
MIN LANDSBYKLYNGE 
– FÆLLESSKABER 

KORTLÆGNING OG ANALYSE

BANER VEJ

2018



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

Udgivelsesår: 2018
Layout: DGI Marketing
Tryk: DGI Butik og Print (job nr. 29343)
Fotos: Bragt med tilladelse fra  
MIN Landsbyklynge.

Se mere på www.landsbyklynger.dk  
og www.minlandsbyklynge.dk

2 



INDHOLD

4
4
5
6
8

10
10
14
16
16
16
19
20 

20
22
24
28
29
32
34
36
38
41
42
44
49
52
52
52
53
54
55
56
58
59

1. INDLEDNING 
1.1.  PRÆSENTATION AF MIN LANDSBYKLYNGE

1.2.  VISION 

1.3.  HVORFOR ETABLERES LANDSBYKLYNGER I DANMARK?

1.4.  LÆSEVEJLEDNING

2. PROCES OG METODE
2.1.  DE FEM FASER

2.2.  METODISK TILGANG

3. HOVEDRESULTATER
3.1.  DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

3.2.  BORGERUNDERSØGELSEN

3.3.  FOKUSGRUPPEINTERVIEWS

4.   MIN LANDSBYKLYNGE  
 – LANDSBYKLYNGEN MIDT I NORDDJURS

4.1.  UDFORDRINGER

4.2.  MULIGHEDER OG SÆRKENDE

4.3.  DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL 

5.  KLYNGEN I ET BORGERPERSPEKTIV
5.1.  TILKNYTNING OG TILFREDSHED

5.2.  OPTIMISME

5.3.  ORGANISERING

5.4.  KOMMUNIKATION 

5.5.  FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING 

5.6.  KOMMUNESAMARBEJDE

5.7.  MØDESTEDER

5.8.  AKTIVITETSUDBUD

5.9.  FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 

6.  AKTØRERNES  SYN PÅ KLYNGEN 
6.1.  SKOLERNE 

6.2.  FORENINGSLIVET 

6.3.  ERHVERVSLIVET 

6.4.  TILFLYTTERNE 

6.5.  DE UNGE 

7.  DET VIDERE ARBEJDE MED MIN LANDSBYKLYNGE
8. LITTERATURLISTE
9.  NOTER

3 



Denne rapport handler om MIN Lands-
byklynge, som er landsbyklyngen Midt I 
Norddjurs. MIN Landsbyklynge er en del af 
kampagnen Landsbyklynger. En kampagne, 
som i 2017-2019 søsætter 24 landsbyklyn-
ger fordelt over hele Danmark. Bag kam-
pagnen står Realdania, DGI og Lokale og 
Anlægsfonden. 

Målet med rapporten er at styrke beslutningsgrund-
laget for MIN Landsbyklynge. Således bidrager 
rapporten til at danne grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om de indsatsområder, der fremadret-
tet skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge 
udfordringer, kvaliteter og potentialer i landsbyklyn-
gen og ved at se nærmere på klyngens demografi 
og interne strukturer. De interne strukturer bliver 
særligt belyst via en borgerundersøgelse, som 

kortlægger borgernes syn på området, og en række 
fokusgruppeinterviews med aktører fra klyngen. 
Rapporten bliver et vigtigt bidrag i udarbejdelsen af 
den strategiplan, som formuleres sidst i projektpe-
rioden.  

Den primære målgruppe for rapporten er lokale 
borgere og aktører, der arbejder med etablering af 
og projekter i MIN Landsbyklynge. Heri medreg-
nes også Norddjurs Kommune. Den sekundære 
målgruppe består af Realdania, DGI og Lokale og 
Anlægsfonden, der er medfinansierende i projektet. 
Øvrige interessenter kan være andre kommuner og 
distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvikling 
og landsbyklyngesamfund ud fra en borgerdrevet 
tilgang.

1.1. PRÆSENTATION AF MIN LANDSBYKLYNGE
MIN Landsbyklynge er, som navnet siger, placeret 
Midt I Norddjurs Kommune på Djursland. Lands-
byklyngen består af landsbyerne Fjellerup, Sten-
vad, Ørum, Glesborg, Bønnerup og Gjerrild samt 
11 mindre landsbyer og landområder, som grænser 
op til disse. Geografisk afgrænses klyngen af de 
ydre grænser for de to skoledistrikter for hhv. Ørum 
Skole og Glesborg Skole. Afgrænsningen er dog 
transparent, forstået således at de landsbyer, der er 
placeret uden for skoledistrikterne, er velkomne til 
at være en del af klyngen, hvis de ønsker det. 

Klyngens område kaldes i kommuneplanen for 
Bybåndet i midt. Der er to andre bybånd i Norddjurs 
Kommune, som ligger centreret om de to større 
byer, Grenå (som ligger sydøst for klyngen) og 
Auning (som ligger vest for klyngen). Midtbåndet 
adskiller sig ved ikke at have en stor centerby, men 
flere landsbyer, som hver især har noget at byde 
på, og som samlet giver gode muligheder for et 
attraktivt liv på landet i midten. 

Der er i området en historisk betinget sammen-
hængskraft, som bl.a. er forbundet med, at området 
indtil kommunalreformen i 2007 udgjorde en stor 
del af den tidligere Nørre Djurs Kommune. Hertil 
knytter sig stadig en fællesskabsfølelse og lokale 
bånd. Længere tilbage i historien var klyngen også 
forbundet via Gjerrildbanen, der var i drift fra 1911 
til 1956. Banen er i dag en sti for både gående og 
cyklende. 

MIN Landsbyklynge blev optaget i kampagnen 
Landsbyklynger i august 2017. Forud for dette 
havde en initiativgruppe udarbejdet en ansøgning 
til projektet. I forbindelse med udformningen af 
ansøgningen havde initiativgruppen afholdt et 
borgerdrevet ”Folket Former” borgermøde, og de 
havde været i dialog med en række borgere og 
andre aktører fra hele området.

1. 
INDLEDNING
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1.2. VISION
Visionen med etableringen af en Lands-
byklynge er fastholde og styrke mulighe-
derne for et godt og sammenhængende liv 
i Norddjurs Kommunes midte til gavn for 
både fastboende og nye tilflyttere.

Styregruppen uddyber  
i nedenstående visionen: 
Landsbyklyngen ønsker, at alle landsbyer i området 
skal være attraktive og til gavn for både landsbyer-
ne selv, men i ligeså høj grad for den øvrige del af 
klyngen. Tiden er ikke til, at vi isolerer os, og tror vi 
kan det hele selv. Hvis vi vil bevare og styrke vores 
lokale værdier, bliver vi i langt højere grad nødt til 
at samarbejde både på et praktisk og et strategisk 
plan. Vi ønsker at styrke de enkelte landsbyer 
ud fra deres særlige kendetegn og potentialer. Vi 
ønsker også, at vi, landsbyerne i mellem, når til en 
erkendelse af, at alle landsbyer ikke skal kunne 

alt, men at vi samlet som område, skal have rigtig 
meget godt og forskelligt at byde på, og at i jo 
højere grad vi samler kræfterne, jo længere når vi 
med dem. 

Ved at etablere landsbyklyngen ønsker vi at øge 
kendskabet og indsigten landsbyer og borgere 
imellem. Vi kender for lidt til hinanden. Vi ved for 
lidt om, hvad der sker, hvilke fællesskaber der er, 
hvad andre drømmer om osv. Hvis vi også ser os 
selv som klyngeborgere, får vi pludselig mange 
flere muligheder, og vi står meget stærkere, hvis vi 
bliver enige om vores fælles behov og visioner med 
området. Vi tror på og oplever, at landsbyklyngen 
kan være grobund for en spirende lokal vilje til at 
samles om et meningsgivende frivilligt arbejde, og 
det er vores oplevelse, at der er stor opbakning til 
og opmærksomhed på landsbyklyngen fra både 
politikere og forvaltning i Norddjurs Kommune.
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1.3. HVORFOR ETABLERES  
LANDSBYKLYNGER I DANMARK?
I Danmark er befolkningstallet stigende, men stig-
ningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en ræk-
ke af landdistrikterne. Imens områderne omkring 
Aarhus og København de seneste ti år har oplevet 
stor vækst, så har en række kommuner i Nord-
jylland, Vestjylland og det sydlige Danmark samt 
ø-kommunerne oplevet en befolkningsnedgang.¹

Parallelt med denne udvikling sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammensæt-
ningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark 
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområ-
derne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver 
tilbage.²
   
Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne i 
dag har svært ved at fastholde deres eksistensbe-
rettigelse som selvstændige, bæredygtige lands-
byer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have 
en aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer 
oplever i dag, at skolen lukker, busruter forsvinder, 
og købmanden drejer nøglen om. 

Endvidere giver det et øget pres på tilpasningen 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. For at skabe gode holdbare løsninger 
kræver det, at den kommunale forvaltning og de 
valgte politikere på et tidligt stadie søger dialog med 
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. 

Fritids- og foreningslivet rammes også af de 
faldende befolkningstal i mange landdistrikter. 
Foreningerne bliver pressede i forhold til antallet af 
medlemmer, frivillige, ledere samt faciliteter med 
deraf følgende økonomiske udfordringer.

Landsbyer står stærkere, når de står 
sammen – nationale erfaringer
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i sam-
arbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt 
Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet viste, 
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At 
landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, kan 
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mel-
lem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsby-
erne, samtidig med at den kommunale service og 
drift optimeres. 3

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer i relativ nærhed til hinanden, 
som samarbejder om fælles strate-
giske mål. Det sker i en netværks-
struktur, hvor landsbyerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både 
den enkelte landsby og hele klyn-
gen. Landsbyklynger handler om 
at skabe en fælles stedsidentitet, 
socialt fællesskab og om at samles 
om fælles fysiske faciliteter og akti-
vitetsmuligheder.4
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Kapitel 1 introducerer MIN Landsbyklynge og kam-
pagnen Landsbyklynger. 

Kapitel 2 præsenterer processen og den anvendte 
metode i projektet. 

Kapitel 3 opsummerer hovedresultaterne fra rap-
porten. Det gælder dels den demografiske analyse 
samt resultaterne fra borgerundersøgelsen og 
fokusgruppeinterviewene.  

Kapitel 4 skaber et overblik over klyngens demo-
grafiske profil via en analyse af den demografiske 
udvikling. Derudover vil klyngens iboende udfordrin-
ger og muligheder blive fremlagt.    

Kapitel 5 formidler resultaterne fra borgerundersø-
gelsen med udgangspunkt i de seks fokuspunkter 
for landsbyklyngesamarbejdet. 

Kapitel 6 tager udgangspunkt i de gennemførte 
fokusgruppeinterviews og fremlægger de vigtigste 
resultater herfra. 

Kapitel 7 fokuserer med udgangspunkt i de øvrige 
kapitler på det videre arbejde med MIN Lands-
byklynge og de fremtidige perspektiver for samar-
bejdet.  

Kapitel 8 indeholder en litteraturliste, som giver 
overblik over den anvendte litteratur i rapporten.  

Kapitel 9 viser rapportens slutnoter. 

1.4. LÆSEVEJLEDNING
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Forud for opstart og den første fase sker en prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med 
lokalsamfundet udarbejder den ansøgning, der kvalificerer optagelsen i kampagnen. 

• En bredt sammensat initiativgruppe undersøgte mulighederne og udarbejdede en ansøgning til 
først kommunen og senere til Landsbyklyngeprojektet. 

• Arbejdet skete med fokus på involvering via. høring i områdets foreninger og et ”Folket Former” 
borgermøde. 

• Sideløbende blev der samarbejdet med Norddjurs Kommune omkring rammerne for projektet.

Det er erfaringerne fra Pilotprojekt Lands-
byklynger, der arbejdes videre med i 
Landsbyklyngen Midt I Norddjurs. Det 
betyder, den overordnede tilgang er, at 
landsbyer står stærkere, når de står sam-
men. At landsbyer, der samarbejder, kan 
bruges som strategisk værktøj til udvikling 
af landdistrikter. Det er ligeledes med inspi-
ration fra pilotprojekterne, at processen og 
metoden er blevet til.  

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

Processen for etablering af en landsbyklynge i den-
ne projektstruktur, strækker sig over 18 måneder 
og består af fem faser. I skrivende stund (november 
2018) befinder klyngen sig mellem afslutningen på 
Fase 2 og starten på Fase 3. 

PRÆKVALIFIKATION: ANSØGNING

MIN LANDSBYKLYNGE

2. 
PROCES OG METODE

10 



I første fase etableres klyngen med en styregruppe, som er ansvarlig for projektet, og som va-
retager den overordnede styring. Ligeledes kommunikeres projektet bredt ud, og der rekrutteres 
frivillige, som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.

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

• Ved nedsættelsen af styregruppen fortsatte de fra initiativgruppen, som ønskede at arbejde stra-
tegisk og overordnet med klyngen.

• Fokus har været på borgerinvolvering gennem et nyt ”Folket Former” borgermøde, projektcaféer 
og temamøder samt støtte til projekter som f.eks. Det Maritime Hus i Bønnerup, en gækkebrevs-
udstilling, et sundhedsnetværk, et kontorfællesskab, et græslaug og en vennekreds ved Dystrup 
Ramten Søerne.

• Information om klyngen er blevet spredt gennem Klyngenyt og pressemeddelelser. 
• Udfordringerne har bl.a. været at rekruttere frivillige til at arbejde med borgerinvolvering og kom-

munikation. Derudover har der været skiftende kontaktpersoner fra kommunen og deraf et mang-
lende kommunikations- og informationsflow. Ligeledes blev proceskonsulenten efter tre måneder 
udskiftet. Det har medvirket til, at klyngen er blevet forsinket i processen.

