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”Jeg synes, at Lejre Kommune satser fuldstændig rigtigt ved at 
invitere borgerne helt ind i maskinrummet,” siger Lotte Ruegaard, 
som er næstformand i Landsbyudvalget. Sammen med sin mand 
flyttede hun til Kisserup i sommeren 2018.

”Når man flytter til, får man udleveret ’Vores sted’, hvor jeg 
læste om tankerne med at skabe fællesskab og bæredygtighed 
med borgerinddragelse og landsbyudvikling, og jeg tænkte: det 
er da den fedeste kommune, jeg er flyttet til. Siden så jeg, at 
kommunen inviterede borgere til at deltage i Landsbyudvalget, og 
så meldte jeg mig til det, selvom jeg næsten lige var flyttet til og 
ikke rigtige kendte nogen, men jeg ville gerne bakke op om kom-
munens gode initiativ.”

Positivt overrasket
Lotte Ruegaard er ikke blevet skuffet over udvalgsarbejdet. 
”Jeg er blevet virkelig positivt overrasket over, at kommunen er 
så god til at inddrage os som borgere, og at vi rent faktisk har 
indflydelse på, hvilke arrangementer, der skal afholdes, målgrup-
per og indhold,” siger hun og fortæller, at udvalget i forlængelse 
af ’Vores Sted’ arbejder med temaer om bæredygtighed, klima, 
biodiversitet, fællesskaber, mødesteder og mobilitet.

”Det er en proces, som skal skære ind til benet for at gøre det 
vedkommende for borgerne at engagere sig.”

Mange ansøgninger
Udmøntningen af konkrete ideer sker blandt andet gennem 
Landsbypuljen på i alt en million kroner. Første runde af ansøg-
ninger og tildelinger til projekter er gennemført, og Landsbyudval-
get var med til at beslutte, hvilke projekter der skulle have støtte 
ud fra de valgte temaer. 

”Det siger også lidt om Lejres beboere, at der kom mange an-
søgninger med mange gode ideer. Vi valgte at støtte de projekter, 
som ramte temaerne, og som kan realiseres inden for en over-
skuelig tidsramme.”

Anden runde
Landsbyudvalget skulle efter planen arbejde i et år fra oktober 
2019 til oktober 2020. På grund af Corona er perioden udvidet 
med et halvt år ind i 2021. Anden ansøgningsrunde har efter 
planen frist i slutningen af november, hvor borgere kan søge om 
støtte til at realisere projekter i landsbyerne. 

Lotte Ruegaard må her i oktober modstræbende forlade ud-
valget og posten som næstformand, fordi hun er i gang med at 
skrive en Ph.d. ved Københavns Universitet- i øvrigt om stærke 
demokratiske processer til at inddrage borgere i udviklingen af 
det åbne land.

LANDSBYER
LEJRE ER

Lejre er lig med landsbyer. Derfor har Lejre Kommune et Landsbyudvalg 
med både borgere og politikere, som skal komme landsbyernes egne 

ideer i møde, blandt andet med midler fra Landsbypuljen. En af  
udvalgets borgermedlemmer er tilflytter og tog straks imod invitationen 

til at komme med ind i kommunens maskinrum.
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Landsbyudvalget

Landsbyudvalget i Lejre Kommune er et midlertidigt politisk 
udvalg, der arbejder i perioden fra oktober 2019 til juni 2021. Det 
består af 11 borgere fra landsbyerne samt de 7 medlemmer fra 
Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg. 

Medlemmer af Landsbyudvalget for perioden 
oktober 2019 – december 2020:

Formand, Carsten Rasmussen, Borgmester (A) Næstformand, 
Lotte Ruegaard Petersen (Kisserup) 

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og medlemmer 
af Økonomiudvalget: 
•  Mikael Ralf Larsen (F), 
•  Rikke Zwisler Grøndal (A), 
•  Grethe Nørtoft Saabye (C), 
•  Ole Blickfeldt (O), 
•  Line Jacobsen (V), 
•  Tina Mandrup (V)

Borgere: 
•  Lisbeth Overgaard Nielsen (Gl. Lejre) 
•  Jette Jensen (Vester Såby) 
•  Geert Aagaard Andersen (Mannerup) 
•  Inga Steffensen (Sæby) 
•  Arne Stentoft (Gershøj) 
•  Karsten Jeppesen (Gevninge) 
•  Morten Lindhardt (Højby) 
•  Rita Allerup (Ejby) 
•  Jon Lorentsfeldt (Kattinge) 
•  Jesper Reumert (Kirke Såby)
 
Der vil eventuelt være udskiftning af medlemmerne i den for-
længede periode, som strækker sig ind i første halvår af 2021.

Læs mere: https://www.lejre.dk/politik/udvalgene/landsbyud-
valget

Lejre = landsbyer+natur

Ulig de fleste andre danske kommuner har Lejre ikke en hovedby, 
men 49 småbyer og landsbyer. Heraf to stationsbyer: Hvalsø og 
Lejre med henholdsvis cirka 2.000 og 4.000 indbyggere, og småby-
er som f.eks. Englerup, Kisserup og Gøderup. Cirka 60 procent af 
Lejres borgere bor i de syv største byer. Resten bor i småbyer og 
landsbyer, hvoraf 30 landsbyer har færre end 200 indbyggere. Ud 
af kommunens ca. 28.000 borgere bor omkring 21.000 uden for 
stationsbyerne.

Samtidig har Lejre en overflod af natur i form af skove, ådale, 
fjorde og fjordlandskaber. 
De fleste landsbyer ligger inden for en kilometers afstand fra 
skov, og 28 landsbyer ligger i kuperede landskaber f.eks. ved tun-
neldale, erosionsdale, randmoræne og ås. 
91% af Lejres borgere fremhæver naturen, og det at have na-
turen lige uden for døren med let adgang, som afgørende eller 
meget vigtigt for deres valg af bosted. 

 Landsbypuljen

Lejre Kommune har afsat en Landsbypulje på 1 million kroner til 
landsbyudvikling i 2020-21. Midlerne vil blive uddelt af Lejre Kom-
munes Landsbyudvalg, der har til opgave at finde bud på, hvordan 
det gode liv på landet i 49 landsbyer og småbyer kan forme sig – 
både nu og for fremtidige generationer. 

To ansøgningsrunder
Der er to ansøgningsrunder:
 • Ansøgningsrunde 1: 350.000 kroner: Ansøgningsfrist var 

søndag d. 29. juli 2020
• Ansøgningsrunde 2: 650.000 kroner: Ansøgningsfrist er efter 

planen i november 2020. Datoen bliver meldt ud i uge 41

Kriterier for støtte
Landsbypuljen kan støtte projekter, der fremmer innovation og 
nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted. Det 
gælder:
 
Tiltag, der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne 
samt nytænke organisering og finansiering med henblik på at 
styrke de enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.

Afprøvning og realisering af konkrete projekter, som kan fremme 
livskvalitet, erhverv og fællesskaber.

I udvælgelsen af projekter lægger Landsbyudvalget vægt på 
følgende temaer:

• Natur & biodiversitet
• Fællesskaber & mødesteder
• Klima & bæredygtighed
• Trafik & mobilitet


