
Landsbyprisen 2019. 
 
Region Midtjyllands landsbypris har været uddelt hvert år siden 2009 og er på 150.000 kr. Uddelingen af en årlig landsbypris tager 
udgangspunkt i den Regionale Udviklingsstrategi 2019-2030 med særlig reference til strategispor 1, der handler om at give borgerne mulighed 
for det gode liv i hele regionen. 
  
Til landsbyprisen 2019 er der indkommet otte forslag fra de Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) og kommuner:  

 Fjordklyngen (seks landsbyer i Viborg Kommune) 

 Gludsted i Ikast-Brande Kommune 

 Idom-Råsted i Holstebro Kommune  
 Knebel i Syddjurs Kommune 

 Sdr. Vium i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Stjær i Skanderborg Kommune 

 Voel i Silkeborg Kommune  
 Ørsted i Norddjurs Kommune 

  
Landsbyprisen tildeles den landsby, der samlet set bedst opfylder syv opstillede kriterier for udvikling og fornyelse. Kriterierne er justeret i 

mindre grad i forhold til tidligere år, og de fremgår af "Notat om tildeling af landsbyprisen 2019".  
  
Der er nedsat et ekspertpanel, der består af Anette Aagaard Thuesen, lektor Syddansk Universitet, Helle Nørgaard, seniorforsker og ph.d. 
Statens Byggeforskningsinstitut, Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune, Helle Lyngbak, udviklingskonsulent 
Hjørring Kommune, Ole Sommer Bach, udviklingschef Randers Regnskov og som formand Karsten Bækgaard, chefkonsulent Regional Udvikling, 
Region Midtjylland. Ekspertpanelet har vurderet forslagene på baggrund af de opstillede kriterier, hvor der er givet point fra 0 til 10 for 
opfyldelse af de enkelte kriterier.  
  
Efter tildeling af point står de tre forslag, der har scoret højest, meget lige, idet det vurderes at forskellen er inden for den ”usikkerhed”, der er 
forbundet ved at tildele point ud fra beskrivelserne af de enkelte landsbyer. Ekspertpanelet har derfor vurderet de tre forslag igen og anbefaler, 

at landsbyprisen 2019 tildeles Idom-Råsted i Holstebro Kommune. De to øvrige kandidater med flest point er Fjordklyngen og Knebel.  
  
Anbefalingen er især begrundet i:  

 Et stærkt lokalt engagement gennem mange år. Idom-Råsted har formået at fastholde engagement og skabe markant yderligere 
udvikling, siden tildelingen af landsbyprisen første gang for ti år siden. 

 En udvikling, der tager udgangspunkt i landsbyerne og områdets stedbundne potentialer. 
 En planlagt udvikling, der i høj grad er baseret på landsbyens forslag. 
 Et godt og socialt og kulturelt miljø med mange nye spændende aktiviteter. 

  
Fakta om landsbyprisen 

Landsbyprisen på 150.000 kr. kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse i landsbyen. Prisen overrækkes i 
foråret 2019 (april eller maj) efter nærmere aftale med modtageren af landsbyprisen. 
  
De tidligere modtagere af landsbyprisen er Idom og Råsted i Holstebro Kommune (2009), Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune (2010), 
Endelave by i Horsens Kommune (2011), Rødding i Skive Kommune (2012), Nørager i Norddjurs Kommune (2013), Ølstrup i Ringkøbing-Skjern 
Kommune (2014), Glyngøre i Skive Kommune (2015), Feldballe i Syddjurs Kommune (2016), Nørre Nissum i Lemvig Kommune (2017) og Sall i 
Favrskov Kommune (2018). 

 

 


