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Udviklingsprogrammet
Blomstrende Landsby
Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver 
landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke 
og synliggøre sig, med det mål at skabe udvikling 
og dialog lokalt. 

I en række europæiske lande har man indført Blom-
strende Landsbyer. Tanken er, at vi i Danmark 
giver en tilsvarende mulighed for at synliggøre de 
velfungerende lokalsamfund, og deres indsats for 
at gøre det attraktivt at bo og leve på landet. At en 
landsby blomstrer, kan ses på det liv og de initia-
tiver som findes rundt omkring i landsbysamfun-
dene. 

Blomstrende Landsbyer er i de europæiske lande, 
bedst kendt på mængden af blomster ved vejsider 
og rundkørsler, men her i Danmark, gælder det i 
særdeleshed det blomstrende liv, som fungerer mel-
lem de mennesker som bor og lever på landet.        
 
Programmets formål lægger op til at borgerne valg-
frit og i fællesskab forholder sig til hvordan det er 
at bo og leve i deres landsby. Tilrettelæggelsen af 
dette landsbyudviklingsprogram sikrer landsbyens 
borgere, at de kan skabe udvikling frem mod egne 
strategiske mål og beslutninger i et samspil med de 
kommunale planer og initiativer. 

Med dette udviklingsprogram gives danske lands-
byborgere en unik mulighed for at sætte kursen 
og farten i deres eget lokalsamfund. Initiativ og 
ejerskab vil skabe et fundament, som kan styrke 
relationerne indadtil i landsbyen og medføre, at 
landsbyen står frem som et samlet hele, når der skal 
samarbejdes med kommunen. Omvendt får kom-
munen en værdig samarbejdspartner i de landsbyer 
som har valgt ”at blomstre”.     

Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal 
sikre, at der altid kan skabes en blomstrende frem-
drift i netop den retning, som landsbyens borgere 
har mulighed, ressourcer og lyst til. Det første 
niveau har som primært mål at synliggøre det, der 
allerede er i landsbyen. Ud fra aktiviteter, befolk-
ning og fællesskab. Hvert niveau har sit område, 
som skal sikre en målrettet udviklingsindsats. På 
femte niveau finder vi landsbyer, hvor der tænkes 
og handles i overensstemmelse med bæredygtige 
principper. 

Initiativet kommer altid fra den enkelte landsby, 
som selv skal ønske udviklingen. Kommunen 
støtter og bidrager på områder, der kræver særlig 

indsigt og overblik. Indbyrdes mellem landsbyerne 
stilles man overfor en venskabelig kappestrid, hvor 
ønsket om udvikling er fælles, men måden udvik-
lingen virkeliggøres på, vil vise sig forskelligt fra 
sted til sted.   

Politisk og praktisk udvikler kommunens, regio-
nens og landets landsbyer sig individuelt, men på et 
fælles grundlag, hvis overordnede mål er at bevare 
og styrke de danske landsbysamfund, særligt hvad 
angår bosætning, turisme og erhverv.  

Programmet synliggøres via programflagetflag, pla-
ceret centrale steder i landsbyen, skilte, mærkater 
m.m. Landsbyen vælger selv hvad der passer bedst 
i forhold til ønsker og muligheder.   

Alle kan være med
Programmet er tilrettelagt således, at alle landsbyer 
kan være med, hvis de gerne vil investere tid og 
energi i landsbyens liv og udvikling. Mindst 80 
% af alle landsbyer har mulighed for at deltage på 
programmets niveau ét, og mange af dem har også 
umiddelbart mulighed for at fortsætte til niveau to. 
Derimod forventes det at der kun er 1 – 5 % af alle 
landsbyer, som vil nå til niveau fem, og at det vil 
tage en årrække at nå hertil.

Hvad er en landsby?
I dette program definerer vi en landsby som et sted, 
hvor der bor mellem 50 og 1.000 mennesker, hvil-
ket på landsplan giver 4050 landsbyer.

Der vil selvfølgelig være bebyggelser med 30 - 40 
borgere, som opfatter sig som en landsby. Tilsva-
rende kan en landsby i nogle tilfælde have 1.300 
indbyggere og alligevel have landsbyens rammer 
og udfordringer. Rammen for antal borgere er såle-
des fleksibel, men med dette program kan man dog 
ikke forestille sig en landsby med 2.000 eller flere 
indbyggere.