• Styregruppen arbejdede i stor stil med at sikre en høj svarprocent i borgerundersøgelsen.
• Her var stor opbakning fra det lokale erhvervsliv i form af præmier til udlodning blandt besvarel-

serne og fra lokale borgere til omdeling af Klyngenyt i fysisk form.
• Udsendelsen via e-boks blev udfordret af en usikkerhed om, hvordan klyngen skulle afgrænses, 

og om sommerhusejere også er relevante for projektet.
• Dialogmøder blev afholdt med foreninger, erhvervsliv, unge og tilflyttere.
• Der er blevet afholdt et dialogmøde om samskabelse med kommunen – både politikere og for-

valtning. Forhåbentligt følges dette op i foråret 2019.
• Arbejdet med etablering af en hjemmeside blev påbegyndt.

FASE 1
Opstart og planlægning, 3 mdr.

FASE 2
Dataind samling,kortlægning og kom n, 6 mdr.

MIN LANDSBYKLYNGE

MIN LANDSBYKLYNGE
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I tredje fase tages der udgangspunkt i kortlægningen fra Fase 2 og udarbejdes en vision for den 
videre proces. Efterfølgen udvælges og prioriteres enkelte indsatsområder fra visionen. 

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

• Involvering gennem tema- og landsbymøder. Et særligt fokus vil være at få de unge i tale og 
involveret. Der vil blive afholdt flere ”Folket Former” borgermøder og fælles aktiviteter vil blive 
igangsat på tværs af klyngen.

• Klyngen vil forsat arbejde på at skabe synlighed. Både borgere, politikere og forvaltning skal vide, 
klyngen eksisterer.

• Der arbejdes blandt meget andet videre med hjemmeside, konkrete projekter og klyngefælles-
skabet 

• Det er væsentligt, at arbejdet sker gennem borgerinvolverende processer med en bred vifte af 
lokale aktører. Klyngen skaber ”nedefra” og med udgangspunkt i det, der giver mening for de 
frivillige at involvere sig i. 

• Klyngen er i tæt dialog med forvaltning og politikere, som lytter, videndeler og støtter.

FASE 3
Vision og indsats områder. Det strate giske fundament, 2 mdr.

FASE 4
Handleplaner og indsatsområder, 5 mdr.

FREMTID
Styregruppens tanker om hvordan de fremadrettet vil arbejde med faserne

MIN LANDSBYKLYNGE

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

• I sidste fase afrunder klyngen projektet ved at udarbejde en strategiplan, som understøtter det, 
de lokale frivillige har lyst til at arbejde videre med.

• Her laves en mere præcis beskrivelse af klyngens organisering og det fremtidige arbejde.  
Bl.a. indeholdende et årshjul.

• I denne fase har klyngen fokus på bæredygtighed og vedvarende forankring.
• Resultaterne fra arbejdet med involvering, den nye organiseringer og metoder fra projektet  

beskrives, og de positive erfaringer gøres operationelle og konkrete i den fremtidige strategi.

FASE 5
Afrunding, strategi plan, forankring og implementering, 2 mdr.

MIN LANDSBYKLYNGE
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DE SEKS FOKUSPUNKTER 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
Involvering af borgerne via bl.a. en spørgeske-
maundersøgelse og etablering af arbejdsgrup-
per.

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

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

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

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

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som 
skal være med til at sikre, at projektet når igennem 
alle fem faser. Proceskonsulenten skal ligeledes 
bidrage til at understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder 
endvidere en kommunal repræsentant i styregrup-
pen. Repræsentanten skal sørge for, at der er sam-
menhæng mellem de initiativer, der sættes i gang, 
og de kommunale planer for området. 

Stedbundne potentialer
Der vil gennem hele processen være opmærksom-
hed på at lokalisere områdernes stedbundne poten-
tialer og bringe dem i spil. Den borgerinvolverende 
tilgang er en måde at invitere den lokale viden og 
de lokale værdier ind i processen omkring dannel-
sen af en landsbyklynge. Stedbundne potentialer 
er unikke ressourcer relateret til et område eller 
en geografisk lokalitet.⁵ Stedbundne potentialer 
kan være mangt og meget. Det kan være kulturarv 
i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede 
naturområder eller en lokal håndværkstradition. 
Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, 
lokale værdier og selvforståelse eller lokal viden og 
sociale netværk, der er opstået over tid på et sted. 

Fokuspunkter
Igennem de fem faser arbejdes der overordnet med 
seks fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som 
er bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling 
af lokalsamfund.⁶ Fokuspunkterne fungerer som 
styringsredskaber i processen, og de er med til at 
sikre fremdrift og struktur.
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Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra rapporten med udgangspunkt i den demo-
grafiske analyse, borgerundersøgelsen og 
fokusgruppeinterviewene. 

3.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

Til at kortlægge borgernes syn på deres lands-
byklynge er der blandt borgerne fra 16 år og 
opefter foretaget en borgerundersøgelse. Den 
er gennemført som en elektronisk spørgeske-
maundersøgelse fra d. 30. april til 25. juni 2018. 
I alt har 2.200 borgere og sommerhusejere 
besvaret undersøgelsen. Det svarer til 20,7 % 
af de adspurgte i klyngen. Gennemsnitsalderen 
på respondenterne er 57,7 år.

MIN Landsbyklynge er placeret i den nordøst-
lige del af Djursland mellem byerne Grenaa og 
Auning og udgøres af de to skoledistrikter for 
hhv. Ørum Skole (0.-9. kl.) og Glesborg Skole 
(0.-6. kl.). Der er i området, som er en del af 
Norddjurs Kommune, et varieret landskab og 
en mangfoldig natur. Særligt spiller den store 
kyststrækning en vigtig rolle for klyngen. Både 
hvad angår fritid, erhverv og turisme. 

Norddjurs Kommune har i løbet af de seneste 
11 år oplevet et meget begrænset fald i indbyg-
gertallet på ca. 250 borgere. Frem mod 2045 
forventes indbyggertallet i kommunen at stige 
svagt, således at der vil bo 39.143 borgere i 
stedet for de 38.180, som bor i kommunen i 
dag. 

I geografien, som dækker MIN landsbyklynge, 
er indbyggertallet over de seneste 11 år faldet 
med ca. 5 %. Det er dog fra 2017 til 2018 ste-
get, og der bor i dag 6.128 borgere i klyngen. 
Procentvis er der i perioden kommet en mindre 
andel af børn (0-16 år) og voksne (26-64 år), 
mens der er kommet en langt større andel af 
ældre (65+ år). Andelen af unge (17-25 år) er 
uændret. 

Gennemsnitsalderen for borgerne i klyngen er 
steget fra 42,1 år i 2007 til i dag at være 46,4 
år. Til sammenligning var gennemsnitsalderen i 
Danmark i 2007 39,9 år, mens den i dag er 41,5 
år. Dermed stiger gennemsnitsalderen i klyngen 
hurtigere, end den gør på landsplan, og den er 
ca. 5 år højere i klyngen. 

3.2. BORGERUNDERSØGELSEN

3. 
HOVEDRESULTATER
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TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt en stor tilfredshed med at bo i 
klyngen. 94 % af respondenterne er tilfredse 
med at bo, hvor de bor. Den vigtigste årsag til 
deres bosætning er de naturkvaliteter, som er 
i området. 

77 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, 
mens 60 % føler tilknytning til hele området, 
som MIN Landsbyklynge dækker. Stedsiden-
titeten er således i højere grad bundet til det 
sogn, borgerne bor i, end til hele klyngens 
geografi.  

74 % vil anbefale andre at flytte til deres by, og 
74 % mener, at fordelen ved at bo i en lille by 
er større end ulemperne.  

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
59 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne 
i dag. 27 % mener, samarbejdet er godt, og 
38 % er enige i, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om de arrangementer, 
som afholdes. Det vidner om et generelt svagt 
kendskab til de eksisterende samarbejder på 
tværs, og det præsenterer et stort forbedrings-
potentiale.

I forlængelse heraf mener 86 %, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis de enkelte lokalområder skal overleve. 

KOMMUNIKATION 
36 % havde hørt om landsbyklyngen, før de 
deltog i borgerundersøgelsen. 

Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling på Facebook (37 %), i loka-
le aviser (35 %) og gennem samtale med folk 
fra lokalområdet (33 %). 

I fremtiden foretrækker borgerne at indhente 
oplysninger om lokale forhold ved at bruge 
mails/nyhedsbrevet Midt i Norddjurs (50 %), 
lokale aviser (41 %), lokale hjemmesider som 
eksempelvis www.minlandsbyklynge.dk (40 %) 
og Facebook (31 %). 

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
93 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. Det viser, at bor-
gerne er meget bevidste om deres afgørende 
rolle i forhold til landsbyernes overlevelse. 

40 % af indbyggerne i klyngen laver i dag 
frivilligt arbejde. Til sammenligning har 41 % af 
danskerne lavet frivilligt arbejde inden for det 
seneste år.

Størstedelen af borgere, som i dag er frivillige, 
påbegyndte deres frivillige engagement, fordi 
de havde en interesse for sagen (52 %). Det, 
de i dag får ud af at arbejde frivilligt, er i høj 
grad et socialt fællesskab (57 %) og mulig-
heden for at gøre noget, som er vigtigt for 
lokalsamfundet (47 %).  

I alt giver 212 respondenter udtryk for, at 
de gerne vil kontaktes for at høre mere om 
mulighederne for at blive frivillig i MIN Lands-
byklynge. Det giver et godt frivilligt fundament 
at arbejde videre ud fra. 

KOMMUNESAMARBEJDE
84 % af respondenterne ved ikke, om Norddjurs 
Kommune har beskrevet, hvordan de ønsker, 
at samarbejdet mellem borgerne/de frivillige og 
kommunen skal foregå. 

Norddjurs Kommune beskriver i en række 
forskellige politikker, at borgerinddragelse og 
engagement fra lokalbefolkningen er afgørende 
for den lokale udvikling. At de ønsker at skabe 
udvikling sammen med borgerne. 

Derudover beskriver Norddjurs Kommune i de-
res Kommuneplan 2017 og i deres Udviklings-
strategi 2015, at den ønsker, at landsbyerne 
skal supplere hinanden og deles om funktioner, 
sådan at de tilsammen kan tilbyde ’hele pakken’ 
for et liv med muligheder.
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MØDESTEDER
Respondenterne vurderer, at tilbagevendende 
årlige arrangementer har det største poten-
tiale til at kunne samle borgerne på tværs af 
klyngen. Men også institutioner, forsamlings-
huse, haller og klubhuse samt dagligvarebu-
tikker vurderes til at have stor betydning i den 
forbindelse. 

Derudover nævnes også specifikt Stenvad 
Mosebrugscenter, biblioteket, stranden og fæl-
lesspisninger som mødesteder, der kan være 
med til at binde befolkningen sammen.  
 
 

AKTIVITETSUDBUD
80 % er tilfredse med det fritids- og aktivitets-
udbud, der findes i lokalområdet.  

Det mest populære forslag til nye aktiviteter 
er vandreture, som hele 58 % efterspørger. 
Derudover efterspørges eksempelvis også 
fitnessaktiviteter (34 %) og på det kulturelle 
felt aktiviteter som bl.a. madlavning (37 %), 
samarbejde mellem børn, unge og ældre (36 
%) samt en biograf/filmklub (33 %). 

Aktiviteter som festivaler og kulturdage (55 
%), markedsdage (47 %) og stævner og 
konkurrencer (37 %) nævnes som de mest 
oplagte aktiviteter af samles om på tværs af 
lokalområderne. 

79 % af respondenterne er villige til at bevæ-
ge sig mere end 5 km. efter deres fritidsinte-
resser. 51 % vil maksimalt bevæge sig 9 km. 
 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
En god infrastruktur (55 %), gode skoler og 
institutioner (44 %) samt mulighed for indkøb 
lokalt (44 %) vurderes af borgerne til at være de 
vigtigste emner for klyngen at samarbejde om i 
fremtiden. 

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

For respondenterne er det først og fremmest 
naturen (63 %), som kan være med til at skabe 
værdi for lokalområdet. Også cykelstier (48 %) 
og tilflytning (40 %) vurderes til at have betyd-
ning i den forbindelse. 

Derudover har styregruppen spurgt borgerne 
til, hvilke projekter/idéer de ønsker sig i deres 
lokalområde. Hertil svarer mange respondenter, 
at de ønsker sig et velfungerende fibernet og en 
bedre udnyttelse af naturen. Derudover nævner 
flere respondenter en lang række fælles arran-
gementer, forskellige nye faciliteter, større fokus 
på mobilitet og transport samt nedrivning af 
faldefærdige huse. 

Styregruppen har ligeledes spurgt borgerne til, 
om de har ris/ros til det nuværende arbejde. 
Svarene herfra viser en overordnet tilfredshed 
med det arbejde, der bliver lagt. Flere efterspør-
ger dog en bedre kommunikation, således at 
kendskabet til klyngens arbejde udbredes. 
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3.3. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS
Styregruppen har afholdt fem fokusgruppeinter-
views med forskellige aktørgrupper i området.

Skolerne i området er positive over for lands-
byklyngen og vil gerne samarbejde med den og 
resten af lokalsamfundet fremadrettet. De nævner 
selv idrætsforeningerne og Det Maritime Hus som 
mulige samarbejdspartnere. 

Idrætsforeningerne har svært ved at skaffe frivilli-
ge og medlemmer nok. Særligt oplever de udfor-
dringer i forhold til at rekruttere de unge i området.  

Erhvervslivet ønsker at samarbejde mere end 
tilfældet er i dag, men klyngens område vurderes 
til at være for småt til at udgøre et selvstændigt 
erhvervsforum. Enkeltmandsvirksomhederne frem-
hæver dog, at det for dem kan være relevant med 
et mindre forum.  

Tilflytterne nævner det nære fællesskab, den 
korte afstand mellem politikere og lægmænd samt 
naturen som store styrker for området. Det at bo 
på landet giver en frihed til at afprøve drømme og 
tiltag, som ikke er mulige at afprøve i en storby. Den 
offentlige transport nævnes som en stor svaghed, 
mens et sted med forskellige typer af værksteder 
nævnes som en oplagt aktivitet at arbejde videre 
med.

De unge sætter pris på naturen og fællesskabet i 
området. De mener dog, der mangler aktiviteter for 
dem, og de mangler et mødested om vinteren, hvor 
de kan sætte deres eget præg. Mobiliteten er også 
en stor udfordring. 

