
Der er liv på 
landet

Hvad er en 
landsbyklynge?
I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen 
i et nyt fællesskab, hvor borgerne samles om alt 
fra institutioner og foreninger til haller og rekreati-
ve tilbud.

Inspiration til jer, der vil styrke livet på landet

Landsbyer står  
stærkere sammen

Landsbyer står 
stærkere sammen

94%
vil anbefale landsby- 
klynger til andre 
lokalsamfund

87%
mener, at det at arbejde 
i en landsbyklynge har 
styrket lokalsamfunde-
nes evne til at sam- 
arbejde

87%
mener, at landsbyklyngen 
har højnet deres evne 
til at se mere langsigtet 
på udviklingen af 
lokalområdet

”Vi har fået et 
større fællesskab 
i lokalsamfundet. 
En fornemmelse af, 
at sammen kan vi 
mere” 

”Det er blevet åben-
lyst, at det er 

nødvendigt 
at samar- 
bejde på  
tværs af  
byerne”

”Det har været en 
øjenåbner i forhold 
til de øvrige sognes 
potentialer og mu-
ligheder for samar-
bejde på tværs”

5 ting I skal vide… 
• En landsbyklynge skal vokse nedefra og være 

lokalt forankret 

• Det er en stor fordel at bruge en ekstern råd-
giver, der kan inspirere og være brobygger

• Sørg for at invitere kommunen med i samar-
bejdet. De er en vigtig partner med viden og 
indsigt i udvikling og planer 

• Giv arbejdet tid. Det kræver tålmodighed at 
skabe nye relationer og en ny identitet på 
tværs af landsbyer  

• Det er sjældent gratis at skabe en  
landsbyklynge

Kilde:  
Styregruppe-

medlemmer fra 
Evaluering af 

pilotprojekt  
landsbyklynger, 

DGI og Realdania 
2017

Kilde: Landsbyklynger som udviklingsstrategi, 
Aalborg Universitet 2015

Landsbyklyngen 
Landet på Midtfyn  
Da skolen i Gislev lukkede, opstod et stort lokalt  
ønske om en cykelsti, så børnene selv kunne cykle til 
den nye skole. Men først da landsbyklyngen Landet 
på Midtfyn tog initiativ til en underskriftsindsamling i 

alle klyngens landsbyer, kom man  
igennem politisk. Der er i dag  
anlagt en cykelsti til gavn  

for hele  
klyngen.  

”Samarbejdet omkring 
cykelstien viser tydeligt 
værdien af at stå sam-
men. Politikerne kunne 
ikke underkende så 
mange underskrifter, 
og fællesskabets mø-
der med politikerne og 
embedsmænd skabte 
grundlaget”

Kilde: 
Styregruppemedlem fra 

Evaluering af pilotprojekt 
landsbyklynger, DGI og 

Realdania 2017

Kilde: Evaluering af  
pilotprojekt landsbyklynger, 

DGI og Realdania 2017

Kontakt Sekretariat for Landsklynger for 
gode råd om alt fra forankring til finan-
siering på sekretariat@landsbyklynger.dk

Der er knap 6.000 
landsbyer i Danmark

Hver 5. dansker 
bor i landsbyen eller på landet

Siden 2003 er op mod70
landsbyklynger spiret frem



Vil I vide mere om 
landsbyklynger? 

Opstart og 
etablering
Etabler en styregruppe af lokale borgere, en  
repræsentant fra kommunen og en ekstern  
rådgiver. Styregruppen er tovholder for processen. 
Kommuniker projektet bredt ud og engager frivillige, 
der vil arbejde med kommunikation og borger- 
involvering.  

Råd: Tænk klyngen som en løs struktur,  
hvor der er plads til alle, der vil engagere  
sig – fra lystfiskere og stavgængere til  
bridgespillere og skatere.

Kortlægning og  
kommunikation
Kortlæg jeres klynges særlige kendetegn, potentialer  
og mødesteder. Opret en hjemmeside og facebookside,  
og bred idéen om klyngen ud til alle.
 
Råd: Find ind til dét, I synes, er særligt for  
netop jeres sted, og lad det blive fortællingen, 
der binder jer sammen. 

Vision 
og indsats
Udarbejd en vision for den nye landsbyklynge 
på baggrund af den kortlægning, I lige har lavet. 
Derefter prioriterer styregruppen, hvilke indsats-
områder der skal arbejdes videre med.

Råd: Vælg konkrete indsatsområder 
med bred lokal opbakning.

Handleplaner og 
indsatsområder
Lav konkrete handleplaner for de indsatsområder, I 
har valgt. En konkret handleplan behøver ikke være 
stor eller kompliceret. Det kan være et skema, der 
viser, hvornår I arrangerer et fælles motionsløb.  

Råd: Husk at fejre og kommunikere  
klyngens aktiviteter og succeser – både  
de store og de små. Det styrker identite-
ten, sammenholdet og engagementet i 
klyngen.

Læs mere på www.landsbyklynger.dk, 
følg med på Facebook eller kontakt 

Sekretariat for Landsbyklynger på 
sekretariat@landsbyklynger.dk

Held og lykke med jeres nye landsbyklynge!
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Vejen fra 
landsby til
landsbyklynge
Det tager omkring 18 måneder at etablere  
en landsbyklynge. Processen kan inddeles  
i fem faser. Når I har været igennem dem,  
kan I forvente, at der er opstået et nyt  
sammenhold og nye fællesskaber på tværs  
af de gamle landsbyer. 

 
 

 

 
 

Afrunding og 
implementering
Tænk på klyngens fremtid. Lav en plan for, hvor-
dan I vil forankre, organisere og udvikle klyngen. 
Det er nu, I har fået et nyt fællesskab og funda-
mentet for at samles om alt fra institutioner og 
foreninger til haller og rekreative tilbud. 

Råd: Start en ny tradition op, hvor I 
fejrer jeres klynge, fællesskabet og 
samarbejdet om at udvikle jeres helt 
særlige sted. 


