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Forsøgsprojekter

Projekttitel Ansøger Postnummer og byTilskud i kr. Beskrivelse

Den samskabende landsby 

Damme-Askeby - 

udviklingsmodel for den 

moderne landsby

Vestmøn Lokalråd 4792 

Askeby

440.000 Projektets formål er at bidrage til at sikre landsbyens overlevelse gennem et strategisk og 

systematisk tilrettelagt forløb, der sikrer bred inddragelse og organisering af interessenter samt 

udarbejdelse af en overordnet udviklingsstrategi, en konkret handlingsplan og en organisering, 

der ikke kun kan implementere udviklingstiltag, men også drifte dem efterdølgende. Konkret skal 

der bl.a. etableres en platform for udvikling af økonomisk bæredygtige partnerskaber.

Værtsskab & Symposium 

for kunst, natur og 

videnskab

Tickon 5953 

Tranekær

200.000 Foreningen Tickons væsentligste aktivitet er at formidle international naturkunst - Land Art. Der 

søges midler til at planlægge og gennemføre et nordisk/baltisk symposium over en lille uges tid, 

hvor deltagerne kan opleve et professionelt team af videnskabsfolk, Art Nature kunstnere, 

biologer og filosoffer og hvor samspillet mellem kunst, natur og videnskab udforskes. Symposiet 

skal udspille sig dels omkring Tranekær Slot ogdels i selve  Tranekær Landsby. Byens borgere 

inddrages som værter for de inviterede gæster. 

Fællesskabet bærer 

landdistriktet frem til en ny 

"byform"

Falsters Hjerte 4800 

Nykøbing 

F

225.000 Projektet skal styrke fællesskabet mellem landsbyerne i Falsters Hjerte og stimulere borgerne i 

området til at tage ansvar for at føre deres landsby frem til en levedygtig og moderne landsby i et 

sammenhængende landdistrikt. Derudover er det et mål at skabe netværk mellem eksisterende 

erhverv, således at synergi og evt. symbioser kan opstå, samt at udvikle og implementere de 

konkrete forandringer i de enkelte landsbyer.

Landsbyløft med Danmark 

Dejligst

DK Dejligst 2017 ApS 1120 

Københav

n K

400.000 Projektet er en udbygning af Danmark Dejligst konceptet, der skaber gratis musikfestivaler for 

alle lokalt på signatursteder uden for de større byer. Projektet vil indgå samarbejder om festivaler 

med fem landsbyer i hver sin jyske kommune, hvor festivalen ikke har været før og herigennem 

udvikle og dokumentere en metodetilgang til mobilisering af frivillige kræfter, der skal sikre en 

lokal rodfæstning af konceptet, så det kan bygges videre mod ambitionen om 101 festivaller om 

året i hele landet. Et udkomme af festivalerne er bl.a. at der skabes kapital til det lokale 

foreningsliv, der hvor festivalerne afholdes.

MaterialeVærket - 

Fællesfabrik til fremstilling 

af lokale byggematerialer 

på Bornholm

Foreningen LAG-Bornholm 

2014-2020

3730 Nexø 300.000 Projektet vil afprøve små-skala produktionsteknologi med udgangspunkt i bearbejdning af lokalt 

tilgængelige råmaterialer, som træ, ler, sten samt affaldsprodukter som papir, glas og plastik, der 

kan forarbejdes til byggeteknisk godkendte materialer. For at skabe konkrete resultater og 

erfaringer vil projektet understøtte gennemførslen af en række forsøgsbyggerier, hvor de 

udviklede maskiner og lokalt fremstillede materialer anvendes. 

Fulde Huse LandSkaberne 4295 

Stenlille

275.000 Pilotprojektet Fulde Huse går ud på at teste LandSkabernes mission i et konkret samarbejde med 

tre landsbyer på Vest- og Midtsjælland. LandSkaberne er en forening, der har til formål at skabe 

bedre forudsætninger for at uudnyttede bygninger i mindre landsbyer og landområder kan 

genanvendes som fysisk ramme for socialøkonomiske og andelsbaserede initiativer, der kan 

komme hele lokalsamfund til gavn. 