I løbet af efteråret 2018 er der blevet etableret en 
ungeklynge som et underprojekt til landsbyklyngen. 
Formålet er med udgangspunkt i de unges egne 
behov, ideer og handlinger at gentænke livet som 
ung på landet. Et godt ungdomsliv i eget område, 
med alle de muligheder der ligger i det.
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Området midt i Norddjurs Kommune bærer præg 
af de klassiske landdistriktsrelaterede udfordringer 
som eksempelvis faldende befolkningstal, trusler om 
lukning af kommunale tilbud, manglende offentlig 
service og infrastruktur samt flere socialt udsatte 
borgere end landsgennemsnitte.  

Derudover har initiativgruppen sammen med delta-
gerne på ”Folket Former” borgermødet diskuteret 
en række yderligere udfordringer, som kendetegner 
området i dag. Disse vil i det nedenstående blive 
præsenteret. 

Kommunikation
Borgere, erhverv og foreninger giver udtryk for, at 
det er svært at holde sig orienteret om, hvornår 
der er arrangementer og aktiviteter på tværs af 
klyngen. Det gælder inden for bl.a. kultur- og fritid, 
erhverv og naturoplevelser. Der efterspørges helt 
konkret platforme som fx en hjemmeside, hvor disse 
informationer kan deles. Både til gavn for borgere og 
besøgende i området. 

Bosætning
Der er stor enighed om, at øget bosætning er et 
centralt emne, som alle ønsker at bakke op omkring. 
Der er et lokalt ønske om at være et område, som 

fastholder og tiltrækker nye borgere. Et område, hvor 
folk trives og engagerer sig i lokalsamfundet og i de 
lokale fællesskaber. Et område, de unge borgere har 
lyst til at vende tilbage til – når de har været ude og 
se verden. Der er enighed om, at klyngen allerede 
har meget at byde på, især til folk, som ønsker tid og 
rum til familie, fællesskab, natur, ro, drømme, krea-
tivitet, nærvær, selvforsyning osv. Klyngen har dog 
en udfordring med at få formidlet disse muligheder, 
som området byder på, til potentielle tilflyttere. Der i 
arbejdet med bosætning allerede nu kommet mange 
forskellige ideer som fx bofællesskaber, nytænkning 
af landsbyer og landsbyhuse og ideer til forskellige 
former for PR. 

Vanetænkning
Der er en god opbakning til arbejdet med klynge-
fællesskabet. Mange i landsbyerne bakker op om 
projektet i tale. Mange ser fornuften i at stå sammen. 
Men samtidig er vanetænkning og det høje lokale 
landsbyengagement udfordret i forhold til at arbejde 
for udviklingen af det samlede område snarere end 
egen landsby. Der er en udfordring at øve sig i at 
give noget fra sig i det lille landsbyfællesskab for i 
stedet at få mere fra det store klyngefællesskab. 

4.1. UDFORDRINGER

I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 
udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil landsbyklyngens iboende udfordringer 
og muligheder samt og den demografiske 
profil blive præsenteret. 

4. 
MIN LANDSBYKLYNGE 

 – LANDSBYKLYNGEN  
MIDT I NORDDJURS
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Et udfordret fritids- og foreningsliv
Foreningslivet er presset. Det er svært at rekruttere 
frivillige til fx træneropgaver og de administrative op-
gaver. En anden udfordring er at tiltrække de mange 
borgere, som ikke er foreningsaktive. Presset på for-
eningslivet gør det også udfordrende at skulle finde 
tid til at udfordre vanetænkning og eksperimentere 
med nye aktiviteter, organiseringsformer m.m. Sam-
tidig er det relevant at nytænke foreningsstrukturer, 
brugen af faciliteter og nye platforme for samarbejde. 
Der er i klyngen mange kvadratmeter til forenings- 
og fritidsaktiviteter. Det er ofte tungt at løfte drift og 
vedligehold på disse. Der kan med fordel tænkes i, 
at man ved bedre udnyttelse og nytænkning i brug af 
faciliteter og organisering kan nøjes med færre kva-
dratmeter. Ved at øge kendskabsgrad til hinanden 
og til hinandens aktiviteter, og ved at stadig flere ser 
klyngen som en helhed, er håbet, at der skabes en 
bedre grobund for en sådan ressourcebesparende 
udvikling. En udvikling, der bliver nød til at gro nede-
fra, men som på sigt kan frigøre vedligeholdelses-
ressourcer, der kan bruges til flere og bedre tilbud på 
tværs af klyngen.

Der er mange steder en stor lyst til at samles i inte-
resse- og værdifællesskaber på tværs af landsbyer. 
Det er dog stadig udfordrende at få øje på hinanden 
og på de eksisterende fællesskaber. Særligt hvis 
man er ny i området. Derudover er der en efter-
spørgsel efter uformelle mødesteder. Steder hvor 
man mødes uforpligtende, hvor det er samværet, der 
er i centrum, og hvor det er muligt at ”droppe ind” 
efter lyst og behov. 

Naturen fylder rigtig meget hos borgerne i områ-
det. Dog er tilgængeligheden begrænset, og den 
manglende skiltning giver et ringe overblik over, hvor 
man kan bevæge sig. Der er efterspørgsel på flere 
outdoor aktiviteter både til lands og til vands. 

Erhverv
Erhvervsudviklingen er et tema, der har opmærk-
somhed fra kommunen, og et område klyngen gerne 
vil arbejde videre med. I forarbejdet til denne rapport 
er det blevet noteret, at mange mindre butikker 
overlever på et eksistensminimum, og da de kæm-
per med den daglige drift, er de meget ophængte i 
hverdagen, og har svært ved at rejse de ressourcer 
det kræves i forhold til at finde nye samarbejdspart-
ner og indtægtskilder. 

Flere enkeltmandsvirksomheder inden for forskellige 
erhverv har efterspurgt mulighed for netværk, helt 
lokalt. På klyngens projektcaféer er der blandet taget 
initiativ til opstart af et sundhedsnetværk for bl.a. 
alternative behandlere.

Ungdommen
Klyngens ungdom er udfordret på manglende aktivi-
tetsmuligheder, et svagt kendskab til hinanden, mod 
til initiativ og en manglende sammenhængskraft i 
området. De unge er selv kommet med mange for-
slag til forbedringer. Nogle af disse fremgår længere 
fremme i rapporten i resumeet fra dialogmødet med 
de unge. 

Ungdomsrådet, ungdomsskolen, overbygningen, 
foreningslivet, samt mødesteder og faciliteter er vig-
tige medspillere i et godt lokalt ungdomsliv, og det er 
vigtigt, at disse aktører er åbne for, hvad der rør sig 
hos de unge og evner at gribe det. I skrivende stund 
er der i et budgetforslag varslet lukning af områdets 
eneste overbygning. En sådan lukning vil have 
betydelige konsekvenser for at styrke ungdomslivet i 
nærområde Midt. 

Kommunale prioriteringer
Norddjurs Kommune er en meget langstrakt kom-
mune. Den er sammenlagt af tre tidligere kommuner 
og som tidligere nævnt opdelt i tre bybånd. Efter 
sammenlægningen har der tegnet sig en skævvrid-
ning af den politiske og økonomiske prioritering. Der 
har været et stort fokus på Øst- og Vest-båndet, og 
et noget mindre fokus på Midtbåndet. Den mang-
lende prioritering af den midterste del af kommunen 
har medført forringelser af tilbud, og det udfordrer 
sammenhængskraften og samspillet mellem lands-
byerne. En af kommunens visioner for det midterste 
bånd er netop en styrkelse af sammenhængskraften 
og samspillet mellem landsbyerne. Det er vigtigt, at 
klyngen i et samspil mellem borgere, forvaltning og 
politikere får sat fokus på netop det. 

4. 
MIN LANDSBYKLYNGE 

 – LANDSBYKLYNGEN  
MIDT I NORDDJURS
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Der er i klyngen stadig et fornuftigt udbud af kom-
munale tilbud såsom to folkeskoler, en stor spe-
cialskole, institutioner, haller, en ungdomsklub, 
et plejecenter, et kulturhus og et bibliotek. Der er 
erhvervsmuligheder inden for primært erhverv, turis-
me, servicevirksomheder og virksomheder, der kan 
operere uafhængigt af den fysiske placering. Mange 
indbyggere pendler til Randers og Aarhus, der kan 
nås fra klyngens sydvestlige hjørne inden for ca. 45 
minutter. Området tiltrækker på grund af de mange 
sommerhuse samt et bredt udbud af attraktioner på 
Djursland årligt mange tusinde turister. Derfor er der 
mange lokale virksomheder, som er beskæftiget med 
servicering af turister.

Naturen
Et vigtigt element for befolkningen og turisterne i 
området er naturen. Især den lange kyststrækning 
skaber et væld af aktivitets- og outdooroplevelser. 
Det drejer sig fx om kajak, fiskeri, dykning, jagt og 
friluftsliv generelt. Foruden den store kyststrækning, 
som spiller en vigtig rolle for klyngen både hvad 
angår fritid, erhverv og turisme, så kendetegnes om-
rådets geografi af et varieret landskab med en mang-
foldig natur i form af gamle bøge- og nåleskove, 
heder, søer, åer, moser, overdrev, bakker og dale. 
Der er gode muligheder for udvidelse af stisystemer/
vandreruter fremadrettet.

Blandet befolkning
Der bor i klyngen en broget skare af mennesker. I 
60’erne og 70’erne oplevede området en stor tilflyt-
ning af mennesker fra hippiekulturen, som bosatte 
sig i kollektiver i området. De etablerede kollektiver 
blandede sig med fiskere og landmænd, hvilket 
skabte et miks mellem den traditionelle befolkning og 
folk med en eksperimenterende livsstil. Tilflytningen 
af mennesker med alternative tanker og eksperi-
menterende livsstile er med til at skabe en særegen 
kultur, som er helt speciel for den midterste del af 
Norddjurs, og den er så stor en del af områdets 
lokalhistorie, at den har haft sin egen udstilling på 
Djurslands Museum. Den påvirkning og åbenhed 
mod noget nyt mærkes stadig, og flere lokale kul-
turevents er opstået i eller i kølvandet på kollektivi-
sterne. Det gælder fx Utamaduni – en dansefestival 
i Bøgeskoven, Magisk Midsommer i Grusgraven ved 
Nørager, ”Las Vegas” – et pulserende forsamlings-
hus midt på heden. Også i dag tiltrækker området 
kunstnere, musikere, forfattere og kreative mikrovirk-
somheder.  

Et anderledes foreningsliv
Den lokale interesse for kultur, det ”skæve” og 

håndværk viser sig ved mere specielle foreninger 
som Puch Maxi Klubben, Foreningen Smadderglad, 
Fjellerups Seje Sild og Rendemaskerne. Ligesom 
man kan komme til Strikkefestival og Kreativmesse 
i Stenvad Mosebrugscenter, og en gang om året 
komme til ”Running dinner”, som består af tre retter 
mad i tre forskellige hjem i Gjerrild. Blot for at nævne 
nogle ganske få eksempler.

De enkelte byer
Essensen med klyngetanken i Norddjurs er, at alle 
de enkelte landsbyer har noget unikt at give til helhe-
den. Udgangspunktet for samarbejdet er troen på, at 
indbyggerne ved at løfte i flok kan skabe en positiv 
udvikling for alle parter i MIN Landsbyklynge.

De enkelte landsbyer har hver deres unikke særken-
de og deres særlige borgere og ildsjæle. Nedenun-
der er nævnt de seks største byer, men de 11 mindre 
landsbysamfund har naturligvis også hver især deres 
helt særlige miljø og befolkning at byde ind med.

Stenvad ligger i klyngens sydvestlige hjørne, i et 
kuperet terræn i en smuk natur og en år, der løber 
gennem byen. Her findes Stenvad Mosebrug Center, 
der fungerer som medborgerhus, kulturhus, kontor-
fællesskab, kursuscenter og museum. Herudover 
er der Skyttehuset, Stenvad Stadion, en afdeling 
af Djurslandsskolen og naturområdet ved Dy-
strup-Ramten Søerne. 

Ørum ligger ved hovedvejen mellem Randers og 
Grenå, og er en af de gamle centerbyer i Nørre Djurs 
Kommune. Her er Børneby Ørum, som rummer 
en folkeskole med overbygning. Her er også en 
ungdomsskole, specialskolen Djurslandsskolen, 
sportshal med mange forskellige aktivitetsmulig-
heder, fodboldklubben AC Norddjurs, Ørum Bo- og 
aktivitetscenter, en nybygget brugsforening samt en 
tankstation og flere håndværkserhverv.

Glesborg har områdets “butikscenter” med Super-
brugs, Fakta, Ejendomsmægler, Genbrugsbutik, 
Jagt- og fiskeriudstyrsbutik og pizzaria. Her ligger 
Glesborg Børneby med folkeskole til og med 6. 
klasse, et stort nybygget plejecenter samt det af 
kommunens Rådhuse, som varetager Skole- og dag-
tilbuds-, Tandpleje- Familierådgivnings- og PPR-om-
rådet. Derudover er der en idrætshal og Nørre Djurs 
Håndboldklub.

Fjellerup ligger placeret ved nordkysten og er kendt 
for sin dejlige strand, de mange turister og den aktive 
lokalbefolkning. Her er en integreret institution, som 

4.2. MULIGHEDER OG SÆRKENDE
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er administreret under Ørum Børneby, afdelinger af 
Djurslandsskolen, Fjollehaven, som er en ny stor 
legeplads, en Brugs, campingpladser, flere fiskebu-
tikker, et stort sommerhus område og Vaffelbageriet 
ved stranden. Der er lavet en plan for et aktivitets-
bånd langs stranden, og kommunen har opkøbt 
Thomasminde, hvor der pt. er planer om at udvikle et 
kultur- og oplysningscenter.

