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Sorring Voel 
Landsbyklynge

Produkt: 
Landsbyklynger er en effektiv model for 
landsbyudvikling. En landsbyklynge er et 
samarbejde på tværs af landsbyer, som styrker 
hele området og understøtter det gode og 
aktive liv på landet. Resultatet af processen 
er en strategi- og udviklingsplan for området, 
samt etablering af lokale projektinitiativer 
undervejs i forløbet. 

Opgave:
Udfordringerne kendes over hele landet, 
hvor mange landsbyer - som følge af den 
generelle udvikling i samfundet - har mistet 
både handel og institutioner til de større byer. 
Landsbysamfundene står i dag med funktions- 
og identitetsmæssige udfordringer, som gør, at 
de må redefinere sig selv. Det handler ikke kun 
om byforskønnelse i form af fysiske indgreb, 
men i høj grad om, hvordan man skaber en 
ny selvforståelse i landsbyerne og gør dem 
attraktive at bosætte sig i – også i fremtiden.

I en landsbyklynge finder flere landsbyer 
sammen i et nyt fællesskab. Byerne og deres 
borgere samles om, deler og fordeler alt fra 
identitet og institutioner til foreninger og 
rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det 
måske ikke alle landsbyer, der kan beholde 
deres hal – til gengæld kan landsbyerne til 
sammen igen stille hold. 

I en landsbyklynger bruger landsbyerne 
hinandens styrker til at udvikle den enkelte 
landsby og hele klyngen. Her bruger man 
hinandens styrker til at skabe fælles identitet, 
sociale fællesskaber og til at styrke, bevare 
og prioritere mellem aktivitetsmuligheder og 
fælles faciliteter. På den måde udnyttes både 
menneskelige og fysiske ressourcer på tværs. 
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Tilgang:
Processen for etableringen af en 
landsbyklynge kan se ud på flere forskellige 
måder. Men uanset hvordan den foregår, 
er det afgørende at anvende en metode, 
som inddrager borgere, så deres viden 
og handlinger initierer og driver de 
udviklingsprocesser, der lokalt er brug for. 
Ønsket om forandring skal komme nedefra 
og være forankret hos en bred vifte af lokale 
aktører. 

Processen i Sorring Voel Landsbyklynge var 
bygget op omkring fem faser. Den første fase 
går med at rammesætte projektet og samle 
en styregruppe, en kommunikationsgruppe 
og en ad hoc gruppe. I fase to kortlægges de 
stedbundne potentialer i form af landskabelige, 
bygningskulturelle, historiske, socialt kulturelle 
og menneskelige ressourcer i klyngen. 
Kortlægningen fra fase to danner i tredje fase 
baggrund for at skabe en vision for det videre 
arbejde. Med udgangspunkt i denne vision 
udvælger borgerne enkelte indsatsområder, 
som landsbyklyngen fremadrettet prioriterer. 
I løbet af fjerde fase udarbejder klyngen 
handleplaner og projektbeskrivelser for de 
valgte indsatsområder. Den femte fase går ud 
på at afrunde projektet og lave en strategiplan, 
som fungerer som pejlemærke for den 
langsigtede udvikling af området.

I en sådan proces er det vigtigt at være 
opmærksom på, at tingene ikke bliver ved 
snakken og kun ender i rapporter, når de 
eksterne kræfter trækker sig ud af området. 
De lokale skal stå tilbage med succesrige 
oplevelser, værktøjer til det videre arbejde og 
en revitaliseret følelse af samhørighed, hvor 
både samarbejder og nye mulighedsrum baner 
vejen for en fremadrettet udvikling.
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