnittet i forhold til villighe-
den for at yde en frivillig indsats.

Folk motiveres først og fremmest af interesse for 
sagen (54 %). Herefter fordi de er blevet opfordret/
valgt (42 %) og på tredjepladsen fordi det socialt 
fællesskab trækker (41 %). 

Sammenligner man med landsdækkende under-
søgelser, svarer 52 %, at de kom i gang fordi, de 
blev opfordret/valgt til det, 46 % fordi de har egen 
interesse for sagen og 20 % som følge af børns 
aktiviteter20. 

At deltage i et socialt fællesskab er med 61 % det 
mest betydningsfulde udbytte, som respondenterne 
peger på. Herefter kommer med 53 % at gøre no-

get vigtigt for lokalsamfundet og med 41 % at gøre 
noget, som optager den enkelte.

Det er interessant, at respondenterne peger på det 
sociale fællesskab som det mest værdifulde udbyt-
te. Sammenholdt med motivationsfaktorerne for at 
komme i gang betyder det, at interessen for sagen 
er mindre vigtig, når først de er kommet i gang. 

Fællesskabet og de sociale relationer er således 
en værdi, der vokser frem og får større betydning, 
efterhånden som man er i gang med det frivillige 
arbejde.

Motivationsfaktorerne fra Kronjylland kan bruges 
til rekrutteringen af nye frivillige. For borgerinvolve-
ringsgruppen ligger der en vigtig opgave i at bringe 
den viden i spil, som kan appellere til, at flere 
borgere får lyst til at involvere sig. Det vil her være 
væsentligt at slå på folks muligheder for at blive 
frivillige inden for et emne, de brænder for. Det kan 
betale sig at ’prikke’ eller personligt opfordre folk til 

at komme i gang og motivere med, at der er et godt 
miljø og socialt fællesskab omkring det frivillige 
arbejde.

En ting er motivationen til at komme i gang med at 
lave frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige 
udbytte, man får, når først man er kommet i gang.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=318)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

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

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

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

Andet

41 %

61 %

53 %

18 %

10 %

21 %

1 %
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE

4.7. MØDESTEDER

Kommunen er en vigtig medspiller i etableringen 
af Landsbyklyngen Kronjylland. Uden kommunalt 
samarbejde kan det ikke lade sig gøre at omsætte 
borgernes ideer til lokaludvikling. Så trods en bor-
gerdreven tilgang spiller samarbejdet med kommu-
nen en vigtig rolle. 

Randers Kommune har en landdistriktspolitik21.  
I den står, at kommunen tilstræber et øget samar-
bejde mellem landsbyerne og mellem borgere og 
kommune. Landsbyerne er ikke formelt organiseret i 
lokalråd eller distriktsråd, men kommunen har et stå-
ende politisk udvalg – landdistriktsudvalg, der holder 
hvert andet udvalgsmøde decentralt i landsbyerne, 
hvor de mødes med borgerne og snakker om deres 
projekter, idéer og udfordringer. Flere af landsbyerne 
har lavet udviklingsplaner og andre har foreninger 
omkring forsamlingshusene. Landsbyklyngen Kron-
jylland er således den første formaliserede organise-
ring på tværs mellem landsbyerne22.

I bestyrelsen for klyngesamarbejdet deltager en 
kommunal repræsentant, og kommunen fungerer 
som økonomiske bidragsyder til projektet. At Ran-
ders Kommune ønskerøget samarbejde med bor-
gerne fremgår også af Vision 2021, hvor kommu-
nen beskriver, at ambitionen er, at alle kommunale 
decentrale opgaveområder (fx skoler, daginstituti-
oner, ældrecentre og bofællesskaber) forventes at 
gå i samspil med borgerne om fordeling af opgaver 
og ansvar lokalt23. En ting er, at kommunen har 
en Vision, som på flere punkter er i tråd med den 
metode, som kampagnen Landsbyklynger arbejder 
med. Noget andet er, hvorvidt borgerne er klar over, 
hvordan kommunen ønsker at arbejde med borger-
inddragelse og udvikling af landdistrikterne.
Borgerne bliver derfor spurgt til deres kendskab til 
mulighederne for samarbejdet mellem borger og 
kommune.

Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Mødesteder giver folk mulighed for at udveksle 
informationer og spørge ind til hinandens liv. De er 
dermed med til at styrke sammenhængskraften i 
lokalsamfundet. 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 menneske-
ligt samvær, mening og social udveksling. I daglig-
dagen styrker mødesteder det personlige netværk 
og fællesskabet blandt borgerne. Mødesteder har 
således betydning for den enkeltes sundhed og 
velbefindende. Sådan er det også for borgerne i 
Kronjylland. 

I forskningen omkring landsbyklynger anses møde-
steder for meget vigtige24. Man skelner her mellem 
tre typer af mødesteder: (1) formelle mødesteder, 
(2) uformelle mødesteder og (3) tredje mødeste-
der25.
 
For at få et godt udgangspunkt i arbejdet med 
mødestederne i Kronjylland, er det nødvendigt, at 
få kortlagt, hvilke mødesteder der findes lokalt og 
deres betydning. En godt overblik over de lokale 
mødesteder giver mulighed for senere at vælge, 
hvad der skal prioriteres, for at fremme og nå be-
stemte mål med mødestederne i klyngen.

DE FIRE KLYNGE-
MØDER – SÅDAN VIL 
VI ARBEJDE MED 
LANDSBYKLYNGEN
På de fire klyngemøder disku-
terede borgerne, hvad det er 
for en kultur, der skal til, for at 
klyngesamarbejdet kan udvikle 
sig og lykkes. Kulturen skabes 
af de ildsjæle og frivillige, som 
involverer sig, og derfor er 
det væsentligt at afstemme 
forventningerne til det frivilli-
ge engagement. Nogle af de 
grundlæggende pointer, der 
blev nævnt, var, at blive bedre 
til at bakke op om hinandens 

arrangementer, at bevæge sig 
væk fra, at hver sogn passer 
sit, til at deltage i og støtte op 
om kommende opgaver og 
bidrage efter evne. I forhold 
til ildsjæle og rekruttering vil 
man tilstræbe at blive bedre 
til at byde tilflyttere velkom-
men, holde aktivitetsmøder og 
blande generationerne i det 
frivillige arbejde.

VÆRDIER I  
SAMARBEJDET
På klyngemøderne talte bor-
gerne også om de værdier, der 
skal bane vejen for samarbej-
det. ”Vi skal kende hinanden 
bedre! Vi skal lave fælles ar-
rangementer og skabe fælles-
skab på tværs” (borger). Der 
blev talt om vigtigheden af at 
få alle aldersgrupper med, om 
at lytte og have respekt for hin-
anden, løfte i flok – jo flere jo 
stærkere. Endvidere blev der 
talt om, at åbenhed, ærlighed 
og tillid skal danne rammen for 
klyngesamarbejdet.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER OG/ELLER 
STRATEGIER FOR SAMARBEJDER MED CIVILE AKTØRER? (N=903)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

Langt de fleste, 75 %, ved ikke, hvad der findes af 
lokale politikker i deres kommune for samarbejdet 
mellem borgere og kommune. Det betyder, at bor-

gerne reelt ikke er klar over, i hvilken grad kommu-
nen prioriterer samarbejdet med borgerne omkring 
udvikling af lokalområderne.

Ud fra dette tyder det på, at en udfordring i projektet 
bliver, at få borgerne gjort klar over, hvordan de 

selv kan være med til at sætte kursen for den lokale 
udvikling.