Bønnerup har områdets eneste havn med både 
lyst- og erhvervsfiskeri. Her er et naturligt centrum 
for aktiviteter knyttet til havet. Det Maritime Hus med 
mange vandaktiviteter er åbnet i 2018. I Bønnerup 
kommer mange turister og her findes flere spise-
steder, indkøb, tøj- og brugskunstbutikker, en stor 
fiskeforretning, ferielejligheder, et stort sommerhus-
område, en campingplads, B&B, et borgerhus med 
Kulturcaféen, fodbold- og petanquebaner m.m. 

Gjerrild er placeret alene på den anden side af 
skoven. Her er Gjerrild Bønnerup Friskole, som har 
elever fra 0. - 9. klasse, en integreret institution, 
som administrativt er en del af Glesborg Børneby. 
Gjerrild har desuden en kro, et vandrehjem, Sostrup 

Slot og flere B&B, der alle tilbyder ophold til turister 
både inden for ferie- og erhvervssegmentet. I den 
forbindelse er der også her et sommerhusområde 
samt en campingplads. Her er et lokalhistorisk arkiv, 
en købmand med mange servicefunktioner, mange 
aktive foreninger, fællesspisning hver onsdag hele 
vinteren og fredagsklub hver uge året rundt.

Samarbejde mellem byerne 
Der har igennem de seneste år været en tendens til, 
at landsbyerne på enkelte områder samarbejder på 
tværs. Det gælder fx i idrætsforeningerne, som træk-
ker borgere til bestemte idrætsgrene fra det meste af 
klyngen, og i forbindelse med skolerne i Glesborg og 
Ørum samt Gjerrild Bønnerup Friskole, som alle har 
børn fra hele området. Derudover samarbejder flere 
af landsbyerne omkring enkeltstående begivenhe-
der som fx Kunststien 2017, der var et samarbejde 
mellem Bønnerup og Fjellerup. 

Videndeling og fælles aktiviteter på tværs forsøges 
altså allerede i dag. Udfordringen bliver fremadrettet 
at få systematiseret, udbygget og udbredt samarbej-
det og klyngefællesskabet.  
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Figuren viser størrelsen på de ni sogne målt på an-
tallet af indbyggere fra 2007 til 2018. Dermed er det 
let at sammenligne størrelsen på de enkelte sogne.

I 2007 boede der i Norddjurs Kommune 38.333 bor-
gere, mens der i dag bor 38.180 borgere. Kommu-
nen har således gennem de seneste 11 år mistet ca. 
250 indbyggere. De næste årtier forventes befolk-
ningstallet dog at stige jævnt. Med udgangspunkt i 
befolkningsprognosen forventes en mindre stigning i 
befolkningstallet således, at der i Norddjurs Kommu-
ne i 2045 vil bo 39.143 indbyggere.7

MIN Landsbyklynge udgøres af de to skoledistrik-
ter Ørum og Glesborg. De ydre grænser for de to 
skoledistrikter svarer tilnærmelsesvist til det areal, 

som sognene Fjellerup, Glesborg, Hemmed, Gjerrild, 
Ørum, Stenvad, Ginnerup, Rimsø og Kastbjerg dæk-
ker. Det er derfor de ni sogne, den kommende del af 
rapporten tager udgangspunkt i. 

Der bor i dag sammenlagt 6.128 borgere i de ni 
sogne. I 2007 boede der i samme område 6.438 
borgere, hvorfor der over de seneste 11 år har været 
en befolkningsnedgang på ca. 5 %. Der har dog 
fra 2017-2018 været en befolkningsfremgang. Det 
største sogn målt på indbyggertallet er Ørum Sogn, 
mens det mindste er Kastbjerg Sogn.  

Det kan være svært at se, hvordan indbyggertallet i 
de enkelte sogne har udviklet sig i perioden. I næste 
figur er indbyggertallene derfor omregnet til såkaldte 
indekstal. Det gør det lettere at se udviklingen over 
tid.  

4.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2018)13

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

24 



 Ørum      Hemmed      Glesborg      Fjellerup      Gjerrild     
 Stenvad       Ginnerup     Rimsø       Kastbjerg

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 
2007 til 2018 som indekstal. Figuren tager afsæt 
i indbyggertallene fra 2007 og sætter dem til 100. 
Hvis indbyggertallet er konstant over hele perio-
den, bliver indekstallet ved med at være 100. Hvis 

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

Grafen med de indekserede tal viser, at kun Gles-
borg og Fjellerup har formået at forøge indbygger-
tallet i perioden. De øvrige syv sogne har alle mistet 
indbyggere. Dog har sognene Ginnerup, Rimsø og 
Kastbjerg sammen med Glesborg og Fjellerup fået 
flere indbyggere fra 2017 til 2018. 

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

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN – INDEKSTAL (2007-2018)
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Figuren viser hvor stor en andel af det samlede ind-
byggertal, som hver af de fem aldersgrupper udgør. 

Tallene er beregnet samlet alle ni sogne. Tallene er 
opgjort i hhv. 2007 og 2018. 

2007 2018

ALDERSFORDELING (2007 OG 2018)

0-6 år 7-16 år 17-25 år 26-64 år 65 år +
0
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Der er i perioden for 2007 til 2018 procentvis blevet 
færre småbørn (0-6 år), børn i den skolepligtige alder 
(7-16 år) og voksne i den arbejdsdygtige alder (26-
64 år). Samtidigt med det er der kommet en betyde-
ligt større andel af ældre (65+ år). Andelen af unge 
(17-25 år) er uændret. 

Fortsætter den udvikling, kommer det til at få stor 
betydning for den kommunale service i fremtiden. 
Grundlaget for institutioner og skoler bliver eksem-
pelvis mindre, skatteindtægterne falder og udgifterne 
til de ældre bliver større.

Ud fra tallene er det tydeligt at aflæse, at klyngen 
over det seneste årti har haft svært ved at tiltrække 
nye børnefamilier, hvilket skal være en prioritet frem-
adrettet, hvis ovenstående udvikling skal ændres. 

Inddeles de voksne i den arbejdsdygtige alder i en 
gruppe bestående af hhv. de 26-45-årige og de 
46-64-årige, ses det, at aldersgruppen 26-45 år 
falder med tre procentpoint i den relative aldersforde-
ling, men aldersgruppen 46-64 år relativt set er stabil 
over perioden. Faldet i andelen af voksne i den ar-
bejdsdygtige alder skal altså findes i de 26-45-årige.    
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i 
de ni signe for hvert år i perioden fra 2007 til 2018.

Af figuren kan det aflæses, at gennemsnitsalderen 
i alle ni sogne er steget over perioden. Det er dog 
forskelligt, hvordan den præcist har udviklet sig. I 
Rimsø Sogn er gennemsnitsalderen eksempelvis 
kun steget med 0,1 år, mens den i Gjerrild er steget 
med hele 7,8 år. De pludselige udsving i Glesborg 
og Rimsø fra 2011 til 2012 skyldes, at der i Glesborg 
her åbnede et nyt plejecenter, mens Nørrevang, som 
var et plejehjem og en række beskyttede boliger i 
Rimsø, blev lukket ned i 2011.  

Den samlede gennemsnitsalder i klyngen var i 2007 
42,1 år. I dag er den steget til 46,4 år. Til sammen-
ligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2007 
39,9 år, mens gennemsnitsalderen i 2018 er steget 
til 41,5 år. Dermed er gennemsnitsalderen over de 
seneste 11 år steget med 4,3 år i klyngen, mens den 

på landsplan ’kun’ er steget med 1,6 år. Gennem-
snitsalderen i klyngen er derfor både højere end på 
landsplan, og den stiger hurtigere. 

Gennemsnitsalderes er højest i Hemmed Sogn, 
mens den er lavest i Ginnerup Sogn. 
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommuner, lokale for-
eninger, institutioner, organisationer og ikke 
mindst borgerne, som har en helt afgørende 
betydning for en landsbyklynges udvikling 
og succes. Det er borgerne, der ved, hvordan 
hverdagslivet fungerer, og hvilke behov og 
ønsker der er. 

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalområ-
de er der gennemført en borgerundersøgelse, som 
er foretaget som en elektronisk spørgeskemaunder-
søgelse.

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

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens re-
sultater blive fremlagt og gennemgået. Teksten med 
fed skrift citerer formuleringen fra spørgeskemaun-
dersøgelsen. I parentes (n) er antallet af borgere, 
der har besvaret spørgsmålet, angivet. Resultater-
ne er angivet i procent. 

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2018

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden 30. 
april til 25. juni 2018.8

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt 
ud via e-Boks og fjernprint. Den kunne ligeledes 
tilgås på klyngens egen facebookside. 

For at sikre en så høj svarprocent som muligt 
har der været gjort opmærksom på undersø-
gelsen på Facebook, gennem konkurrencer, 
til dialogmøder og projektcaféer. Derudover er 
borgerne blevet opfordret til at svare på spør-
geskemaet til fælles arrangementer, gennem 
samtale med styregruppemedlemmer og via 
Klyngenyt, som er delt ud i fysisk format til det 
meste af klyngen.  

Antal besvarelser
I alt har 2.200 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er sendt til personer fra 16 år med bopæl 

i klyngen og ejere af fritidshuse i klyngen (i alt 
10.632 borgere). Den samlede svarprocent er 
20,7 %.⁹

Køn
53 % af respondenterne er kvinder, mens 47 % 
er mænd. 

Bopæl
62 % af besvarelserne kommer fra borgere i 
området, mens de resterende 38 % kommer fra 
ejere af fritidshuse i klyngen. 
70 % og dermed over halvdelen af responden-
terne har boet eller haft fritidshus i klyngen i 
mere end ti år, mens 30 % har boet der i kortere 
tid. 11 % har boet i klyngen hele deres liv.  

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
57,7 år.

5. 
KLYNGEN I ET  
BORGERPERSPEKTIV
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning til 
og tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
til lokalområdet giver folk lyst til at engagere sig i 
udviklingen, og tilfredshed er med til at fastholde 
befolkningen. 

5.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=2.039)

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

Ved ikke – 3 %

Helt uenig og uenig – 3 %

SamletHelt enig 47 %

Enig 47 %

Uenig 2 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 3 %

Helt enig og enig – 94 %
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Samlet set føler 60 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 22 % ikke gør. 18 % ved ikke, om 
de føler tilknytning til hele området. 

77 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 12 % gør 
ikke, og 11 % ved det ikke. 

Helt uenig og uenig – 12 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET,  
SOM MIN LANDSBYKLYNGE DÆKKER (N=2.026)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=2.028)

Ved ikke – 18 %

Helt uenig og uenig – 22 %

Helt enig og enig – 77 %

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn, de bor i, er 
stærkere end til klyngen som helhed. Det er ikke 
overraskende, da et sogn er en historisk enhed, 
som de fleste er vokset op med, mens landsbyklyn-
gen er en ny enhed, som er i gang med at opbygge 

en ny fælles identitet på tværs af sognegrænser-
ne. At 60 % føler tilknytning til området, som MIN 
Landsbyklynge dækker, viser dog, at en stor del af 
respondenterne allerede i dag også føler tilknytning 
til landsbyklyngens samlede geografi.  

Helt enig 15 %

Enig 45 %

Uenig 17 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 18 %

Helt enig  28 %

Enig 49 %

Uenig 9 %

Helt uenig 3 %

Ved ikke 11 %

Helt enig og enig – 60 %

Ved ikke – 11 %
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Naturkvaliteter (60 %) spiller en altafgørende rolle for 
bosætning i den midterste del af Norddjurs Kommune. 
End ikke familie og/eller venner i området (27 %), 
som er den næst vigtigste årsag til bosætning, er i 

nærheden af at have samme betydning som naturen. 
De mange respondenter, som er ejere af fritidshus i 
klyngen, er med til at trække naturkvaliteternes rolle 
op. 

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=2.122)

Født og opvokset i området

Familie og/eller venner i området

Arbejde eller ens families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%

      17 %

       27 %

 13 %

    15 %

2 %

   14 %

           60 %

          11 %

    15 %

      17 %

0 10 20 30 40 50 60
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42 % tror, at befolkningstallet vil stige, mens 26 % 
forventer det modsatte. 32 % ved det ikke. Det bli-
ver interessant at se, hvordan Norddjurs Kommune 
og MIN Landsbyklynge i samarbejde fremadrettet 
kan udvikle det potentiale, der er i området.

Helt uenig og uenig – 26 %

Helt enig og enig – 42 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=1.965)

Ved ikke – 32 %

5.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet som tidligere 
omtalt faldet med godt 5 % i klyngen. Set i lyset af 
det, er det interessant at undersøge, hvordan bor-
gerne forestiller sig udviklingen fremadrettet.

SamletHelt enig  12 %

Enig 30 %

Uenig 22 %

Helt uenig   4 %

Ved ikke 32 %
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74 % mener, at fordelene ved at bo i en lille by er 
større end ulemperne. 10 % er uenige og 16 % ved 
det ikke. 

På samme måde som ved forrige spørgsmål, er 74 
% enige, 10 % er uenige og 16 % ved ikke. 

Helt uenig og uenig – 10 %

Helt uenig og uenig – 10 %

Helt enig og enig – 74 %

Helt enig og enig – 74 %

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END 
ULEMPERNE (N=1.966)

HVIS JEG BLEV SPURGT, VILLE JEG ANBEFALE  
ANDRE AT FLYTTE TIL MIN BY (N=1.965)

Ved ikke – 16 %

Ved ikke – 16 %

Samlet

Samlet

Helt enig  30 %

Enig 44 %

Uenig 9 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 16 %

Helt enig  28 %

Enig 46 %

Uenig 8 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 16 %

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

Kan MIN Landsbyklynge få ovenstående formidlet 
videre til potentielt nye tilflyttere, så har de et stærkt 
argument for bosætning i området. I den forbindel-

se vil det være relevant at inddrage statistikken om, 
at 94 % af borgerne er tilfredse med at bo, hvor de 
bor.  
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5.3. ORGANISERING
Det er organiseringen af samarbejdet mellem lands-
byerne, som danner fundamentet for den udvikling, 
der sker i MIN Landsbyklynge. Målet med organi-
seringen er at skabe en struktur, som muliggør et 
samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der i 
fællesskab arbejdes med de langsigtede perspek-
tiver. Derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, 
medmindre organiseringen er på plads.