Landsby Erhvervsklynger - 

Udvikling, samarbejde og 

vækst

Enheden for Erhverv- og 

Turismeudvikling

7500 

Holstebro

401.887 Projektet ønsker at etablere erhvervsklynger fokuseret omkring landsbyer. Der arbejdes med den 

udfordring, at virksomheder i landsbyer og landdistrikter generelt er kendetegnede ved at være 

veldrevne, men ikke falde inden for målgruppen for den etablerede erhvervsservice, der i høj grad 

er fokuseret på vækstvirksomheder.

Sdr. Ørum Fælled Ørum Kultur og 

Landsbyforening

7840 

Højslev

178.750 Der er tale om et forprojekt med det formål at gennemføre en demokratisk og folkelig proces 

sammen med byens borgere om indretningen af Sdr. Ørum Fælled, som et bud på en moderne 

form for landsbyfællesskab. Formålet er at nytænke landsbyens fælles faciliteter og -aktiviteter. 

Best of Norddjurs: 

Landsbyudvikling gennem 

fødevareinnovation

Erhvervs- og 

miljøafdelingen

8961 

Allingåbro

222.946 Projektet gennemføres af Norddjurs Kommune i samarbejde med lokale fødevaresteder og -

virksomheder, vidensinsitutioner og udvalgte fageksperter, der i fællesskab vil arbejde for at 

indfri Norddjurs unikke fødevarepotentiale. Lokale fødevarer skal fungere som katalysator for 

udvikling af dynamiske landsbyer med styrket brand, fællesskab og identitet. 

Mestring af Projekter 2018 FrivilligVest 6900 

Skjern

100.000 Projektet henvender sig primært til ildsjæle og frivillige entreprenører i Ringkøbing-Skjern 

kommunes foreninger og handler om at uddanne frivillige i landsbyer og dermed give dem 

kompetencer til i højere grad at komme i mål med deres projekter. Formålet med projektet er at 

give hjælp til selvhjælp og klæde lokale frivillige på til at gennemføre projekter.

Nye metoder til integration 

af tilflytter i fællesskaber - 

modtagelse og 

fastholdelse

Faaborg-Midtfyn 

Kommune Rådhuset

5750 

Ringe

300.000 Projektets vil gennem ambassadørdrevne aktiviteter mobilisere kommunens borgere i 

modtagelse og fastholdelse af nye borgere og udvikle metoder til velkomst, der tager 

udgangspunkt i de steder, hvor nye borgere møder deres nye lokalområde; skolen, dagtilbud, 

arbejdsplads eller fritidsliv. 

Fastholdelse og udvikling 

af erhverv i en klynge af 

landsbyer

Ågerup og Omegns 

Landsbyråd

4000 

Roskilde

87.500 Landsbyerne i Ågerup og omegn kæmper med samme udfordringer på erhvervsområdet som 

landets andre landsbyer. For få årtier siden var der et mangfoldigt erhvervsliv - i dag et enkelt 

supermarked og en smed tilbage i Ågerup og landbruget er centraliseret. Projektet tager den 

udfordring op ved at analysere muligheder og barriere for at fastholde og udvikle et bæredygtigt 

erhvervsliv i en klynge af 11 landsbyer.

DNA - Den Nære 

Aftenskole

ARBEJDERNES 

OPLYSNINGSFORBUND/ 

AALBORG AFTENSKOLE

9000 

Aalborg

66.480 AOF Ålborg har gennem en årrække centraliseret sine aktiviteter, så de primært foregår i Aalborg 

indre by. Aftenskolen har nu sat sig det mål igen at bringe aftenskoleaktiviteter ud i 

lokalområderne og særligt landdistrikterne og de små byer. I projektet skal Den Nære Aftenskole 

iværksættes i udvalgte landdistriktsområder, så borgerne kan få tilbud om folkeoplysende 

aktiviteter, hvor de bor. 



Dynamik Lem Borger- og 

Håndværkerforening

6940 Lem 

St

180.000 Projektet har til formål at udarbejde en forretningsplan for etablering af et multihus i den 

nedlagte stationsbygning i Lem St. Huset skal rumme forskellige kulturelle aktiviteter og fungere 

som værested for byens foreninger. 