Kriteriemanual
Til hvert af de fem niveauer udarbejdes der en 
kriteriemanual, som fortæller om de særlige træk, 
der gælder for denne udviklingsfase og hvordan 
landsbyens borgere selv kan vurdere, hvor de befin-
der sig.   

Kriteriemanualerne findes på hjemmesiden, 
www.blomstrendelandsby.dk 

hvor man tillige kan finde inspiration manualer, 
ansøgningsskema m.m.
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Organisation
Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver 
landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke 
og synliggøre sig, med det mål at skabe udvikling 
og dialog lokalt. 

Organisationen bag initiativet består af tre lag, som 
fordeler sig således:
Det nationale lag 
Det regionale / kommunale lag 
Landsbylaget
 
Kort opsummering af kompetence- og indsatsområ-
derne for organisationen:

Protektor og Den Nationale Komite skaber • 
national og politisk synlighed. 
Regioner og kommuner sikrer landdistriktsud-• 
vikling i samarbejde med Blomstrende Lands-
bys lokale komitéer.
Sekretariatet er den koordinerende og rådgi-• 
vende instans.

Protektor 
I spidsen for udviklingsprogrammet er en protektor.

Den National Komite
Udviklingsprogrammets øverste myndighed 
og dermed juridisk og økonomisk ansvarlig, er 
Landdistrikternes Hus og bestyrelsen for samme. 
Landdistrikternes Hus er ejet af Landdistrikternes 
Fællesråd.

Udviklingsprogrammet har eget budget og økono-
mi, indenfor hvilke Den Nationale Komite kan age-
rer og beslutte. I forhold til programmets indhold, 
implementering og aktiviteter er den besluttende 
enhed Den Nationale Komite eller dennes formand 
sammen med direktøren. 
                                       
Sammensætning og optagelse:
Den Nationale Komite er sammensat af de til 
enhver tid relevante ministerier og landsdækkende 
organisationer, målt i forhold til de i programmet 
opstillede kriterier. 
•  De deltagende partnere udpeger selv deres 
repræsentant i Den Nationale Komite.
•  Komiteen er selvsupplerende og kan optage 
nye organisationer / personer i forbindelse med alle 
ordinære møder.
•  Komiteen udpeger ved årsskiftet en formand, 
der er valgt for et år. Formanden kan ikke på 
anden måde have sæde i Den Nationale Komite og 
vedkommende må ikke samtidig være formand for 
anden landsdækkende organisation.

• Komiteen mødes mindst 2 gange årligt og 
derudover i henhold til aktuelle behov.  

Kommissorium:
Den Nationale Komite har som de primære opga-
ver:  
• At sikrer programindhold, implementering og 
aktiviteter i udviklingsprogrammet ”Blomstrende 
Landsby”, i tæt samarbejde med sekretariatet.
• At skabe de overordnede rammer for udvik-
lingsprogrammet ”Blomstrende Landsby”. Manua-
ler godkendes af DNK.
• At sikrer størst mulig synergi og koordinering, 
mellem eksisterende programmer og aktiviteter ret-
tet mod landsbyerne.
• At sikrer en national synliggørelse gennem 
ministerier, regioner og kommuner.
• At sikrer en national synliggørelse, gennem 
alle relevante landsdækkende organisation.
• At skabe forståelse for og indsigt i udviklings-
programmets kvaliteter, på alle niveauer, herunder 
også de politiske niveauer. 
• At medvirke til, at programmets økonomi 
og ressourcer løbende sikres og udvikles gennem 
deltagerbetaling, partnerskaber og sponsorater.

Komitens medlemmer
Som formand er valgt Christian Mejdahl. Derud-
over er følgende organisationer repræsenteret:
Indenrigs- og Socialministeriet, Fødevareministe-
riet, Miljøministeriet, Kulturministeriet, Friluftsrå-
det, Landsforeningen af Menighedsråd,  Hånd-
værksrådet, Samvirkende danske Turistforeninger, 
Kulturelle Samråd i Danmark, De Samvirkende 
Købmænd, Fritid og Samfund, Landsforeningen af 
Landsbysamfund, Danske Gymnastik- og Idræts-
foreninger, Ålborg Universitet, Erhvervs- og Tu-
ristkontoret på Ærø og Landdistrikternes Fællesråd. 