Som tidligere nævnt er der flere eksempler på 
samarbejder på tværs af de enkelte området i 
klyngen. Det drejer sig fx om skolerne og idræts-
foreningerne. Samarbejdet både her og på en lang 
række andre områder er dog noget, som kan blive 
både udvidet og forbedret. På den baggrund er det 
relevant at se på, hvordan borgerne vurderer det 
nuværende samarbejde og udgangspunktet for et 
stærkere samarbejde i fremtiden.

Over halvdelen (59 %) svarer, at de ikke ved, om 
samarbejdet på tværs af landsbyerne i dag er 
velfungerende. Det vidner om et svagt kendskab til 
de eksisterende rutiner. 27 % mener, der er et godt 

samarbejde, mens 14 % er uenige. Alt i alt viser det 
et broget billede med plads til både forbedring og 
forandring. 

Helt uenig og uenig – 14 %

Helt enig og enig – 27 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? 
(N=1.883)

Ved ikke – 59 %

SamletHelt enig    3 %

Enig 14 %

Uenig 13 %

Helt uenig   1 %

Ved ikke 59 %
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86 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 

hvis landsbyerne fremover skal overleve. 2 % er 
uenige, og 12 % svarer ved ikke. 

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=1.906)

Helt uenig og uenig – 2 %

Ved ikke – 12 %

Helt enig og enig – 86%

SamletHelt enig  31 %

Enig 55 %

Uenig   2 %

Helt uenig   0 %

Ved ikke 12 %

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak-
ker op om en stærk koordinering på tværs. Uden 
borgernes tro på det, vil det ikke være muligt at ska-
be en stærk landsbyklynge. 86 % og dermed langt 
størstedelen bekræfter, at de ser samarbejde som 
vejen frem, og at landsbyerne står stærkere, når de 
står sammen. Det giver styregruppen og projektet 

som helhed en stor opbakning fremadrettet. 
Der er en uoverensstemmelse mellem samarbejdet 
i klyngen i dag og respondenternes opfattelse af 
nødvendigheden af at samarbejde. Der er altså en 
bevidsthed om, at samarbejde er vejen frem, men 
der er indtil nu ikke gjort noget for at imødekomme 
det behov.  

På samme måde som mange respondenter ikke 
ved, i hvilken grad de enkelte landsbyer i dag sam-
arbejder med hinanden, ligeledes er der mange, 

som ikke ved, om landsbyerne er gode til at kom-
munikere med og informere hinanden.

En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. 46 % ved dog 
ikke, om det sker i dag. 38 % mener, der sker en 

deling af viden, men 16 % er uenige. Der er således 
også her meget delte meninger blandt responden-
terne. 

Helt uenig og uenig – 16 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE,  
ER VI GODE TIL AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=1.882)

Ved ikke – 46 %

Helt enig og enig – 38 %

SamletHelt enig  6 %

Enig 32 %

Uenig 14 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 46 %
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ORGANISERING I MIN LANDSBYKLYNGE  

Generelt har styregruppen og de frivillige bag 
MIN Landsbyklynge valgt en meget flad struk-
tur, som giver plads til at afprøve nye strukturer 
og organisationsformer. 

Styregruppen er åben for alle. I styregruppen 
deltager desuden Norddjurs Kommune med 
en repræsentant og projektets proceskonsu-
lent. Styregruppens primære opgave er ifølge 
dem selv at sikre drive i processen, at styrke 
samarbejdet med Norddjurs Kommune, at 
skabe grobund for lokale initiativer og forståelse 
for frivillighedens væsen samt at bidrage til at 
skabe en fælles identitet mellem borgerne på 
tværs af landsbyerne. 

Der er kontinuerligt arbejdet med at etablere 
en stærk kommunikationsgruppe. Der arbejdes 
forsat på at hverve flere frivillige, som har lyst til 
at være med til at styrke kommunikationen. 

Forskellige interessegrupper arbejder med en 
række konkrete projekter og projektideer som 
fx ”Det Maritime Hus”, Sundhedsnetværket, 
Kulturcafé, mobilitet, unge i klyngen m.m. På 
klyngens hjemmeside kan man finde mere 
information om de forskellige projektidéer, der 
arbejdes med. 

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

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan MIN Lands-
byklynge og andre aktører i området få inspiration 
til, hvordan de bedst kommunikerer med borgerne. 
Det samme gør sig gældende for eksempelvis for-
eningerne i området. Derfor bliver borgerne spurgt 
ind til deres nuværende vaner og fremtidige ønsker, 
når de søger informationer.

36 % af respondenterne havde hørt om lands-
byklyngen Midt i Norddjurs, før de deltog i borge-
rundersøgelsen. Dermed er borgerundersøgelsen 
ikke blot med til at give information om området, 
den er også med til at udbrede kendskabet til det 
nye klyngesamarbejde. Særligt blandt ejerne af fri-
tidshuse i området er kendskabet til klyngen steget 
markant. 

De 36 %, som havde hørt om MIN Landsbyklynge, 
blev efterfølgende spurgt til, hvorfra de havde hørt 
om klyngen. Alle respondenter blev ligeledes spurgt 
til, hvordan de fremadrettet ønsker at indhente 
oplysninger om lokale forhold. 
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Fokuseres der udelukkende på besvarelserne fra 
ejerne af fritidshuse i området, så har over halvde-
len hørt om klyngen gennem de lokale ugeaviser. 
Fremadrettet ønsker fritidshusejerne at modtage 
informationer om området via mails/nyhedsbrevet 
Midt i Norddjurs (58 %), lokale ugeaviser (36 %) og 
den lokale hjemmeside (29 %). Det kan derfor kon-
kluderes, at hvis klyngen ønsker at komme i kontakt 
med fritidshusejerne, så skal det ikke foregå via 
Facebook. Det er hverken her, de har søgt infor-
mationer om området indtil nu, og det er heller ikke 

her, de ønsker at gøre det fremadrettet. Derimod 
skal det hovedsageligt ske gennem nyhedsbrevet, 
hvilket dog kræver deres e-mailadresser, og de 
lokale aviser.  

Respondenternes besvarelser viser et broget 
informationsbehov blandt borgerne og ejerne af 
fritidshuse, som MIN Landsbyklynge i fremtiden kan 
målrette deres budskaber ud fra. Eksempelvis må 
det med udgangspunkt i besvarelser være en klar 
anbefaling, at nyhedsbrevet, som bl.a. udsendes 

Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om klyn-
gesamarbejdet, peger de fleste på Facebook (37 %), 
lokale aviser (35 %) og gennem samtale med andre 
personer fra lokalsamfundet (33 %). Under ’Andet’ 
nævnes en lang række forskellige kommunikationska-
naler. Det gælder fx alt fra radio og tv til fællesspisnin-
ger og borgermøder.   

Fremadrettet foretrækker respondenterne at holde sig 
orienteret om udviklingen i lokalområdet via mails/ny-
hedsbrevet Midt i Norddjurs (50 %), lokale aviser (41 
%), den lokale hjemmeside (40 %) og Facebook (31 
%). Ønskerne fra hhv. borgerne og ejere af fritidshus i 
klyngen er stort set identiske. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=665)     

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE OPLYSNINGER 
OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.858)  

Mails/nyhedsbrevet Midt i Norddjurs

Facebook (fx facebooksiden @MIN. Midt i Norddjurs) 

Lokale hjemmesider (fx www.minlandsbyklynge.dk)

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Kirkebladet

Opslag på lokale mødesteder

Nørredjurstidende.dk

Andet

              21 % 
              50 %

         37 % 
              31 %

             11 % 
             40 %

      35 % 
              41 %

   33 % 
 12 %

         8 % 
     15 %

1 % 
  3 %

     5 % 
          9 %
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  3 %

         8 % 
2 %
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på mail, fortsættes, at der etableres et samarbejde 
med de lokale medier10, samt at kommunikationen 
på både facebooksiden og hjemmesiden fortsætter 
og udbygges yderligere. I forbindelse med sidst-
nævnte kan det overvejes, om Nørre Djurs Tidende 
skal slås sammen med klyngens egen hjemmeside, 
da de to sider langt hen af vejen tjener samme 
formål.

Udbredelse af kendskabet til  
MIN Landsbyklynge
Gennem arbejdet med at etablere klyngen har 
der været fokus på nå bredt ud til lokale borger 
og invitere dem med ind i arbejdet. Først i initia-
tivgruppen og efterfølgende i styregruppen. Til de 
”Folket Former” møder, som har været afholdt, har 
klyngen forsøgt at nå bredt ud. Derudover har der 
været skrevet pressemeddelelser til begge møder, 
som har været i Lokalavisen, Grenaa Bladet, Århus 

Stiftstidende og Randers Amtsavis. Der har været 
aktivitet på klyngens Facebookside, hvor opslag 
har været flittigt delt på de lokale Facebooksider i 
området. 

Kommunikationsgruppen, som består af ganske 
få medlemmer, har brugt en del ressourcer MIN 
Landsbyklynges hjemmeside, www.minlandsbyklyn-
ge.dk, og på deres forsøg med at hverve medlem-
mer til kommunikationsgruppen.

Sideløbende hermed har styregruppen indsamlet 
mailadresser til modtagere af nyhedsbrevet Klyn-
genyt, som de i skrivende stund har udsendt fire 
gange elektronisk. Derudover er den sidste udgave 
af Klyngenyt husstandsomdelt til en stor del af 
klyngen. Også her forsøger klyngen at få hjælp fra 
flere frivillige.

5.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærkt landsbyklynge vokser frem af engagere-
de borgere, som aktivt involverer sig og vil yde en 
frivillig indsats.11 Uden et stærkt frivilligt engagement 
er det vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyngen 
Midt i Norddjurs. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen og motivationen for frivilligt arbejde, da det 
giver klyngen et vigtigt redskab til at motivere nye 
frivillige. 

93 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at 
borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i om-
rådet skal overleve. Det viser, at borgerne er meget 
bevidste om deres afgørende rolle i forhold til at sikre 
landsbyernes overlevelse. Det er derfor et vigtigt 
argument i den fremtidige rekruttering af nye frivillige.

31 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbej-
de. Filtreres besvarelser fra ejerne af fritidshuse i 
området fra, ses det, at 40 % af borgerne i klyngen 
arbejder frivilligt. Det er stort tilsvarende med resten 
af befolkningen på landsplan, hvor 41 % deltager i 
frivilligt arbejde.12

212 respondenter giver direkte udtryk for, at de 
gerne vil kontaktes med henblik på at høre mere om 
mulighederne for at blive frivillig i klyngen. Det giver 
styregruppen et enormt skub fremad i arbejdet med 
at engagere og rekruttere borgerne, og det viser, at 
der er et potentiale for at involvere endnu flere i den 
lokale udvikling. 

Der arbejdes i skrivende stund på et informations-
brev og en 5. udgave af Klyngenyt, som skal udsen-
des til de respondenter, der har opgivet en e-mai-
ladresse i spørgeskemaet.  Sideløbende arbejdes 
der med et efterårsarrangement, hvor der vil blive en 
lang liste af små og store opgaver, som ”nye” frivilli-
ge i klyngen kan byde ind på. Der afholdes desuden 
et åbent styregruppemøde i september for interes-
serede. Senere i efteråret 2018 vil der blive indbudt 
til temamøde, hvor fokus vil være på de områder, 
borgerne ønsker at byde ind på.

De 212 respondenter, som gerne vil høre mere om 
mulighederne for at arbejde frivillige i klyngen, bliver 
i forlængelse heraf af styregruppen spurgt til, hvilke 
fokuspunkter de specifikt ønsker at arbejde med. Her 
er det særligt naturoplevelser af forskellig karak-
ter, der nævnes. Bl.a. vandreture, guidede ture og 
cyklestier.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor 
bliver de borgere, som svarer, at de deltager i frivilligt 
arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.13 
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=579)

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

Respondenterne motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen (52 %). Herefter kommer deres 
ønske om at deltage i et socialt fællesskab (40 
%), og det at de blev opfordret/valgt til det (36 %). 

Under ’Andet’ nævner flere, at de er vokset op med 
foreningsarbejde og ser det frivillige engagement 
som en naturligt del af livet.  

Jo bedre MIN Landsbyklynge kender borgernes 
motivationsfaktorer, desto bedre kan de henvende 
sig til nye frivillige og invitere dem ind i samarbej-
det. Med udgangspunkt i ovenstående kan det 
derfor konkluderes, at det i rekrutteringen af frivillige 
i Midt i Norddjurs er afgørende, at de har interesse 
for sagen, det sociale fællesskab prioriteres, og at 
de bliver opfordret til at engagere sig. Der ligger 
derfor en vigtig opgave for klyngen i at få bragt 
disse elementer i spil, da det kan have betydning, 
når der skal rekrutteres nye frivillige.

Ser man på de landsdækkende undersøgelser på 
området, så angiver eksempelvis 46 %, at enga-
gementet udsprang af deres egen interesse.14 I 
Klyngen er der altså flere frivillige, som begyndte på 
grund af deres egen interesse for sagen. Det kan 

derfor anbefales, at MIN landsbyklynge opfordrer 
områdets borgere til at bidrage med deres specifik-
ke kompetencer inden for områder, som interesse-
rer dem.

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige ud-
bytte, borgerne får, når først de er begyndt. 
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At deltage i et socialt fællesskab (57 %), det at gøre 
noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (47 %), 
samt at gøre noget konkret, på områder som opta-
ger den enkelte (38 %) er det mest betydningsfulde 

udbytte ved at lave frivilligt arbejde for borgerne, 
som lever midt i Norddjurs. 

Det er bemærkelsesværdigt, at respondenterne 
i så udpræget grad peger på det sociale fælles-
skab som det mest værdifulde aspekt ved frivilligt 
arbejde, da det i den indledende fase af det frivillige 
engagement ’kun’ er det næst vigtigste. Ligeledes 
er det påfaldende, at den personlige interesse for 
sagen, og det at gøre noget konkret på områder, 
som interesserer den enkelte, bliver mindre vigtigt, 
når først man er i gang med det frivillige arbejde. 

