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Foreningen Jordforbindelsen er med i opløbet til Landdistrikts-
prisen 2021 

Foreningen Jordforbindelsen er med i opløbet til Landdistriktsprisen sammen 

med 4 andre kandidater; en virksomhed, en forening, et købmandspar og en ud-

dannelsesinstitution. 

Foreningen laver tilbud til både voksne og familier. Aktiviteterne spænder fra oplevelser i natu-

ren for familier med børn med skolevægring over forskellige netværks- og selvhjælpstilbud og til 

naturterapi for voksne. Fællesnævneren for alle aktiviteterne er, at de har naturen som omdrej-

ningspunkt, og at tilbuddet er gratis. 

Det er Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen der, ud af 25 indsendte indstillinger, har 

udvalgt finalefeltet. Dommerpanelet har udvalgt finalisterne ud fra følgende kriterier: 

 Medvirker til at understøtte stærkere lokalsamfund. 

 Medvirker til at øge velfærden, udvikle servicetilbud og styrke aktiviteter i lokalsamfun-

det. 

 Kan være til inspiration for andre lokalsamfund rundt om i landet. 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek: 

”Dommerpanelet har fortalt mig, at der er modtaget gode og spændende nomineringer til 

årets Landdistriktspris. Det vidner om, at der er mange, der hver dag knokler for at bevare og 

udvikle deres lokalsamfund. Derfor ser jeg med både glæde og spænding frem til at afsløre og 

hædre vinderen på årets Landdistriktskonference.” 

De fem finalister er: 

 Foreningen Jordforbindelsen 

 Saltoftehus ved Birgitte Boserup 

 BIS’koppen i Bisserup 

 Købmandsparret Anne og Kent Gregersen fra Haastrup 

 Fjerritslev College 

Formand for dommerpanelet Finn Jorsal: 

”Indstillingsfeltet har været rigtig stærkt i år, og mange af kandidaterne kunne være blandt 

finalisterne. I år afspejler indstillingsfeltet, at det ikke kun er foreninger og ildsjæle, som står 

for udviklingen af landdistrikterne. Det er i stedet en fælles opgave, som kræver, at alle aktø-

rer arbejder for at udvikle landdistrikterne. Derfor glæder det udvalget, at dette afspejler sig i 

indstillingsfeltet med både nomineringer af ildsjæle, foreninger, virksomheder og uddannel-

sesinstitutioner. Dommerpanelet har derfor haft en vanskelig, men spændende opgave med at 

finde den rigtige vinder af årets Landdistriktspris”. 
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Yderligere oplysninger 

Presserådgiver Michael Højgaard Bang på telefon +45 72 28 24 16 eller mail: mihb@im.dk 

 