Derudover deltager idéudvikler Leif Hansgaard og 
sekretær Kirsten Bruun. 
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Den Lokale Komite 
Den lokale komité sammensættes ad hoc af formanden 
for den nationale komité og i samarbejde med sekre-
tariatet. Medlemmerne varierer, alt afhængigt af de 
kriterier der skal vurderes. Komitéens opgave er at være 
sparringspartner ved indsendte ansøgninger fra de Blom-
strende Landsbyer og vurdere, om der er overensstem-
melse med den udvikling, som  ansøgningen redegør for. 
Komitéen aflægger besøg i landsbyen, med to til fire 
personer som særligt har kendskab til de mål, den 
pågældende landsby har redegjort for i den indsendte 
ansøgning. 

De Lokale Komiteer er geografisk fordelt, som vist på 
kortet og kan kontaktes via sekretariatet på telefon: 
76 340 350

Sekretariat
Sekretariatet er tovholder for alle, som er involveret i 
udviklingsprogrammet. Arbejdet omfatter opgaver af 
administrativ, økonomisk og af koordinerende art.  

Sekretariatets fornemste opgave er at tilbyde lands-
byer og kommuner inspiration og rådgivning indenfor 
udviklingsprogrammets indhold og muligheder. Organi-
sationen sikrer fleksibilitet ved at åbne muligheder for 
rådgivning tilpasset den enkelte landsbys behov. Det 
er også sekretariatets opgave at formidle ansøgninger 
fra landsbyerne til Den Lokale Komite og til de berørte 
kommuner.

Udviklingsprogrammets sekretariat holder til i Vejen, 
hvor det deler lokaler med Landdistrikternes Fællesråd.
Sekretariatet har åbent, på alle hverdage fra 9-16.  

Lokalkomite
Nord

Lokalkomite
Midt / Vest

Lokalkomite
Midt Øst

Lokalkomite
Sjælland Nord

Fanø

Varde

Esbjerg Vejen

Kolding

Billund Vejle

Fredericia

Haderslev

Tønder

Åbenrå

Sønderborg

Lokalkomite
Syd

Ærø

Svendborg

Nyborg

La
ng
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an
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Faaborg- Midtfyn

Kerteminde
Odense

Nordfyn

Assens

Middelfart

Stevns
Faxe

Næstved
Slagelse

Vordingborg

Guldborgsund

Lolland

Lokalkomite
Sjælland Syd

Ringsted Køge
Sorø

LejreHolbæk

Odsherred Frederiksund

RoskildeKalundborg

Bornholm

Hedensted

Horsens
Hillerød

Greve
Solrød

Fredensborg

HelsingørGribskov

Halsnæs

Lokalkomite
Fyn

Ringkøbing-
Skjern

Herning

Ikast-Brande

Vejle

Silkeborg

Odder

Skanderborg

Samsø

Århus

Norddjurs

Syddjurs
Faurskov

RandersViborg

Skive

Holstebro

Struer
Lemvig

Thisted

Mors

Vesthimmerland Rebild

Aalborg

Mariagerfjord

Jammerbugt

Brønderslev

Hjørring

Frederikshavn

Læsø
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Kriterier og point for udviklingsprogrammet

Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby er 
opdelt i to basis niveauer, som skal sikre udviklin-
gen frem mod de næste fire niveauer. 

For hvert niveau er der fem kriterier, som landsby-
ens borgere skal forholde sig til og redegøre for i 
deres ansøgning. 
 
I den første ansøgning fra landsbyen kan der enten 
søges om en eller to blomster. 

Søges der om en blomst, skal der i ansøgningen 
redegøres for de fem kriterier på niveau et. 
Søges der om to blomster skal der i ansøgningen, 
både redegøres for de fem kriterier på niveau et 
samt de fem kriterier på niveau to. I alt 10 kriterier. 
  
Er der initiativ i landsbyen til at fortsætte udvik-
lingsprogrammet, kan man med minimum et års 
interval søge om tre, fire og fem blomster. 

Der følger her en kort gennemgang af de enkelte 
kriterier.

For mere uddybende gennemgang henvises til kri-
teriemanualerne, som findes på: www.blomstrende-
landsby.dk

1 blomst  – det grundlæggende niveau
Første niveau i forhold til programmet ”Blom-
strende Landsby” er niveauet, hvor det basale og 
grundlæggende for en landsby etableres eller hvis 
det allerede findes gøres endnu bedre. Kriterierne 
handler alle om samvær, netværk og ikke mindst 
et grundlæggende kendskab til den landsby og det 
lokalsamfund man bor og lever i.