%

22 %

4 %

74 %
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AF STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? VURDER FØLGENDE MØ-
DESTEDERS BETYDNING FOR FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBY-
ERNE. 0 STYRKER FÆLLESSKABET MINDST. 10 STYRKER FÆLLESSKABET 
MEST. (N=886)

Institutioner  
(fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer  
(fx byfester)

Naturen  
(fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

8,2

8,2

7,7

5,9

8,6

8,7

7,8

0 2 4 6 8 10

Tilbagevendende årlige arrangementer (8,7) vurde-
res af respondenterne til at have det største poten-
tiale i forhold til at styrke fællesskabet på tværs af 

klyngen. Herefter kommer Haller og klubhuse (8,6) 
og på en delt tredjeplads kommer Institutioner og 
Forsamlingshuse (8,2). 

I forhold til de tre typer mødesteder er både 
Tilbagevendende årlige arrangementer og Forsam-
lingshuse ’tredje mødesteder’. Her er det sociale 
samvær i fokus, og det er tilfældigt, hvad man taler 

om, når man mødes. I denne type mødesteder 
ligger et frirum og en åbenhed i forhold til at møde 
andre mennesker, og den funktion vurderes højt af 
respondenterne.

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

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

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

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

Eksempler på disse mødeste-
der er købmanden, genbrugs-
stationen og stranden.
 

TREDJE  
MØDESTEDER
Tredje mødesteder er steder, 
hvor det sociale samvær er det 
primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsud-
byttet er. 

Eksempler på tredje mødeste-
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.

Borgerne har også mulighed for at nævne andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her nævner flere, at legepladserne i området er 
værdifulde. Andre beskriver, at ved at gå ture i 

lokalområdet møder man ofte andre, og at dette 
møde giver gode smalltalks, hvor hverdagsemner 
vendes. 
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode akti-
vitetstilbud er med til at gøre et område attraktivt 

og tiltrække og fastholde borgere. Målet har derfor 
været at kortlægge det nuværende aktivitetsudbud 
samt at undersøge, hvad borgerne i klyngen ser af 
behov for fremtiden angående aktivitetsudbuddet.

Flere har kommentarer til forbedringer. Mange næv-
ner, at de ser frem til, at Kraftcenter Korshøj bliver 
en realitet. Siden 2006 har bestyrelsen i Korshøj-
hallen arbejdet med planer om en modernisering 
af rammerne for det idrætsliv, der også i fremtiden 
skal tilbyde de ca. 4000 indbyggere i nærområdet 
moderne og inspirerende faciliteter. Projektet går 
under navnet Kraftcenter Korshøj. Projektet er 
fremlagt for både embedsmænd i kommunen og for 

politikere og mange henviser til, at centret vil give 
det løft, der er brug for. En del nævner også bedre 
fælles legepladser og flere er inde på, at klubhuset i 
Albæk trænger til en kærlig hånd.

Borgerne bliver også spurgt, om de har idéer til nye 
aktivitetsudbud. Det har 31 %. Idéerne fordeler sig 
på tre overordnede kategorier.

4.8 AKTIVITETER

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=876)

Ja

Nej

Langt de fleste, 76 %, er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i deres lokalområde. 24 % 
er dermed ikke tilfredse.

%

76 %

24 %
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ER DU TILFREDS MED DE LOKALE IDRÆTSFACILITETER? (N=867)

79 % er tilfredse med de lokale idrætsfaciliteter.  
21 % er ikke. 

Ja

Nej

%

79 %

21 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NATUR OG OUTDOOR (N=445)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

30 %

63 %

19 %

14 %

25 %

21 %

14 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Inden for Natur og outdoor er vandreture den helt 
store højdespringer. 63 % efterspørger vandreture, 
og det er dermed den klart mest efterspurgte aktivi-
tet. Herefter kommer mountainbike (30 %) og fiskeri 
(25 %). Under ’Andet’ nævner flere petanque, krolf, 

etablering af fiskemoler, shelters og Crossfit. Men 
også flere sikre cykelstier og naturstier i område, der 
kan forbinde de små landsbyer til hinanden, samt 
fælles gåture for hundeejere nævnes.
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IDRÆT OG MOTION (N=416)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

33 %

32 %

35 %

32 %

27 %

17 %

14 %

9 %

%0 5 10 15 20 25 30 35

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes 
svar sig bredt på flere kategorier med fitness (35 %), 

gymnastik (33 %), boldspil (32 %) og svømning (32 
%) som de mest populære. 

