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Region Midtjyllands landsbypris 2014 

 

Der er indkommet følgende ni forslag til modtager af landsbyprisen i 

2014: 

 

 

Kandidater til 

landsbyprisen 2014 

Indbyggertal Foreslået af 

Alken og Dover Sogn 234 og 1099 Skanderborg kommune 

Durup 938 LAG Skive 

Gjern 1.449 LAG Silkeborg 

Herrup 296 LAG Holstebro 

Isenvad 600 LAG Ikast-Brande 

Ugelbølle 1.290 LAG Djursland 

Ulbjerg Lynderup 

området 

Ca. 1.100 LAG Viborg 

Voldum 868 LAG Favrskov 

Ølstrup 289 LAG Ringkøbing-Skjern 

 

De indkomne forslag er vurderet af et ekspertudvalg / 

bedømmelsesudvalg bestående af:  

 

 Anette Aagaard Thuesen, Ph.d, Syddansk Universitet 

 Helle Nørgaard, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, 

Aalborg Universitet 

 Karsten Jensen, Erhvervsafdelingen Tønder kommune 

 Otto Lægaard, projektleder, Thisted kommune 

 Karsten Bækgaard, kontorchef, Region Midtjylland (formand) 

 

Det tidligere Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling har på møde 

den 9. oktober 2013 drøftet landsbyprisen, og har anbefalet at 

administrationen anvender følgende kriterier for tildeling af 

landsbyprisen: 

 

 Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt. 

 Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der 

Dato 15-01-2014  

Karsten Bækgaard 

Tel. +4578411702 

Karsten.Baekgaard@RU.RM.DK 

1-33-70-3-13 

 

Side 1 



 

 

Side 2 

viser nye veje til fornyelse og udvikling, - ikke nødvendigvis fysiske investeringer. 

 Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø. 

 Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, 

kommunen og andre aktører. 

 Stor frivillig indsats og bidrag med private penge. 

 Landsbyen eller gruppen af landsbyer har trodset særligt vanskelige vilkår. 

 Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø. 

 Udvikling baseret på en planlagt udviklings indsats. Der lægges vægt på, at der er tale 

om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år. 

 

 

Bedømmelsesudvalget anbefaler, at Ølstrup i Ringkøbing-Skjern kommune tildeles 

Region Midtjyllands landsbypris 2014. 

 

Alle fem medlemmer af bedømmelsesudvalget har peget på, at Ølstrup er den af de ni 

kandidater der bedst samlet set opfylder de opstillede kriterier for tildeling af landsbyprisen. 

Det bemærkes endvidere at Ølstrup på næsten alle områder vurderes til bedst at opfylde 

kriterierne, hvorfor Ølstrup adskiller sig betydeligt fra de øvrige kandidater i konkurrencen. 

Ølstrup udmærker sig også som en af de få landsbyer, som gennemfører indsatser i forhold til 

energi og miljø. 

 

 

Ølstrup (Ringkøbing-Skjern kommune) 

 

I Ølstrup har man trodset de vanskelige kår for en lille landsby, og har øget befolkningstallet 

med 46 personer fra 2009 til 2013. Der er i Ølstrup etableret nye foreninger, som har været 

med til at ændre udviklingen. En af dem – Ølstrup 2020 – er en paraplyforening for alle øvrige 

foreninger, men udgør også rammen for en række underudvalg. Foreningen har i samarbejde 

med kommunen lavet en udviklingsplan for byen og dens omgivelser. Befolkningstilvæksten 

skyldes blandt andet tilflytning af børnefamilier og østeuropæer, der arbejder i landbruget og 

på den lokale betonvarefabrik. Man er meget tæt på at indsamlet 18 mio. kr. til et nyt 

samlingssted i byen. 

 

I forbindelse med ansøgningen kan der blandt andet fremhæves følgende: 

 

 Ølstrups indbyggertal er vokset fra 243 i 2009 til 289 i 2013 (en stigning på 18 %). 

 Der er etableret to større søer, hvoraf en fungerer som badesø om sommeren. Byens 

grønne områder vedligeholdes af et korps pensionister. 

 Der er i Ølstrup er stort engagement, der blandt kommer til udtryk gennem tre nye 

foreninger. 

 Den lokale Dagli’ Brugsens daglige drift er understøttet af en frivillig indsats med 

ugentlig rengøring, vedligeholdelse og vareudbringning. 

 Ølstrup har til forskel fra mange andre byer af samme størrelse et børnehus og en skole 

samt dagligvarehandel baseret på en stor lokal opbakning. 

 I forbindelse med en stor vindmøllepark er der etableret et samarbejde med sognet, 

hvilket blandt andet betyder at der modtages penge fra vindmølleprojektet til sognet. 

 Der arbejdes på at få opstartet fælles energiforsyning af skole, børnehave og det 

kommende multihus gennem et offentligt-privat samarbejde. 



 

 

Side 3 

 Udviklingen er baseret på en lokal udviklingsplan og et tæt samarbejde med 

kommunen. 

 Ølstrup og nærmeste omegn har på trods af sin størrelse mange lokale arbejdspladser. 

 

 

Bedømmelsesudvalgets medlemmer har blandt andet peget på følgende; 

 

 ”Mange gode projekter og initiativer især i forhold til landsbyens indbyggertal. Også 

miljøindsats. Fyldestgørende og overbevisende beskrivelse i forhold til RM kriterier” 

 

 ”Ansøgningen tegner et rigtigt godt billede af en lille landsby med stærk profil og 

strategisk funderet indsats og stort fokus på natur og miljø” 

 

 ”Brugsen er bygget om og der er store naturprojekter med hele to søer. Den 

vedvarende energi accepteres og er planlagt udbredt til 100 % inden for få år.” 

 

 ”Godt og handlekraftigt lille samfund med befolkningsfremgang. Bygger på de styrker 

og muligheder, de har i området.” 

 

 

 


