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Udviklingsplaner for landsbyerne



• Startet i gl. Ørbæk 
Kommune

• Efter kommune-
sammenlægningen i 
2007 rullet ud i hele den 
nye Nyborg Kommune

• Flere steder sidder man 
kun 1-2 personer

Landsbyråd



Landsbyforskønnelsespuljen

• Kommunal pulje under Erhvervs- og Udviklingsudvalget
• Kræver ikke medfinansiering

Kriterier for tildeling:
• Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af 

kommunens landsbyråd
• Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen
• Puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og 

motion/sundhed i Landsbyerne



Landsbyforskønnelsespuljen

600.000 kr. årligt

Puljen fordeles således:
• 100.000 kr. til julebelysning
• 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af 

LDU med ansøgningsfrist 1. april
• 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af 

LDU med ansøgningsfrist 1. september



Landsbyforskønnelsespuljen
Bevilling pr. landsbyråd 2012 - 2022



Udviklingsplaner

• 9 godkendte 
udviklingsplaner fra 
2019

• Øksendrup har en på vej

• Flere steder har 
planerne ligget ret stille



Udviklingsplaner

Center for Landdistriktsforskning
LUP – LandsbyUdviklingsPlan

Udvalget for levedygtige landsbyer
• 2018: ”17 anbefalinger til at understøtte 

og styrke levedygtige landsbyer”
• 2019: ”Lov om strategisk planlægning for 

landsbyer”



Kommuneplan 2021

Strategisk planlægning for landsbyer

• Landsbyer med flere end 200 indbyggere: 
”Byvækstlandsbyer”

• Mål, retningslinjer og virkemidler for disse 
byer er bl.a. baseret på de enkelte 
landsbyers udviklingsplaner



Kommuneplan 2021

Strategisk planlægning for landsbyer

• Alle ti byvækstlandsbyer skal have udviklingsplaner

• Mindre landsbyer kan også få udviklingsplaner, hvis der er et 
bredt ønske og en aktiv medvirken fra landsbyens beboere



Udvikling af landsbyer og landdistrikter

Kulturarvsmasterplan 
for landsbyer og 

landdistrikter

Ny Civilsamfundsstrategi
Udviklingsplaner for landsbyerne

Landsbyer som 
frontløbere i 
den grønne 
omstilling

Ny Center- og 
landsbykoordinator

Bymønster





Bæredygtig Lokal UdviklingsProces
En BLUP kan et lokalsamfund gennemføre på ca. 6-12 måneder, i samarbejde med 
facilitatorer fra BLUP sekretariatet og en repræsentant fra kommunen.

BLUP har som formål at skabe et bæredygtigt lokalsamfund ved at:

1. mobilisere flere frivillige, 
2. styrke det lokale fællesskab og 
3. sparke masser af nye bæredygtige initiativer i gang

Resultatet bliver formidlet i en Bæredygtig Lokal UdviklingsPLAN og en ny positiv 
landsbyfortælling, der øger attraktiviteten og den daglige glæde for sit sted. 





Udviklingsplaner
• Forslag om 5 BLUP-forløb
• Pris: 48.000 kr. styregruppe
• Forslag om finansiering via 

tiloversblevne 
forskønnelsesmidler

• Anbefalet af Erhvervs- og 
Udviklingsudvalg + 
Økonomiudvalg

• Vedtages endeligt af Byråd 
d. 28/2 



Udviklingsplaner

Første to forløb:

• Herrested
• Aunslev, Hjulby, Skalkendrup, 

Regstrup

Næste tre forløb tilbydes til efteråret



• For de resterende landsbyer samt 
for de landsbyer, der gerne vil have 
deres udviklingsplan opdateret, 
tilbydes et tilpasset forløb på et 
senere tidspunkt

• De arbejdsgrupper der nedsættes 
ifm. BLUP-forløb, kan kobles med 
lign. arbejdsgrupper i andre 
landsbyer

Udviklingsplaner



• Vi skal have en samarbejdsstruktur, hvor alle er med

• Pengene skal ud og leve i alle landsbyer

• Vi skal støtte op om hinanden og arbejde sammen på tværs 

– og med kommunen.

• Sådan sikrer vi bedst levedygtige landsbyer og et fortsat 

kommunalt fokus på landsbyerne 

Udviklingsplaner



Spørgsmål?



Udviklingsplaner for landsbyerne
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