• Netværk og sammenhold
• Foreningsliv
• Indblik
• Udsyn
• Organisation

2 blomster  – det planlæggende niveau
Når det grundlæggende for landsbyen efterleves, er 
det tid til at påbegynde planlægningen af udviklin-
gen. Niveauet handler således om at igangsætte og 
implementere tiltag, der synligt skaber udvikling, 
glæde og motivation hos borgerne.
 
• Borgernes mangfoldighed
• Bredde i tilbud
• Udstråling
• Imødekommenhed
• Lokal UdviklingsPlan

De følgende niveauer er under udvik-
ling!

• Lokal byggeskik
• Udvikle kulturarven
• Turisme faciliteter
• Aktiviteter & arrangementer
• Branding
• Offentlig service
• Privat service
• Erhvervsliv
• Iværksætter
• Egnsprodukter
• Synlig vækst
• Sundhed
• Miljø
• Energi
• Bæredygtig

Point for landsbyudvikling
Landsbyens borgere skal selv give deres landsby 
point i forhold til det udviklingsarbejde de har 
igangsat.
Pointsystemet skal sikre, at landsbyernes forskel-
lige ressourcer kan fremhæves individuelt. Udfor-
dringen og ønsket er ikke at ensrette landsbyerne, 
men at understøtte en udvikling med forskellighe-
den i centrum.

Søger en landsby om en blomst, skal landsbyen 
ud fra de her gældende fem kriterier give deres 
landsby point. 

Der kan gives fra 1-5 point, for hvert af de fem kri-
terier. For at komme i betragtning som Blomstren-
de Landsby, skal landsbyen sammenlagt opnå 15 
point, indenfor det aktuelle niveau. 1 point indenfor 
et kriterium, er minimum. 

For en landsby kan det betyde at man scorer højt 
i tre af kriterierne, men lavt i to. Og for en anden 
landsby kan ressourcerne være mere ligeligt fordelt 
på de fem kriterier. 
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Den Nationale Komite
Den Nationale Komite, har et økonomisk behov 
på ca. en million kr. årligt. Beløbet skal finansiere 
driften af sekretariatet, der servicerer de deltagende 
kommuner og landsbyer. Det økonomiske behov 
for Den Nationale Komite finansieres gennem 
sponsorer, fonde og andre relevante bidragsydere, 
der kan og vil støtte arbejdet med landsbyernes 
udvikling.

Kommunalt medlemskab 
For at en landsby kan søge om optagelse som 
Blomstrende Landsby, skal landsbyens pågældende 
kommune være tilmeldt udviklingsprogrammet. 
Det er væsentligt for landsbyerne at kommunerne 
bakker op, men lige så vigtigt er en gensidighed 
for kommunerne, da udviklingsprogrammet skal 
realiseres i trit med den kommunale strategi. 

Det koster kommunen et årligt kontingent på 
22.000 kr. plus moms at være med. Dette kontin-
gent giver mulighed for: 

-Inspiration og rådgivning via sekretariatet, som 
administrerer og driver udviklingsprogrammet
-Markedsføring på landsplan og via hjemmesiden 
www.blomstrendelandsby.dk 
-Markedsføring og deltagelse i arrangementer, mes-
ser med mere
-Adgang til uddannelse og kurser for kommunale 
medarbejdere 
-Anvendelse af logo i forbindelse med kommunale 
aktiviteter og markedsføring

Et Landsby medlemskab
Når en landsby ønsker optagelse i udviklingspro-
grammet, skal der fremsendes en ansøgning. Når 
landsbyen er kåret som Blomstrende Landsby og 
ønsker at bevare sin blomsterstatus, skal landsbyen 
en gang om året fremsende en udviklingsrapport til 
sekretariatet. 

Landsbyer som søger om optagelse i udviklings-
programmet eller som allerede er kåret som en 
Blomstrende Landsby, skal årligt betale 1500 kr. 
plus moms i kontingent for at være med. Derud-
over er der en udgift i forbindelse med opsætningen 
af flag og pr pakken. Dette beløb varierer i forhold 
til landsbyens ønsker. Se prisliste på hjemmesiden.

Flaget der tilkendegiver at landsbyen er optaget 
kan opsættes central steder i landsbyen. Denne 
udgift forekommer når landsbyen optages, og til-
lige må påregnes en opgraderingsafgift hver gang 
landsbyen opnår endnu en blomst. 