I SMIFF09, der er den lokale idrætsforening, findes 
der i forvejen boldspil og gymnastik, så her vil det 
være relevant at undersøge, hvilke typer boldspil og 
gymnastik folk mener, når de krydser dem af. Eller 
om afkrydsningen skyldes, at de ikke kender de 

allerede eksisterende tilbud. Under ’Andet’ nævner 
flere, at der er behov for flere sikre cykelstier og at 
Hadsundvej er en meget farlig vej at cykle på. Flere 
nævner dans, både pardans og dans for unge, 
bordtennis i forsamlingshus og golf.

KULTUR (N=428) 

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

21 %

28 %

18 %

18 %

31 %

35 %

44 %

7 %

%0 10 20 30 40 50

Inden for Kultur er der særlig efterspørgsel på Aktivi-
teter for unge (44%), Fælles madlavning (35 %) og 
Aftenskole (31 %). Under ’Andet’ efterspørger en del 
borgere flere kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse-

ne. De nævnes fx landskampe på storskærm, musik, 
teater, kortspil og brætspil. E-sport, slægtsforskning 
og kor nævnes også.
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HVILKE ARRANGEMENTER HAR STØRST UDVIKLINGSPOTENTIALE TIL AT 
SAMLE BORGERNE PÅ TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=863)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG  
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=866)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%0 10 20 30 40 50

48 %

42 %

46 %

43 %

8 %

32 %

2 %

10 %

%

26 %

46 %

23 %

5 %
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Sportsstævner (48 %), Årstidsfester (46 %) og 
Markedsdage (43 %) ser borgerne, som de tre mest 

oplagte aktiviteter, der kan samle og udvikle klyn-
gens fælles identitet og sammenhold. 

Idrætsforeningen SMIFF09 afholder allerede en 
årlig sommerfest med både idrætslige og kulturelle 
aktiviteter i Harridslev, og denne fest er for hele 
området, men der foreligger pt. ingen klar analyse 
af, hvor deltageren rent faktisk kommer fra. En 
række andre landsbyer afholder dels sommerfester 
og flere andre former for fester i årets løb.
Borgerne svarer også på, hvor langt de er villige til 

at transportere sig til deres fritidsinteresser. Hvis 
kvaliteten i aktivitetsudbuddet skal hæves, vil det 
flere steder betyde, at aktiviteterne vil finde sted 
forskellige steder i klyngens geografi, og derfor vil 
borgerne have forskellige afstande for at kunne 
deltage. Derfor er det relevant at undersøge, hvor 
langt de faktisk er villige til at transportere sig, når 
de skal deltage i aktiviteter. 

26 % er højest villig til at bevæge sig 5 km, mens 
46 % er parate til at transportere sig 5-9 km. for at 
deltage i en aktivitet eller fritidsinteresse. Med 9 km. 
vil man stort set kunne nå på tværs af klyngen, og 

det kan derfor konkluderes, at ud fra respondenter-
nes svar vil i alt tre fjerdele (74 %) være villige til at 
transportere sig rundt i hele klyngen efter det rette 
aktivitetstilbud.
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Til slut i borgerundersøgelsen har respondenterne 
mulighed for at tilkendegive deres syn på de største 
potentialer for samarbejde i fremtiden i klyngen. 

Borgernes input giver inspiration til de områder, der 
skal prioriteres som fælles mål i fremtiden. 

