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Kriterier for Landsbyprisen 2021
Landsbyprisen 2021 tildeles en landsby eller et samarbejde mellem
landsbyer med et indbyggertal på op til 2000.
Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet ud fra følgende syv
kriterier:
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1. Landsbyens arbejde med et attraktivt og gennemtænkt
fysisk miljø
 Er der fx arbejdet med at renovere eller forskønne landsbyen?
 Er der fx tænkt i nye/alternative boligformer og evt. i
bæredygtigt materialevalg?
 Er der fx tænkt i nye anvendelsesmuligheder for eksisterende
bygningsmasse?
2. Landsbyens arbejde med lokalområdets stedbunde
ressourcer og potentialer
 Hvordan inddrages de ting, der gør landsbyen unik i arbejdet
med udvikling?
 Bruger landsbyen sine ressourcer aktivt – fx særlig kulturarv,
håndværkstradition, unikke naturområder – eller lokale skoler,
virksomheder eller lign.
 Hvordan inddrages og samarbejder lokale foreninger og
ildsjæle om udviklingsarbejdet?
3. Landsbyens vision for bæredygtig udvikling
 Hvordan planlægger landsbyen sine udviklingsaktiviteter?
Findes der fx fælles visioner, strategier eller handlingsplaner
for området og er der opbakning til at realisere ideerne?
 Planlægges der fx udviklingsaktiviteter flere år frem?
 Hvordan tænkes bæredygtighed ind i udviklingen af
lokalområdet på langt sigt?
4. Landsbyens fokus på udsyn, samarbejde og opbygning af
viden og kapacitet
 Deltager eller afholder landsbyen netværk og arrangementer
fx kommunale, regionale eller nationale med henblik på at
opbygge viden og kompetencer lokalt, herunder viden om
bæredygtig udvikling?
 Hvordan arbejder landsbyen med inspiration og viden udefra?
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Hvordan arbejder landsbyen med formidling af egne mål, projekter og løsninger?

5. Landsbyens arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fælleskaber
 Har landsbyen aktive lokale foreninger med fokus på fx kultur eller idræt?
 Hvordan bidrager lokale frivillige til at skabe handling i lokalområdet?
 Har landsbyen udviklet eller afprøvet nye ideer eller tiltag med fokus på fx sundhed og
trivsel
6. Landsbyens arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer
 Er der fx tænkt nyt ift. energi, genbrug eller lign?
 Er der fx arbejdet med genopretning, bevarelse eller ny anvendelse af naturområder?
 Hvordan arbejder lokalområdet med lokale løsninger på miljø, natur – og
klimaudfordringer?
7. Landsbyens overordnede udvikling
 Hvordan har landsbyen udviklet sig gennem de seneste 3-5 år, herunder ift.
bæredygtighed?
 Hvordan kan konkrete projekter eller den overordnede tilgang til udvikling tjene til
inspiration for andre?
 Hvordan arbejder lokalområdet med at samle kræfterne på tværs af baggrunde og
interesserer i lokalområdet?
Et forslag til vinder af landsbyprisen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen
og dens udvikling, bl.a. set i forhold til de syv kriterier. Ansøgningen skal som minimum fylde
fem sider. Det tilhørende sammenfatningsskema skal også udfyldes af den LAG og/eller
kommune, som indstiller, men dette bruges alene til at give et overblik over ansøgningen.
Fagligt udvalg og udvælgelse af vinder
Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen 2021
anvendes der fortsat et eksternt panel til en faglig vurdering af ansøgninger og
kandidater.
De fem landsbyer, der vurderes at leve bedst op til kriterierne, går videre til en finalerunde.
Det indebærer bl.a., at de indbydes til et møde med det faglige panel, hvor de får mulighed for
at begrunde og uddybe deres ansøgning. Den endelige vurdering af ansøgerne vil således
basere sig på både den skriftlige ansøgning og en mundtlig motivation af kandidaturet af
landbyernes egne repræsentanter. Præsentation af de 5 bedste forslag for det faglige panel
sker i slutningen af februar 2021.
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