Landsby medlemskab:
At landsbyer, der enten søger optagelse som • 
Blomstrende Landsby eller som allerede er en 
Blomstrende Landsby, hvert andet år vil mod-
tage besøg af Den Lokale Komite
At modtage udviklingsmateriale til de fem ni-• 
veauer i form af fyldige beskrivelser af kriterier 
og udviklingsmuligheder
At sparre med sekretariatet via mail og telefon• 
At få adgang til netværk og vidensdeling i • 
forhold til udviklingsprogrammet Blomstrende 
Landsby og generelt i forhold til landdistrikts-
udvikling
At få adgang til uddannelse og kurser for • 
landsbyen borgere

Kontingent og økonomi
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Ansøgning om optagelse
Udviklingsprogrammet har som sit sigte at være lettilgængeligt, men det er nyt og der kan være uhen-
sigtsmæssigheder. Disse vil blive korrigeret løbende i samarbejde med medlemmerne. Derfor hører vi 
også gerne fra jer, hvis I har ideer eller konstruktive forslag til ændringer.

Processen ved ansøgning er følgende:

1. Landsbyen er klar til udvikling
Der er i landsbyen et fælles ønske om deltagelse i 
udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. Via 
hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk kan 
landsbyen rekvirere en overordnet beskrivelse af 
udviklingsprogrammet, en vejledning til hver af de 
ønskede blomsterkriterier og et skema til brug for 
selve ansøgningen.

2. Kontakt til Sekretariatet
Sekretariatet kan være behjælpelig med sparring 
og rådgivning og kan, hvis behovet er der, sende 
materialet til den pågældende landsby. 

3. Ansøgningen
Ansøgningen udarbejdes af landsbyens borgere. 
Oftest tager det længere tid end man umiddelbart 
tror, så afsæt god tid til arbejdet. Når de relevante 
kriterier er undersøgt, udfyldt og redegjort for, god-
kendes de af landsbyens fællesskab og ansøgningen 
sendes ind til sekretariatet.  

4. Behandling
Sekretariatet gennemgår ansøgningen og sikrer, at 
ansøgningen er fyldestgørende, hvorefter lands-
byen modtager en bekræftelse på modtagelsen af 
deres ansøgning. Derefter fremsender sekretariatet 
en kopi af ansøgningen til Den Lokale Komite samt 
til den aktuelle kommune. Landsbyen oprettes på 
hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk under 
titlen ”ønsker udvikling”.

5. Den Lokale Komite kommer på besøg
Formanden for Den Lokale Komite modtager 
ansøgningen fra sekretariatet, hvorefter Den Lokale 
Komite vil vurdere ansøgningen. Såfremt den 
umiddelbart efterlever de opstillede blomsterkri-
terier, vil landsbyen blive kontaktet med henblik 
på et besøg af Den Lokale Komite. På mødet vil 
landsbyens borgere få mulighed for at redegøre 
for ansøgningen og optagelsen som Blomstrende 
Landsby. Besøget vil omfatte en gensidig præ-
sentation, orientering i forhold til ansøgningen, 
byvandring og afslutningsvis Den Lokale Komitées 
tilbagemelding til landsbyen.   

6. Godkendelse
Den endelige godkendelse vil tilgå landsbyen på 
selve dagen for besøget eller senest 14 dage efter 
besøget. Kopi af denne godkendelse tilsendes kom-
munen.

7. Flag & arrangement
Det synlige bevis på landsbyens optagelse som 
Blomstrende Landsby er et flag, som hejses i 
landsbyen. Flaget eller flagene vil blive tilsendt 
landsbyen, som herefter i samråd med kommunen 
planlægger arrangementet, når flaget hejses.
 
8. Arrangement
Det er kommunen der er vært ved arrangementet. 
Borgmesteren og formanden for landsbyen hejser 
det første flag. Gør arrangementet til en begiven-
hed. Husk at alle borgere skal inviteres, og at pres-
sen sikkert gerne deltager, og fortæller om nyheden 
om jeres landsby som Blomstrende Landsby. 

9. Markedsføring
Sekretariatet ændrer landsbyens status, fra ”ønsker 
udvikling” til Blomstrende Landsby på hjemmesi-
den og generelt på PR- materiale iøvrigt. Husk også 
at opdatere egne lokale oplysninger på hjemmeside 
for lokalsamfundet og på kommunens hjemmeside.  

10. Næste skridt
Når det aktuelle Blomstrende Landsby flag er kom-
met til tops, skal landsbyen derefter forholde sig 
til, om man vil bevare antallet af blomster og eller 
prøve at erhverve sig flere.

Landsbyudvikling er en fortsat proces.   


