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Region Midtjyllands landsbypris 2015 

 
Der er indkommet følgende ni forslag til modtager af landsbyprisen i 
2015: 
 
Kandidater til 

Landsbyprisen 

2015 

Indbyggertal Foreslået af 

Arnborg 638 Herning Kommune 
Asferg-Gassum 613 (Asferg) 

427 (Gassum) 
LAG Randers 

Borris 827 LAG Lemvig og 
Ringkøbing-Skjern 

Bækmarksbro 516 LAG Lemvig og 
Ringkøbing-Skjern 

Glyngøre 1.515 Skive Kommune 
Hylke 431 Skanderborg Kommune 
Kjeldbjerg 275 LAG Viborg og Viborg 

Kommune 
Sinding 299 Silkeborg Kommune 
Ørsted 1457 LAG Djursland 
 
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 Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling har på møde den 8. 
oktober 2014 drøftet landsbyprisen, og har anbefalet at 
administrationen anvender følgende kriterier for tildeling af 
landsbyprisen: 
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• Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt. 
• Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der 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 Glyngøre i Skive kommune tildeles Region 

Midtjyllands landsbypris 2015. 

 
Alle fem medlemmer af bedømmelsesudvalget har peget på, at Glyngøre er den af de ni 
kandidater der bedst samlet set opfylder de opstillede kriterier for tildeling af landsbyprisen. 
Det bemærkes endvidere at Glyngøre på næsten alle områder vurderes til bedst at opfylde 
kriterierne, hvorfor Glyngøre adskiller sig betydeligt fra de øvrige kandidater i konkurrencen.  
 
Glyngøre (Skive kommune) 

 
I Glyngøre har man formået at vende en katastrofal udvikling med tab af over 1000 
arbejdspladser gennem en målrettet indsats og planer for byens udvikling fra Glyngøre Borger- 
og Erhvervsforening og en række foreninger. Dette er sket i et tæt samarbejde med 
kommunen. Der er etableret et betydeligt antal nye virksomheder, ligesom det etablerede 
iværksætterhus er fyldt med 10 iværksættere. Der er gennemført en række fysiske projekter, 
der både understøtter det lokale liv, men i høj grad også retter sig mod turisme. Der er også 
via foreningsarbejdet lagt vægt på det sociale samvær der inddrager borgerne i byen. 
 
I forbindelse med ansøgningen kan der blandt andet fremhæves følgende: 
 

• De to udviklingsgrupper ”Liv på havnen” og ”Vindrosen” har igangsat en række 
aktiviteter 

• Etablering af en dykkerpark 
• Den gamle højtalerfabrik Jamo er omdannet til et iværksætterhus 
• Sanering og fornyelse af især af havneområdet med etablering af et medborger- og 

forsamlingshus 
• Ændring baseret på en strategisk udvikling der både tænker en erhvervsmæssig 

udvikling men også social sammenhængskraft 
• Stor frivillig indsats 
• En arbejdsgruppe arbejder nye tiltag på energiområdet og energibesparende 

foranstaltninger. 
 
 
 



 
 

Side 3 

Bedømmelsesudvalgets medlemmer har blandt andet peget på følgende: 
 

• målrettet udviklingsstrategi, omfattende omdannelse og fornyelse. Har trodset store 
udfordringer og har positiv erhvervsudvikling med nye virksomheder og iværksættere. 
Velorganiserede foreninger og samarbejde mellem en række aktører herunder 
kommunen. Stort frivilligt engagement og indsats. 

• Ansøgningen tegner et imponerende billede af en landsby, hvor man har tænkt 
strategisk og gennemtænkt i forhold til, hvad man vil og hvordan man vil gennemføre 
sine aktiviteter. Det har resulteret i et væld af rigtig gode aktiviteter, der både giver 
sammenhæng i landsbyen og bygger på de ressourcer, der er med beliggenheden og de 
menneskelige ressourcer. Også ret imponerende, at de ved at arbejde med 
erhvervssiden er lykkedes med at få så mange nye virksomheder og job til stedet. Det 
er virkelig flot tænkt og bør være til stor inspiration for andre. 

• Det er en lidt stor landsby, men der er virkelig gang i den strategiske udvikling af byen 
ud fra de kvaliteter, som findes lokalt, med et godt øje for erhvervsudvikling og social 
sammenhængskraft.  
 

• Det er min vurdering, at ansøgningen om Glyngøre som årets landsby suverænt er den 
ansøgning, der bedst viser en sammenhæng mellem strategi og handling, samtidig 
med, at man på overbevisende måde er lykkedes med at engagere beboerne. 
 
Masterplanen er gennemtænkt, og baseret på en involverende proces. Herefter er der 
bygget handling på, både større projekter og mere lavt hængende frugter. En udvikling 
som er forløbet rigtig godt indtil nu og hvor det ser ud til, at man bevarer momentum. 
Masterplanen virker omfattende. Men det virker for Glyngøre; andre vil kunne nøjes 
med noget mindre. Men som ide og proces fungerer det.  
 
Endelig er udviklingen i en fin balance med fokus på både levevilkår og 
erhvervsudvikling. Det er virkelig et imponerende resultat, man har opnået på 
erhvervssiden og ud langt ud over det sædvanlige, at der har kunnet skabes så mange 
nye arbejdsplader i Glyngøre. Godt gået! 

 
 
 