Sammenlignes ovenstående besvarelser ligeledes 
med landsdækkende undersøgelser, så er det i 
denne forbindelse særligt interessant at se på det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. 
Hvor det er det, der her giver det næst største ud-
bytte, så er det i de landsdækkende undersøgelser 
det, som giver det tredje højeste udbytte.15 På den 
måde viser respondenternes besvarelser, at lysten 
til et lokalt engagement er større i klyngen end på 
landsplan. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=576)

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
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5.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet 
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle. 
I styregruppen deltager en kommunal repræsen-
tant fra Norddjurs Kommune på møderne, og 
kommunen fungerer som økonomisk bidragsyder 
til klyngen. Uden kommunens opbakning kan MIN 
Landsbyklynge derfor ikke etableres. 

Men hvordan beskriver Norddjurs Kommune selv 
deres syn på borgerinddragelse, frivillighed og sam-
arbejde på tværs, som er nogle af hovedpointerne i 
landsbyklyngekampagnen? 

Kommuneplan og udviklingsstrategi
I Kommuneplan 2017 beskriver Norddjurs Kommu-
ne, at samarbejde mellem de enkelte byer i kommu-
nen er afgørende for udviklingen i området16: 

”Det er kommunalbestyrelsens ønske, at 
alle byer i Norddjurs skal kunne tilbyde ’hele 
pakken’ for et liv med muligheder. Dét kan 
de færreste byer på egen hånd, derfor skal 
de ses i indbyrdes samspil og netværk. De 
skal supplere hinanden og deles om funk-
tioner, og de mindre byer skal koble sig på 
de lidt større byer i kommunen.”

Kommunen har inddelt geografien i tre bybånd, 
hvor byerne i det midterste bybånd indgår i klyngen. 
Omkring det midterste bånd beskriver kommunen 
bl.a.:

”De tre byer (Ørum, Glesborg og Bønnerup, 
red.) i bybåndet er meget forskellige og 
har alle funktioner, der gør dem lige vigtige 
for bybåndets vækst. Der er derfor ikke på 
samme måde en motor for bybåndet som 
i de to øvrige bånd, men derimod er alle 
byerne motorer for det omkringliggende 
netværk af byer.”

Ovenstående synspunkt fra kommunen bekræftes 
i Udviklingsstrategi 2015. Her skriver Norddjurs 
Kommune bl.a.17:

”Samtidig er byerne også afhængige af 
hinanden og skal bruge hinanden. Alle kan 
ikke have alle funktioner, men skal dele, 
således at kvaliteten af funktionerne bliver 
af høj standard.”

I kampagnen Landsbyklynger er det netop en vigtig 
pointe, at alle ikke kan have det hele, men at lands-
byer, hvis de slår sig sammen, i fællesskab kan 
have det hele. Derfor arbejder Norddjurs Kommune 
allerede med udgangspunkt i nogle af de samme 
tanker, som ligger til grund for kampagnen Lands-
byklynger.  

Frivilligpolitik, Socialpolitik  
og Landdistriktspolitik
I Frivilligpolitikken beskriver kommunen, hvordan 
den støtter og bakker op omkring foreningers og or-
ganisationers sociale arbejde.18 På den måde viser 
Norddjurs Kommune, at den gerne vil løse opgaver 
i samarbejde med øvrige aktører i området. 

I Landdistriktspolitikken står der bl.a., at en af for-
udsætningerne for et velfungerende lokalsamfund 
er, at der er borgere, som ønsker at bidrage til at 
skabe liv og sammenhængskraft, samt at der fortsat 
er mennesker, som vil engagere sig i udviklingen af 
området.19

I forlængelse heraf er det værd at nævne, at kom-
munens Socialpolitik er udviklet med udgangspunkt 
i en høj grad af borgerinvolvering. Bl.a. skriver 
kommunen i den forbindelse: ”…

”…det er vigtigt, at flest mulige […] byder 
ind med idéer og forslag”.20

Norddjurs Kommune har altså beskrevet, at de pri-
oriterer samarbejdet med borgerne og samarbejdet 
på tværs mellem lokalsamfundene. For at kortlæg-
ge borgeres kendskab til de kommunale ambitioner 
om borgerinddragelse, bliver borgerne spurgt til 
deres kendskab til samarbejdet mellem borgere og 
kommune.
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OG VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN 
FX VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE 
(N=1.842)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

84 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til 
kommunens syn på samarbejdet med borgerne. 
Af de resterende tror halvdelen, at kommunen har 

beskrevet det, mens den anden halvdel tror det 
modsatte.
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5.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Ofte bliver et mødesteds betydning først synlig, når 
det lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot forsvinder 
der et sted med en funktion, der forsvinder også 
et rum for socialt samvær. I dagligdagen styrker 

mødesteder det personlige netværk og fællesska-
bet blandt borgerne. Mødesteder har således stor 
betydning for den enkeltes sundhed og velbefinden-
de. Sådan er det også for borgerne i MIN Lands-
byklynge.

Trods de fem førnævnte planer, strategier og 
politikker er det langt fra alle borgere, der er klar 
over, hvordan man kan få indflydelse på den lokale 
udvikling. Resultatet er ganske interessant, da så 
mange respondenter reelt ikke er klar over, i hvilken 
grad samarbejdet mellem borgere og kommune er 
prioriteret, og hvad rammerne for det er fra kommu-
nens side. 

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

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, stranden 
og genbrugsstationen.

 

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

Eksempler på tredje mødeste-
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.
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I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder.21 

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

HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.763)

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)

Havne- og kystmiljøer

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Tilbagevendende årlige 
begivenheder (7,7) vurderes af borgerne til at have 

den største betydning som et fælles mødested. En 
del af de øvrige mødesteder vurderes dog også til 
at have stor betydning i den forbindelse. 

Respondenterne har ligeledes mulighed for at næv-
ne andre mødesteder, som de mener kan styrke 
fællesskabet på tværs. Her nævnes eksempelvis 
flere caféer i området, fællesspisninger, stranden 
og Stenvad Mosebrugscenter. 

Fokuseres der igen udelukkende på besvarelserne 
fra ejerne af et fritidshus i klyngen, så vurderes 
eksempelvis havne- og kystmiljøer her at have 
en langt større betydning, end borgerne i klyngen 
tildeler det. 

I forhold til de tre typer mødesteder, så er haller og 
klubhuse samt institutioner eksempler på formelle 
mødesteder, hvor man mødes med en forventning 
om et forudbestemt læringsudbytte. Den type mø-
dested er vigtig for lokalsamfundet, da det hænger 
sammen med et grundlæggende behov for at få 

hverdagen til at fungere. Dagligvarebutikker er et 
eksempel på et uformelt mødested, hvor man mø-
des tilfældigt med et bestemt formål, mens tilbage-
vende årlige arrangementer er eksempler på ’tredje 
mødesteder’. Det betyder, at det sociale samvær er 
i fokus, at det er lidt tilfældigt, hvem man møder, og 
hvad man taler om. I den type mødested ligger der 
et frirum og en åbenhed i forhold til at møde andre 
mennesker. 

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

Styregruppen har kortlagt en lang række af møde-
steder i klyngen og indtegnet dem på et kort over 
området.

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

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning i 
Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Norddjurs 
Kommune på en flot 15. plads.22 Dækningen bliver 
målt ud fra antallet af faciliteter i forhold til indbyg-
gertallet. I landdistrikterne ses det ofte, at borgerne 
har længere til idrætsfaciliteterne mod til gengæld 
ikke at være så mange om at dele dem.

5.8. AKTIVITETSUDBUD

DDO © COWI

Bønnerup Strand

Fjellerup

Ørum

Ramten

Stenvad

Glesborg

Gjerrild

Bønnerup

Tvedhuse

Hemmed

Tranehuse

Hedegård

Laen Selkær

kærby
Kastbjerg

Skindbjerg
Constantia

Kni

Mastrup

Ginnerup

Fannerup

Dystrup

Ulstrup

Hegedal

Emmelev

Rimsø

Emmedsbo

Brøndstrup

Kirke

Bibliotek

Campingplads

Idrætshaller og -anlæg

Skole

Lystbådehavn

Blå Flag 2018

Naturområder

Forsamlingshus

Museeum 

Dagligvarer

Lejerplads/shelters

Gjerrildbanesti

Nordsøstien

Friskole
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ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=1.744)

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

Men det er dermed samtidigt også hver femte, som 
ikke er tilfreds.  

Ja

Nej

%

             80 %

20 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Der ses en tendens til, at ejere af fritidshuse i 
området er mere tilfredse med udbuddet af fritids-
aktiviteter end borgerne i området. Det skyldes 
med stor sandsynlighed, at behovet for fritids- og 
aktivitetstilbud blandt ejerne af fritidshuse er mindre 
end behovet hos de fastboende borgere. 

Respondenterne bliver i forlængelse af tilfredshe-
den spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter. 
Forslagene fordeler sig på tre overordnede ka-
tegorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur.23

NATUR OG OUTDOOR (N=932) 

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

        29 %

        58 %

       29 % 

    16 %

           32 %

     27 %

13 %
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Inden for Natur og outdoor er vandreture (58 %) 
den store højdespringer. Under ’Andet’ nævnes 
eksempelvis bedre forhold til både ride- og cykelstier 
i naturen samt svampe- og fugleture i området. Hos 

ejerne af fritudshuse i klyngen er efterspørgslen efter 
vandreture endnu større, end den er hos områdets 
indbyggere. 
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IDRÆT OG MOTION (N=720)

Gymnastik

Svømning

Fitness (spinning, aerobic, yoga mm.)

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

E-sport

Andet

%

            27 %

              28 %

    34 %

          26 %

        25 %

  17 %

      13 %

10 %

  11 %
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Inden for Idræt og motion er det forskellige fitnessak-
tiviteter (34 %), som efterspørges af flest respon-
denter. Herefter fordeler respondenternes svar sig 

bredt på flere kategorier. Under ’Andet’ nævnes bl.a. 
udendørs fitnessaktiviteter. Hos fritidshusejerne er 
løb den mest efterspurgte aktivitet.  

Det er i klyngen allerede etableret kontakt med DGI 
Østjylland. Det anbefales, at klyngen og landsdels-
foreningen i fællesskab får lagt en plan for, hvordan 
borgernes ønsker til aktiviteter kan imødekommes 

i MIN Landsbyklynge. DGI Østjylland vil ligeledes 
være en stærk medspiller i forhold til at udvikle 
samarbejdet mellem idrætsforeningerne i området.  
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KULTUR (N=812)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Lokalt teater, dilettant m.m.

Samarbejde mellem børn, unge og ældre

Andet

%

        20 %

         33 %

    24 %

   17 %

            22 %

                37 %

     31 %

            16 %

              36 %

9 %
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Inden for Kultur efterspørges en bred vifte af akti-
viteter. Størst er efterspørgslen efter fælles mad-
lavningsaktiviteter (37 %). Under ’Andet’ nævnes 

forfatter- og foredragsaftener, kreative kurser og 
koncerter af forskellig karakter. 

Forslagene til nye aktiviteter inden for både Natur 
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur er alle 
afhængige af respondenternes alder. For respon-
denter under 30 år efterspørges der eksempelvis 
i langt højere grad mountainbike (53 %) og ikke 
overraskende aktiviteter for unge (65 %). I modsæt-
ning hertil er der for respondenter over 60 en endnu 
større efterspørgsel efter for eksempel vandreture 
og gymnastik.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det 
klyngen, at den som det første arbejder særligt og 
målrettet med at organisere vandreture, stier rundt 
i naturen til for eksempel ridning og cykle og flere 
fælles aktiviteter for de unge. 

Et vigtigt element, hvis eksempelvis aktiviteter og 
foreningstilbud skal tænkes på tværs af de enkelte 
byer, er, at borgerne er villige til at transportere 
sig rundt i klyngen. Respondenterne bliver derfor 
spurgt til, hvor langt de er villige til at transportere 
sig for at deltage i deres fritidsinteresser. Herefter 
bliver de spurgt til, hvilke arrangementer der bedst 
kan samle borgerne på tværs af klyngen. 
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG TIL  
DIN FRITIDSINTERESSE? (N=1.727)

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

%

   21 %

          30 %

        35 %

14 %

0 5 10 15 20 25 30 35

Samlet set er 79 % af respondenterne villige til at 
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritidsin-
teresser. 51 % vil dog kun bevæge sig op til 9 km. 

HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.719)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Over halvdelen af respondenter fremhæver festivaller 
og kulturdage (55 %) som den mest oplagte aktivitet 
af samles om på tværs af landsbyerne. Markedsdage 
(47 %), sportsstævner og konkurrencer (37 %) og 

årstidsfester (33 %) vurderes dog også af responden-
terne til at have et stort potentiale til at samle befolk-
ningen. 

%

      37 %

     55 %

            33 %

       47 %

4 %

          31 %

2 %

              15 %
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Der er ca. 20 km på tværs af klyngen. Det betyder, 
at hvis flest muligt skal deltage i fælles arrange-
menter, så skal de placeres centralt i klyngen. På 

den måde vil transporten kun for de færreste være 
en udfordring. 
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En god infrastruktur (55 %), gode skoler og institutio-
ner (44 %) og mulighed for indkøb lokalt (44 %) er de 

tre vigtigste fokuspunkter, der skal samarbejdes om 
fremadrettet i MIN Landsbyklynge.

Foruden kategorierne har respondenterne mulighed 
for at skrive præcis hvilke fokuspunkter, de mener, 
klyngen skal arbejde med fremadrettet. Her er det 
særligt nedrivning af faldefærdige huse, bedre inter-
net og en forbedret udnyttelse af kyststrækningen, 
som bliver nævnt. 