HVILKE OMRÅDER SYNES DU, DET ER RELEVANT AT SAMARBEJDE OM? 
(MAKS. 3 SVAR) (N=854)

Styrke det gode hverdagsliv for  
nuværende og kommende borgere 

 
Mulighed for etablering af  

nye fællesskaber og boformer
 

Sammenhængen mellem byerne i området
 

Skabe fællesskab omkring  
opholds- og mødesteder i området

 
Bedre trafiksikkerhed for  
fodgængere og cyklister

 
Give gode muligheder for etablering af  

mindre erhvervsvirksomheder i landsbyerne
 

Sikre fortsat udvikling af turismeerhvervet
 

Bedre mulighed for etablering af erhverv
 

Forskønnelse af området og  
oprydning i klyngens område

 
Fortsat dialog og samarbejde mellem borgere  

og kommune om klyngens udvikling
 

Andet, uddyb gerne
 

Ved ikke

%

45 %

17 %

16 %

27 %

31 %

22 %

2 %

21 %

32 %

28 %

6 %

9 %
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At styrke det gode hverdagsliv for nuværende og 
kommende borgere (45 %), Forskønnelse af om-
rådet og oprydning i klyngens område (32 %) samt 

Bedre trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister 
(31 %) vælger borgerne som de vigtigste områder at 
samarbejde om i fremtiden. 

Det gode hverdagsliv vil være oplagt at få uddybet 
på et borgermøde, for at finde ud af, hvad borgerne 
mener med dette. Samarbejde omkring aktiviteter 
og Tilbagevendende årlige arrangementer vil på 
baggrund af respondenternes tidligere besvarelser 
med fordel kunne indgå her. Bedre trafiksikkerhed 
for fodgængere og cyklister er et emne, der kan 
binde områderne tættere sammen både fysisk og 
mentalt, og i forhold til kommunen vil det være et 

emne, der er nemmere at løfte frem, når flere lands-
byer står sammen.

Under ’Andet’ nævner flere, at de er bekymrede for 
beskæring af busforbindelserne, og der er forslag 
om at trække bybussernes ruter fra Randers videre 
ud i landdistrikterne. Flere ønsker bedre digital 
infrastruktur med mobil dækning og bredbånd.

Borgerne i Landsbyklyngen Kronjylland er 
klar over, at de er nødt til at samarbejde tæt 
med de øvrige lokalsamfund i området, hvis 
det enkelte lokalsamfund skal overleve (4.3). 
De er også klar over, at deres engagement 
som borgere spiller en afgørende rolle, hvis 
det skal lykkes (4.5).

Erfaringerne inden for landsbyklynger viser, at når 
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, 
så er organiseringen på plads, kommunikationen 
binder områderne sammen, og involveringen af 
borgerne sker bredt26. Dette handler alt sammen 
om at øge landsbyklyngens sociale kapital. Den 
sociale kapital er her ”Den værdi man har i kraft 
af sit sociale netværk eller igennem medlemskab 
af en bestemt gruppe”27. I klyngesammenhæng er 
social kapital derfor de relationer, der er mellem 
borgerne, foreningerne og de netværk, der findes 

internt i den enkelte landsbyklynge. Det er her erfa-
ringer udveksles, tjenester udføres, og viden deles. 
Social kapital handler derfor om klyngens evne til at 
samarbejde og bruge de ressourcer, der samlet set 
er, for at nå fælles mål. Mål, der ikke var mulige at 
opnå for den enkelte landsby alene.

For at klyngens ’sociale kapital’ kan vokse og skabe 
et stærkere lokalsamfund, er udfordringen at finde 
frem til de ressourcer, den lokale kultur rummer, 
med de mennesker, værdier, den viden og den 
selvforståelse, der er opstået over tid på et sted. 
Kortlægningerne i denne rapport er med til at pege 
på ressourcerne. De skal bæres frem af borger-
ne, der kender områderne. Af ildsjæle, der sætter 
potentialerne i spil. Derved kan den social kapital 
vokse og bidrage til en fælles identitet og danne 
oplæg for fælles mål i landsbyklyngen.