Nordic Watersports Center 

- et 

koldtvandsuddannelsescen

ter

Den selvejende institution 

VisitVesthimmerland

9670 

Løgstør

334.710 Projektet er et forprojekt, der skal afdække mulighederne for at etablere et 

vanduddannelsescenter, Nordic Watersport Center i den nedlagte svømmehal i Ranum.  Projektet 

skal på lang sigt understøtte udvikling af arbejdspladser, turisme, bosætning og kultur i området 

og søger at udnytte det faktum at Vesthimmerland er et område og en natur, der er stærkt 

præget af vand. Projektet er bl.a. forankret i Ranum Efterskole College.

Fysisk formidling i 

Lerkenfelt Ådal

Vesthimmerlands 

Kommune - Rådhuset Aars

9600 Aars 320.000 Projektet skal styrke de rekreative muligheder i Lerkenfeld Ådal og er et samarbejde mellem tre 

landsbyer. Formålet er at styrke bosætning og turisme ved at formidle områdets attraktioner, 

naturkvaliteter og rekreative muligheder.

En Skive mere af kagen Skiveegnens Erhvervs- og 

Turistcenter

7800 Skive 289.000 Der er tale om et kompetenceudviklingsprojekt for kreative erhverv i Skive Kommune, der skal 

styrke oplevelsesøkonomien i Skive Kommunes landsbymiljøer. Målet er at skabe grobund for 

flere bæredygtige aktiviteter og iværksættervirksomheder, der kan omsætter områdets 

stedbundne identiteter og styrker til konkrete bookbare tilbud og således bidrage til vækst og 

udvikling i landsbyer.

De nye landsbyer - Lemvig 

2022

Administrationsbygningen 

Lemvig

7620 

Lemvig

380.000 Projektet skal tiltrække og integrere udenlandsk arbejdskraft som nye borgere i Lemvig 

Kommunes landsbyer og dermed understøtte en igangværende udvikling, hvor udenlandsk 

arbejdskraft allerede i dag indgår som aktive medarbejdere i arbejdsstyrken men ikke i 

landsbylivet.

Det moderne fællesskab i 

historiens vingesus

FONDEN NR. VOSBORG 7570 

Vemb

355.000 Projektet vil gentænke det historiske fællesskab som herregården Nørre Vosborg har været, til et 

moderne hjemsted og aktivitetscenter for børn, unge, familier og seniorer og for fællesskabet i 

landsbyen. Projektet vil gennemføre 10 pilotaktiviteter med henblik på at udvide kredsen af 

deltagere i fællesskaber omkring herregården.

Udviklings- og 

samarbejdsprojekt i 

detailbranchen i Rebild 

Kommune

Rådhuset - Rebild 

Kommune

9530 

Støvring

300.000 Projektets vil udvikle og styrke detailbranchen i Rebild Kommune og skabe stærke relationer 

blandt aktører i detailbranchen på tværs at kommunens byer. Endvidere søger projektet at få 

aktiveret og udviklet eksisterende kompetencer for at imødekomme de nuværende og fremtidige 

forbrugere og skabe basis for vækst og udvikling via kommercielle værktøjer, som kan anvendes 

på tværs i de mindre byer.

Innovativt byspil 

Hundested

Rådhuset Frederiksværk 3300 

Frederiksv

ærk

133.500 De fleste besøgende til Hundested bliver i havneområdet og bevæger sig ikke naturligt op i byen, 

hvor der ellers er mulighed for at handle. Projektet søger at udvikle et byspil til mobiltelefoner og 

tablets, der leder besøgende børnefamilier rundt i byen til andre steder end havnen.

Gastronomisk Folkemøde Foreningen Gastronomisk 

Folkemøde

4930 

Maribo

454.309 Med inspiration fra det politiske folkemøde på Bornholm, ønsker Foreningen Gastronomisk 

Folkemøde at etablere et nationalt tematisk folkemøde om maden, måltidet og fødevarerne - og 

de omkringliggende vinkler som bæredygtighed, klima, ernæring og folkesundhed.

Udvikling af en grøn 

iværksætterhøjskole på 

Langeland

Støtteforeningen for 

etablering af Grøn 

Iværksætterhøjskole på 

Langeland

5953 

Tranekær

148.070 Projektetansøger midler til at pilotteste fire kurser, som kan bygge en kommende højskole op. 

Det ønsker at teste kursernes form, indhold, målgrupper, markedsføring og kursernes kobling 

med lokalsamfundet og samarbejde med lokale aktører.

Forsøgsprojekter, i alt 6.092.152