I klyngen er der allerede et godt samarbejde 
mellem flere af byerne omkring skolerne i området. 
Respondenterne pointerer, at det gode samarbejde 
skal fortsætte og videreudvikles de kommende år 
gennem klyngesamarbejdet. Derudover tilkende-
giver lidt over halvdelen af respondenterne, at en 
god infrastruktur er meget vigtig. Hvis ikke infra-
strukturen fungerer, bliver det vanskeligt at komme 

rundt i klyngen og dermed også vanskeligt at bakke 
op om eksempelvis de fritidsaktiviteter og lokale 
mødesteder, som ligger forskellige steder i klyngen. 
Det kræver udviklede sti- og busforbindelser at 
binde landsbyerne sammen, så børn og voksne kan 
komme sikkert rundt. 

Ses der isoleret på sommerhusejernes besvarel-
ser, viser en lignende prioritering sig – dog med 
to synlige forskelle. Ikke overraskende er der en 
stor forskel i forhold til prioriteringen af skoler og 
institutioner, som ikke har den store betydning for 
ejere af fritidshuse i området, og naturområderne, 
som prioriteres endnu højere af fritidshusejerne end 
af indbyggerne i klyngen.  

5.9. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Som rapporten tidligere har konkluderet, så er bor-
gerne i MIN Landsbyklynge klar over, at de er nødt 
til at samarbejde på tværs af landsbyerne, hvis de 
enkelte lokalsamfund skal udvikles. For at blive klo-

gere på hvilke fokuspunkter, klyngen skal arbejde 
videre med og samarbejde om fremadrettet, bliver 
borgerne spurgt om deres specifikke mening hertil.  

HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, MIN LANDSBYKLYNGE SKAL  
SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.706)

En god infrastruktur (kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og sammenhold som giver tryghed

Ved ikke

%

              55 %

            44 %

            44 %

        21 %
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           33 %

         22 %

     8 %

       20 %

4 %
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Af de emner, som er kommet frem under folkemø-
derne i klyngens indledende fase, er det først og 
fremmest naturen (63 %) og cykelstier (48 %) der 

skal arbejdes videre med fremadrettet i MIN Lands-
byklynge.

På samme måde som efterspørgslen efter fritids- 
og aktivitetstilbud er afhængig af respondenternes 
alder, ligeledes er prioriteringen af fokuspunkter 
fremadrettet. Eksempelvis prioriterer 65 % af 
respondenterne under 40 år skoler og institutioner, 
mens det kun gør sig gældende for 41 % af respon-
denterne over 60 år. Modsat er særligt infrastruktu-
ren en højere prioritet, desto ældre respondenterne 
er.  

Styregruppen for MIN Landsbyklynge har ønsket at 
spørge borgerne og fritidshusejerne yderligere ind 
til deres prioritering af en række specifikke emner, 
som kan være med til at skabe værdi i lokalområdet 
i fremtiden. Svarkategorierne er blevet til under en 
række folkemøder, som er blevet afholdt i forbindel-
se med etableringen af landsbyklyngen.  

At det er naturen i form af eksempelvis afmærkede 
stier til vandring og løb såvel som til cykling, der 
er flest, der mener, har det største potentiale til at 
skabe værdi for lokalområdet, hænger godt sam-
men med, at det også er naturkvaliteterne, som er 
grunden til, at respondenterne bor eller har fritids-
hus, hvor de har.  

Ud over at spørge ind til de ovenstående kategorier, 
har styregruppen også ønsket at spørge borgerne 
og fritidshusejerne i området om hvilke projekter og 
idéer, de ønsker, der skal være i deres lokalområde. 
Styregruppen har selv kategoriseret og analyseret 
de besvarelser, som her vil blive præsenteret. 

Natur (afmærkede naturstier, mere information,  
naturhistorie, organiserede naturklubber)

Cykelstier

Mobilitet (delebiler, frivilligkørsel,  
eventuelt en app der hjælper med samkørsel)

Tilflytning – fokus på det gode liv og kvaliteter ved  
at bo på landet for at fokusere på flere tilflyttere

Uformelle møder på tværs af landsbyer  
(fx fælles markeder, som skrifter fra by til by)

Kulturelle tilbud på tværs (fx kunstudstillinger,  
vandreudstillinger, evt. som fælles begivenheder)

Flere tilbud til børn og unge (kulturskole for børn og 
unge, teater, musik, maleri, skrivekunst, konverter, osv.)

Vandsport og kystaktiviteter

%
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17 %

        40 %
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      25 %

        27 %

    21 %
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SÆT KRYDS VED DET DU MENER ER VIGTIGST, OG SOM KAN VÆRE MED 
TIL AT SKABE VÆRDI FOR LOKALOMRÅDET. (MAKS. 3 SVAR) (N=1.699)
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FORSLAG TIL PROJEKTER/IDÉER, 
SOM DU ØNSKER I DIT LOKALOM-
RÅDE (N=157)
157 borgere har angivet specifikke projekter, som 
de ønsker, der skal sættes i gang. Der er tale om 
en mangfoldighed af gode positive initiativer.

• Ønsket om et velfungerende fibernet eller inter-
net er det spørgsmål, der nævnes allermest.

•  Rigtig mange nævner også naturen. Mange 
ønsker at deltage i oprydning ved strande og 
kystområder. Man ønsker naturguider og naturbe-
varelse. Man vil arbejde for vandrestier, cykelstier 
og ridestier. Der er altså fokus på aktiviteter og på 
bevægelse i naturen. 

•  Borgerne foreslår en hel del forskellige arran-
gementer og aktiviteter i landsbyklyngen. 
Idrætsaktiviteter af mange slags, aktiviteter for 
børn, aktiviteter på tværs af generationer, mere 
kulturliv, forslag vedrørende Det Maritime Hus i 
Bønnerup, sommeraktiviteter samt arrangemen-
ter for tilflyttere.

•  Borgerne ønsker sig forskellige faciliteter. Op-
halerplads, jollehavn, stier og en bro for blot at 
nævne nogle. Hundeskove, sauna og badeklub 
er ligeledes blandt ønskerne.

•  Mange borgere ønsker fokus på mobilitet og 
transport.

•  En del har ønsker, som egentlig må rettes til 
Norddjurs Kommune. Ønsker vedrørende veje, 
færdsel samt nedrivning af faldefærdige huse.

Et af formålene med landsbyklyngen er at fremme 
alle disse gode ideer fra borgerne. Samtidig er in-
gen tvivl om, hvilke ideer, der vil blive ført ud i livet. 
Det bliver dem, hvor borgerne tager initiativet. 
Enkelte borgere har allerede givet udtryk for, at 

de vil sætte fokus på lokalhistorie og arkæologi. I 
styregruppen planlægger man derfor at kontakte 
bibliotekerne og lokalarkiverne med forslag om et 
fælles arrangement i landsbyklyngen. På lignende 
måder er tanken at følge op på flere af de mange 
gode ideer, landsbyklyngen har modtaget gennem 
borgerundersøgelsen.  

Endvidere har styregruppen ønsket at give respon-
denterne mulighed for at komme med ris og ros til 
deres arbejde. Det vigtigste fra de kommentarer 
bliver her præsenteret. 

RIS OG ROS TIL STYREGRUPPEN 
(N=99)
55 % af respondenterne svarer, at de har været 
særdeles positive over for styregruppens arbejde. 
Det skal dog ikke forstås således, at de resterende 
45 % har været utilfredse. 5 % af respondenterne 
giver udtryk for, at de ikke har kendskab til lands-
byklyngen. Det viser, at styregruppen og kommuni-
kationsgruppen skal blive endnu dygtigere til at syn-
liggøre klyngens arbejde. Der bliver bl.a. efterlyst 
en hjemmeside, hvilket kommunikationsgruppen er 
godt på vej til at realisere.

Kommunen bliver nævnt med ros og ris, dog mest 
for det der forsømmes pga. den økonomiske situa-
tion. Det viser klyngen, hvor vigtigt det er at styrke 
samarbejdet mellem kommunen og landsbyklyn-
gen.

Der kommer endvidere flere gode forslag til, hvad 
klyngen kan arbejde videre med fremadrettet. Et af 
disse er at benytte crowdfunding til at rejse penge 
til de projekter, der skal arbejdes videre med.  
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Det er ikke kun borgernes syn på området, 
som har betydning for klyngen fremadrettet. 
Også de mange aktører, som er i området, 
spiller en afgørende rolle. Derfor vil det kom-
mende kapitel fokusere på, hvad en række 
aktører i lokalområdet mener om klyngen og 
det fremadrettede arbejde. Grundlaget for 
kapitlet er fem fokusgruppeinterviews/dialog-
møder, som styregruppen har gennemført og 
refereret. Styregruppen har talt med skoler-
ne, foreningslivet, erhvervslivet, tilflytterne 
og de unge. 

6.1. SKOLERNE
Der har været afholdt tre møder med skolerne i 
området. Møder med ledelserne i Glesborg og 
Ørum samt et møde med fællesbestyrelsen i Ørum. 
Der har ingen møde været med Gjerrild Bønnerup 
Friskole.

Begge folkeskoler i området er positive over for 
landsbyklyngen og vil gerne deltage i samarbejdet 
fremadrettet. De er positive overfor at sende en 
repræsentant til de fælles koordineringsmøder i 
klyngen. 

Fællesbestyrelsen i Ørum og de to ledelser er 
ligeledes meget positive over for, at skolerne skal 
arbejde sammen med lokalområdet. Det kan være 
samarbejde med idrætsforeninger og Det Maritime 
Hus med besøg på havundersøgelsesskibet eller 
vandsport. Skolerne vil også gerne i kontakt med 
de lokale erhverv, der kan arbejdes med generati-
onsmøde, og der er flere andre muligheder. 

6.2. FORENINGSLIVET
Som repræsentanter fra foreningslivet har styre-
gruppen afholdt et dialogmøde hvor repræsentanter 
fra to idrætsforeninger (AC-Norddjurs og Nørre 
Djurs Håndbold) og Gjerrild folkedanserforening, 
var dem der mødte op. Temaet på mødet, var først 

og fremmest om de udfordringer, de tre foreninger 
oplever i det daglige virke.

Udfordringer
Idrætsforeningerne oplever, at der er hårdt pres på 
hallerne ca. ni måneder om året. Lidt bedre plads er 
der i formiddagstimerne. Der er udfordringer i den 
kommunale tildeling/afregning omkring hallerne.

Generelt fortæller foreningerne, at de er udfordret 
på at skaffe nok medlemmer og frivillige. Både 
AC-Norddjurs og Nørre Djurs Håndbold beskri-
ver, at de har svært ved at finde trænere. Alle de 
mange opgaver, der ligger uden for træningen, gør 
at trænerne ikke “holder” så længe. Begge idræts-
klubber oplever derfor at det kan være svært ved at 
fastholde trænerne. Begge klubber har til gengæld 
et godt samarbejde med de lokale skoler, hvilket 
gør at de har mulighed for at rekruttere børn og 
unge til klubberne.

Folkedanserne har svært ved at rekruttere unge, og 
har ikke oplevet den samme åbenhed fra skolerne. 
De to idrætsforeninger opfordrede folkedanserne til 
at prøve at få et samarbejde op at stå, da skolerne 
er blevet meget mere åbne de sidste år.

Der er en stor gruppe unge i området, som end-
nu ikke er indlemmet i det idrætslige fællesskab. 
En repræsentant fra de unge fortæller om i den 
forbindelse om vanskeligheder med at blive “op-
taget” i fællesskabet, hvis man ikke er en hel flok, 
der møder op. En mulighed kunne være “drop in” 
formen. Det betyder dog at fremmødet til træning 
ikke altid er stabilt, hvilket er meget lidt motiverende 
for trænerne, når de langt hen af vejen mister deres 
fremtidsperspektiv med at træne til noget. AC-Nord-
djurs arbejder en gang om året med Idræt på tværs. 
Det kan måske udbygges med ad hoc aktiviteter 
opslået på den fælles Facebookside.

Klubberne fornemmer at de unge har travlt med 
skole, transport, fritidsjob, lektier og fester, og det 
derfor var svært at rekruttere frivillige blandt dem.

6. 
AKTØRERNES   
SYN PÅ KLYNGEN
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Løsningsforslag
I fællesskab blev forskellige løsningsforslag diskute-
ret. Blandt disse er:
• At synliggøre fællesskaberne som en gevinst ved 

idrætsaktivitet og frivillighed
•  Levere noget til hinanden - fx medlemmer
•  Være bedre til at guide “afhoppere” videre
•  Fælles klyngehjemmeside - især kalenderfunktion
•  Koordineringsmøder – med tanke på at lave 

kalenderleg
•  Frivillige - skaffe, motivere og skabe netværk

6.3. ERHVERVSLIVET
Til mødet var der repræsenteret flere enkelt-
mandsvirksomheder, en enkelt stor håndværks-
virksomhed, samt en mindre virksomhed. Virk-
somhederne kom fra områderne: Gastronomi, 
håndværk, kloak, syning og fotograf/skribent/it. 
Sammen blev det vurderet, at kommunikationen 
fremadrettet i erhvervsregi vil være godt dækket 
ind hvis den foregår på både Facebook og i lokal-
pressen.  

Netværk
En vigtigt emne på mødet var mulighederne for 
at få erhvervslivet til at samarbejde bedre. I den 
forbindelse blev det konkluderet, at samarbejde og 
netværksarrangementer er mest udbytterigt, når det 
involverer virksomheder, der minder om hinanden 
og har de samme udfordringer. De erhvervsdriven-
de prioriterer benhårdt mellem arrangementerne, og 
nogle mener, at området nok er for lille til selvstæn-
dige erhvervsfora. Eksempelvis nævnes Business 
Djursland, som netop er fusioneret for at få et større 
optageområde.

Enkeltmandsvirksomhederne fremhæver, at det for 
dem kan være relevant med et mindre forum, hvor 
det er i orden at være uvidende og stille spørgsmål 
samt have en løs snak om udfordringer.

Der kan oprettes en ”erhvervenes loge” eller 
fællesklub, som man kan opsøge med proble-
mer eksempelvis med et byggeri. Det er svært at 
tiltrække erhvervsfolket, men det er en mulighed for 
eksempelvis byggebranchen. 