FREMTIDS-
PERSPEKTIVER 

5.
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5.2 KLYNGEMØDER 5.3 DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN

Som nævnt tidligere (4) har bestyrelsen i opstarts-
fasen i samarbejde med proceskonsulenten afholdt 
fire klyngemøder. Dels for at informere borgerne 
om klyngesamarbejdet og dels for at involvere flere 
i arbejdet og kortlægge borgernes syn på mulig-

heder og udfordringer. Borgerne har debatteret 
klyngens styrker, muligheder, svagheder og trusler, 
og efterfølgende har bestyrelsen samlet op med de 
gennemgående synspunkter. 

Bestyrelsen for landsbyklyngen Kronjylland har på 
baggrund af borgerundersøgelsen og klyngemø-
derne påbegyndt arbejdet med en fælles vision og 
fælles mål for klyngen. Det er planen at afholde 
et borgermøde i efteråret 2017, hvor resultaterne 

fremlægges og herefter henover vinteren nedsætte 
arbejdsgrupper, der skal levere input til udviklings-
planen (1.2). Denne forventes præsenteret i juni 
2018.

Styrkerne og Mulighederne og dermed det bedste 
ved at bo i området er naturen, fjorden, trygheden 
og fællesskabet og sammenholdet i lokalområdet 
samt rimelige boligpriser. Styrkerne og Mulighe-
derne ender således med at pege på flere af de 
samme stedbundne kvaliteter, som den noget mere 
omfattende borgerundersøgelse har kortlagt (4.1). 
Her blev også nærhed til naturen og fællesskabet i 
lokalområdet fremhævet som bærende kvaliteter i 
lokalområdet

Ordet ’samarbejde’ går igen under Muligheder. 
Både i forhold til samarbejde mellem foreninger og 
forsamlingshuse. ’Fælles arrangementer’ lægger 
også op til øget samarbejde. Under Udfordringer og 
Trusler nævnes infrastrukturen og særligt cykelstier 
blev også blev nævnt tidligere (4.8) som et ønske 
fra borgernes side til at forbedre forbindelserne mel-
lem landsbyerne. Der er således flere sammenfald 
mellem de emner, borgerne bringer op på klynge-
møderne, og de perspektiver, som respondenterne 
frembringer i borgerundersøgelsen.

STYRKER 
• Natur, fjorden
• Tryg og rolig opvækst, fællesskab  

og sammenhold
• Rigt foreningsliv, netværk
• Kultur med forsamlingshuse, teater,  

musik, lokale kunstnere
• Skoler
• Talerør til kommunen, mere indflydelse  

og handlekraft
• Tæthed til hospital

MULIGHEDER
• Øget turisme, åbne ”den hemmelige fjord”
• Samarbejde mellem forsamlingshusene
• Samarbejde mellem foreninger
• Fælles arrangementer
• Bedre brug af forsamlingshuse og  

kirker, spejderhuse
• Facebook og hjemmeside
• Børnepasning
• Se andre nationaliteter som ressource
• Den 3. bro, bybusser
• Drømmeboligen for små penge

SVAGHEDER 
• Infrastruktur (bus), dårlige veje og  

fortove, ingen cykelstier
• Dårlige indkøbsmuligheder
• Tilgængelighed til naturen
• Nedlæggelse af børnehave og  

dagplejeplads
• Saneringsmodne bygninger
• Mange pendler på arbejde
• Mangler sociale samlingssteder
• For lidt erhverv og handel
• Efterspørgsel på lejeboliger  

til ældre og unge

TRUSLER 
• ”Vi har nok i os selv” mentaliteten,  

gamle traditioner
• Infrastrukturen mangler  

(omfartsvej og motorvej)
• Vejen til jobs lang og besværlig
• Befolkningssammensætning  

(alder), affolkning
• Ingen nye kræfter, manglende tilslutning
• Tomme og saneringsmodne bygninger
• Finansiering
• Den ”store” kommune,  

nærheden til Randers
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