
 

 

Dette skema bedes kommune (der ikke har en LAG) og indsendt til Region Midtjylland sammen med 

ansøgningen fra den landsby eller gruppe af landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2016. 

Kommune uden LAG:     Skanderborg Kommune indstiller 
Tørring 8680 Ry,  til Landsbyprisen 2016 
 

Modtageren af landsbyprisen bliver 

vurderet efter følgende kriterier. 

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede 

kriterier. Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider. 

Den enkelte landsby må ikke have 

over 2000 indbyggere. 

Landsbyens indbyggertal Tørring 2015 er 160 (jf. området se kort 

vedhæftet som billede fra GIS Skanderborg kommune) 

Fremgang i indbyggertal eller at en 

negativ udvikling er vendt. 
Indbyggertal for Tørring pr. 1-1-2010 kan ikke umiddelbart 
fremskaffes, da landsbyen ikke figurerer i statistikkerne, derfor 
opgives tal fra Tulstrup Sogn, hvori Tørring befinder sig til 
sammenligning. 
Tulstrup Sogn 2010 Antal 770. Tulstrup Sogn 2015 Antal 777 

Gennemførte og igangsatte større 

projekter og initiativer, der viser nye 

veje til fornyelse og udvikling, - 

ikke nødvendigvis fysiske 

investeringer. Indenfor de seneste 3-

5 år. 

Ansøgning og godkendelse om udstykning af areal til bebyggelse, 
hvor ejer betingede sig, at en af grundene skulle overdrages til 
fællesareal til byens borgere.  
Resulterer i tilflyttere i nye huse og børnefamilier kommer til, 
også nye familier flytter til de øvrige huse pga. udskiftning i ældre 
boligmasse. 
Mange nye fælles tiltag til det nyoprettede forsamlingssted. 

Sanering, fornyelse og forbedring af 

det fysiske miljø. Indenfor de 

seneste 3-5 år. 

Ved fælles arbejdsindsats har borgerne etableret anlæg af 
fællesarealet, med boldbane, legefaciliteter bygget af 
genbrugsmaterialer og pil, samt grill og bålplads. 
Indsamling af planter, træer fra de lokales haver til arealet. 
Borgerene anmodede om overtagelse af gammel pavillonbygning i 
Ry, som her skulle erstattes af større. Transport og flytning 
lykkedes for borgerne fra Tørring. Pavillonen er nu byens nye 
faste overdækkede forsamlingssted. 
Arrangementer og aktiviteter udvikles i de nye rammer. 

Et stærkt engagement og 

samarbejde mellem borgerne, 

foreningslivet, erhvervslivet, 

kommunen og andre aktører f.eks. 

med en stor frivillig indsats og 

bidrag med private penge. 

I samarbejde med foreninger, lokale private, erhverv og 
Kommune lykkes det byens og omegnens borgere at søge 
finansiering, arbejdskraft og ikke mindst nyskabende bæredygtige 
aktiviteter mht. fællesareal, forhånden værende materialer, og 
sociale samlingsbegivenheder. Samtidig hermed samarbejder de 
med de omgivende landsbyer om større arrangementer, hvor de 
både bidrager som deltagere og inviterer ind i fællesskabet.  

Landsbyen eller gruppen af 

landsbyer har trodset særligt 

vanskelige vilkår f.eks nedlæggelse 

af arbejdspladser, off. service m.m. 

Tørring har ingen kirke, skole, kro eller forsamlingshus, og er kun 
et bump på vejen. Byen har formået at skabe opmærksomhed om 
sine kvaliteter og fokus på et børnevenligt miljø, og hermed skabt 
fremgang i tilflytningen af børnefamilier. 



 

 

Gennemført en særlig indsats i 

forhold til energi og/eller miljø 

Genbrug af pavillon og øvrige faciliteter til fællesarealet. 
Indkøb af fælles kanoer til udlån lokalt, beplantning af fællesareal, 
samt indkøb af udlejningstelt. 

Udvikling baseret på en planlagt 

udviklingsindsats. Udvikling 

indenfor de seneste 3-5 år 

Jf tidligere punkter. 
Byudvikling og borgeraktiviteter er udviklet side om side, så nye 
tilflyttere ikke blot bliver pendlerfamilier. 

Et tæt samarbejde med 

nabolandsby(er) om fælles 

faciliteter, arrangementer m.m. 

Tørring borgerne er gode til netværk med de øvrige landsbyer og 
deltager, såvel som inviterer, til de forskellige arrangementer. 
Alling har forsamlingshus, her deltager og bidrager man gerne i 
byens kultur arrangementer.  

 

Hvad har især fået kommunen til 

netop at indstille denne landsby eller 

gruppe af landsbyer? 

 

 

Tørring er meget lille, og har derfor meget få kræfter til større 
opgaver. Tørring lykkes på trod saf dette, at arrangere og 
igangsætte store arbejdsopgaver, endda flere gange om året, på 
arrangerede arbejdsdage. 
Innovative, bæredygtige tiltag, som anskaffelse af brugt danse og 
musikpavillon, kræver mod og handling med opgaven at flytte og 
transportere. 
Børnefamilier er attraktivt for bosætning, det er borgerne selv i 
Tørring, der har skabt rammerne og idéerne til et rummeligt, 
attraktivt fællesskab i landsbyen. 

 

 
Kilde: Billedkopi fra Statistikbanen 2015 
 

 

 
Kilde: Kortbillede fra udtræk og søgning vedr. indbyggertal 2015 Netgis Skanderborg 
 