Der er i skrivende stund etableret et kontorfæl-
lesskab ved Stenvad Mosebrug, som bruges af 
selvstændige og iværksættere.

Bosætning af erhvervsaktive
På mødet blev tilflytning af borgere og erhverv også 
diskuteret, da det er en af de ting, som de deltagen-
de oplever som en udfordring. Eksempelvis blev det 
i den forbindelse nævnt, at Planloven er en hindring 
for at ombygge de tomme landbrugsbygninger, som 
ligger rundt omkring. Og hvis det endelig lykkes, 
må der ikke laves udvidelser eller nødvendige 
tilbygninger, når det går godt i virksomheden. Det 
er i den forbindelse desuden svært at få finansieret 
byggeri og investeringer i området.

Det faktum, at kommunen har en udmærket service 
på social- og arbejdsmarkedsområdet, og at huse 
er billige, er ikke tilstrækkelig for at tiltrække nye 
beboere. Udfordringerne er eksempelvis logistik, 
nettet og afstande til de større byer, hvorfra det 
er nødvendigt at hente kvalificeret arbejdskraft fx. 
ingeniører, revisorer teknikere og rådgivere.

Den manglende bosætning og erhvervsudvikling 
medfører lave priser på huse og for få kunder i 
“butikken”.

53 



6.4. TILFLYTTERNE
Styregruppen har afholdt et møde med en række 
tilflyttere, hvor der blev stillet flere åbne spørgsmål. 
Spørgsmålene tog udgangspunkt i styrker, svaghe-
der og idéer til nye tiltag. 

Styrker
De fleste af tilflytterne har en relation til området i 
form af familie. Det er med til at give kendskab til 
området. Det føles trygt, og kan af nogen opleves 
som nostalgi med minder om det gode, trygge 
børneliv modsat opvæksten i en storby. Tanken om 
Djursland, som en halvø, har også givet nysgerrig-
hed og lyst til at flytte til. Folk hilser på hinanden, 
hvilket er en oplevelse, hvis ikke man er vant til det. 
Det styrker fællesskabsfølelsen, og man føler sig 
velkommen. 

Der er kortere afstand mellem politikere og læg-
mand. Det giver en følelse af, at man har en større 
mulighed for at øve indflydelse og handle.   

Naturen har været et stort trækplaster. Der nævnes 
solnedgange over havet, rovfugle svævende over 
hovedet og dyrelivet i det hele taget. Man er tæt på 
det landlige, og der opstår nysgerrighed og interes-
se i at være selvforsynende fra have og skov.

Det at bo på landet giver en frihed til at afprøve 
drømme og tiltag, som ikke er mulige at afprøve i 
en storby. Der nævntes fx produktionen af en bør-
nebog. De lavere omkostninger i forbindelse med 
boligudgifter giver et større økonomisk råderum og 

dermed frihed til at kaste sig ud i lidt mere usikre 
meningsgivende projekter. Der er blevet taget godt 
imod bogen, da mange føler en form for relation til 
og stolthed over at kende forfatterne. 

Svagheder
Det begrænser jobmulighederne at bo her, hvis ikke 
man ønsker over en times transport. Man er meget 
afhængig af bil, da der ikke er tilstrækkeligt med 
offentlige transportmuligheder. 

Kommunens økonomi er en svaghed – særligt i for-
hold til daginstitutioner. Flere af deltagerne mener 
selv, at de kan have en tendens til at tale området 
ned i stedet for at fortælle om de positive ting.  

Der er brug for flere kreative muligheder samt initia-
tiver med musik og fest for voksne og unge.

Nye tiltag
MIN Landsbyklynge bør brande sig som stedet, 
man skal opleve på cykel, og på denne måde 
gøre mere ud af banestien. Der er bygget mange 
shelters, som kan understøtte disse muligheder. De 
gode omgivelser skal udnyttes til at arrangere fx 
sanketure og rollespil for unge. 

Der skal findes et sted med værksteder, hvor man 
kan komme og arbejde kreativt. Det kan være frem-
stilling af våben til rollespil, strikke-, sy- og filmklub 
m.m. Tanken er inspireret af Godsbanen i Aarhus. 
Rimsøhuset er et oplagt sted til disse formål.
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6.5. DE UNGE
Styregruppen har afholdt et fokusgruppemøde 
med otte unge mellem 14 år og 22 år fra forskellige 
steder i klyngen.

Generelt er er de unge glade for at vokse op i MIN 
landsbyklynge. De mener, at området har mange 
værdier og kvaliteter. De fortæller, at landet er 
hyggeligt på en anden måde end byen - på en mere 
tryg og afslappet måde. Her kender man næsten 
alle, og her er et godt fællesskab. Naturen med 
havet, skoven og roen fremhæves også. 

I MIN landsbyklynge mødes de unge primært i 
skolen, dernæst i ungdomsklubben, sportshallerne, 
biblioteket i Ørum, på udendørs opholdssteder i 
naturen, rundt om i landsbyerne og til lokale arran-
gementer som fx Gjerrild Kram og Rock. I fritiden 
går mange i ungdomsklub, dyrker sport og fester. 
Nogle spiller musik, andre nyder naturen osv. Men 
der er også en del unge, som ikke dyrker lokale 
fritidstilbud, unge der er ensomme, og unge der er 
udfordret på forskellig vis. 

Udfordringer
Nogle af de udfordringer, de unge interviewede 
fremhæver, der er ved at bo på landet, er manglen 
på aktiviteter for alle unge. Fx unge der ikke dyrker 
de lokale aktuelle fritidstilbud eller de unge, som 
efterspørger idrætsmuligheder, hvor fællesskab og 
motion fylder mere end de mere målrettede konkur-
renceprægede aktiviteter. 

Derudover er der er en mangel på mødesteder - om 
sommeren mødes mange ude, men om vinte-
ren efterspørger de indendørs mødesteder, hvor 
de i højere grad selv kan sætte deres præg. De 
interviewede udtrykker, at der er en stor lyst til at 
dyrke fællesskabet og lave ting på tværs, men der 
mangler nogen, der tager initiativ, og det kan være 
svært at få kommunikeret bredt. Mobiliteten er også 
en stor udfordring både til og fra Grenå og mellem 
landsbyerne i klyngen. Det er svært at tiltrække 
andre unge til området. 

Muligheder
De unge har flere idéer til, hvad der kan styrke det 
gode ungdomsliv i MIN landsbyklynge. Et godt 
ungdomsliv der både kan tiltrække andre unge, og 
som kan får unge til at vende tilbage til deres egn. 
Nedenfor er liste nogle af deres mange gode idéer:
• Styrke sociale fællesskaber på tværs, hvor man 

er sammen om at gøre noget for sjov. Fx drop-in 
sportsarrangementer, konkurrencer og ”Klyn-
ge-kom-sammen” - hvor man mødes på tværs af 
landsbyer og laver noget sammen. Etablering af 
en fælles ungdomshytte ud fra andelstanken om 
at alle ejer en del/en anpart. 

•  Etablering af en fælles Facebookgruppe, hvor 
man kan ligge arrangementer op og følge med I, 
hvad der sker.

•  Opdyrkning af og gode faciliteter til interessefæl-
lesskaber, hvor man er sammen på tværs af alder 
– også børn og voksne. Fx musikliv, kreative 
udfoldelser i kreative værksteder, forskellige mere 
nicheprægede sportsgrene (fx hardball og rolle-
spilsområder)

•  Nytænkning af tilbud, faciliteter og muligheder 
særligt for de 15–18-årige, som i høj grad mang-
ler tilbud i det lokale nærmiljø (mange dropper ud 
af både klub og idrætsliv mellem 8. og 9. klasse)

•  Lokale kulturelle og sportslige arrangementer og 
fester som fx: koncerter, halbal, biograf, udstil-
linger, LAN-arrangementer, niche undervisning/
workshops og en festival med akrobatik/lokale 
bands/fodboldturneringer/street food og stand-up

•  Støtte til og åbenhed for ”unge iværksættere”, 
hvor de unge selv sætter aktiviteter og arrange-
menter i gang  

•  Bedre transportforhold til og fra Grenå og mellem 
de forskellige landsbyer. Der blev talt om flere 
busser, bedre brug af flextrafik, elcykler til låns og 
en ungebus. Og mulighed for at tage kørekort i 
området.

I løbet af slutningen af 2018 og starten af 2019 vil 
en ungeklynge blive etableret under landsbyklyn-
gen. Ungeklyngen er en del af projektet Unge i 
Landsbyklynger, som i løbet af 2018-2021 vil etab-
lere seks ungeklynger rundt om i landet. Projektet 
er finansieret af Velux Fonden. 
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Erfaringerne fra andre landsbyklynger 
viser, at når det lykkes at etablere en stærk 
landsbyklynge, så er organiseringen på 
plads, kommunikationen binder områderne 
sammen, og involveringen af borgerne sker 
bredt.24 Alt det er styregruppen i MIN Lands-
byklynge godt i gang med. 

Styregruppen er som nævnt meget optagede at 
skabe ”nedefra”, og med udgangspunkt i det der giver 
mening for frivillige at involvere sig i. 

Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgående 
perspektiver i form af styrker og udfordringer, som er 
vokset frem af analysen. Styrkerne og udfordringerne 
knytter sig til udviklingen af klyngen. Både generelt 
og i forhold til specifikke elementer. Det gælder for 
styregruppen nu at se på, hvordan de kan få bragt 
styrkerne i spil, og hvordan de kan få kompenseret for 
og/eller minimeret udfordringerne. 

Styregruppen udpeger på baggrund af den viden, 
der er opnået via kortlægningen og denne rapport, 
en samlet vision for klyngen, som skal udstikke 
retningen for MIN Landsbyklynge i fremtiden. Med 

udgangspunkt heri beslutter og udpeger styre-
gruppen hvilke indsatsområder, de vil prioritere og 
arbejde videre med. 

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

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

7. 
DET VIDERE ARBEJDE

MED MIN LANDSBYKLYNGE
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STYRKER 

• Norddjurs Kommune nævner i deres Kommu-
neplan 2017 og i Udviklingsstrategi 2015, at 
samarbejde mellem de enkelte lokalsamfund 
er afgørende for områdets udvikling. 

•  I en række politikker nævner Norddjurs Kom-
mune borgerinvolvering som et afgørende 
element i opgaveløsningen.  

•  Befolkningstallet i Norddjurs Kommune for-
ventes frem mod 2045 at stige med ca. 1.000 
indbyggere. 

•  Fra 2017 til 2018 er indbyggertallet i klyngen 
steget. Fem af de ni sogne har i løbet af det 
seneste år oplevet en fremgang i indbygger-
tallet. 

•  Der er i forvejen et godt samarbejde mellem 
flere af byerne omkring skoler og idræts-
foreninger samt en række enkeltstående 
begivenheder. 

•  MIN landsbyklynge ligger placeret naturskønt 
med en længere kyststrækning og en mang-
foldig natur.  

•  Med 2.200 respondenter, har en stor gruppe 
af områdets borgere og ejere af fritidshuse 
fået kendskab til klyngen og det fremadret-
tede arbejde. Og klyngen har fået en bred 
viden om borgernes syn på området.  

•  94 % er tilfredse med at bo i klyngen. 
•  86 % af respondenterne ser samarbejdet 

mellem landsbyerne som en forudsætning for, 
at de enkelte landsbyer overlever. 

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i områ-
det skal overleve.

•  212 borgere ønsker at høre mere om mulig-
heden for at blive frivillig i klyngen. Det giver 
styregruppen et stort skub fremad i arbejdet 
med at engagere borgerne.

•  80 % er tilfredse med aktivitetsudbuddet. 
Samlet set er der blandt respondenterne 
kommet 2.464 forslag til nye aktiviteter inden 
for Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur. 

•  Skolerne er positive over for landsbyklyngen 
og vil gerne samarbejde.

•  De mindre erhvervsdrivende vil gerne samar-
bejde internt i klyngen. 

•  De unge har mange gode idéer til, hvordan 
området bliver bedre for dem at bo i. 

UDFORDRINGER 

•  84 % ved ikke, om Norddjurs Kommune 
har beskrevet, hvordan den ser og vægter 
samarbejdet med borgerne. Meget få borgere 
kender derfor til kommunens ambitioner om 
at samarbejde med borgerne. Det kan true 
klyngens fremtid, hvis ikke borgerne bliver 
klar over, at de har en stor rolle at spille i 
forhold til at fastholde kvaliteten i den service, 
der er, og i udviklingen af nye løsninger i 
samarbejde med kommunen.

•  MIN Landsbyklynge har over de seneste 11 
år oplevet en nedgang i indbyggertallet på ca. 
5 %.

•  Aldersgennemsnittet er i klyngen ca. 5 år 
højere end på landsplan. Der kommer i den 
forbindelse relativt set færre børn og voksne i 
klyngen, mens der samtidigt kommer flere æl-
dre. Det kan få betydning for både den basale 
private og kommunale service.

•  Kommunen såvel som klyngen er ved at blive 
delt på midten, da de større byer Auning og 
Grenaa trækker i hver deres retning. Det er 
vigtigt, at klyngen formår at samle sig som en 
fælles enhed i midten. 

•  6 % af respondenterne er ikke tilfredse med 
at bo i klyngen. 

•  Respondenterne føler større tilknytning til det 
sogn, de bor i, end til MIN Landsbyklynge. 

•  26 % vil ikke anbefale andre at flytte til deres 
by. 

•  Kun 27 % og dermed ca. hver fjerde mener, 
der i dag er et godt samarbejde i klyngen.

•  Kun 38 % mener, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer. 

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i områ-
det skal overleve. Men ’kun’ 31 % af respon-
denterne og 40 % af indbyggerne arbejder 
frivilligt.  

•  Foreningerne i området har svært ved at re-
kruttere frivillige og nye medlemmer. Særligt 
de unge. 

•  Den manglende bosætning udfordrer 
erhvervslivet i klyngen. Det samme gør udfor-
dringerne med infrastrukturen i området. 
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