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#1 HVAD SKETE HIDTIL …

▪ Et år Benefit4Regions - En spændende rejse 

er startet – Side 1

▪ Landsbyer, forvaltning og politikere i 

Sønderborg sætter lokale fødevarer på 

menuen – Side 2

▪ B4R er nu online – Side 3

▪ Grænseløst samarbejde var med på – Side 3

▪ B4R lever fællesskab – og det gør Kalundborg 

også! – Side 5

▪ Kulturelle forskelle beriger 

kommunikationen i grænseoverskridende 

projekter – Side 6

▪ „Et billede siger mere end 1000 ord “ – Side 6

▪ BONUS MIRACLE – “Mediating IntegRated

Actions for sustainable ecosystem services in 

a changing ClimatE” – møder B4R – Side 7

▪ Case Study aktiviteter – Update – Side 8

ET ÅR BENEFIT4REGIONS - EN

SPÆNDENDE REJSE ER STARTET.
”Succesens hemmelighed, er målets bestandighed.”

(Benjamin Distraeli, britisk politiker)

Benefit4Regions har som mål at styrke og gøre de
landlige områder, mere attraktive ud over

kommunale, faglige og nationale grænser, dette både

økonomisk, økologisk og samfundsmæssigt.

Vi vil begejstre menneskerne for mulighederne i de

landlige områder!

I et år har elleve projektpartnere, bestandigt og med

stort engagement, arbejdet sammen med over tyve
netværkspartnere for realiseringen. Dermed har

Benefit4Regions taget udfordringen op, overgribende

at arbejde med de vigtigste emner og realisere

projekter. Alt dette sker hos Benefit4Regions i en
dansk-tysk kontekst, hvilket er berigelse og udfordring

i ét.

Først og fremmest er det den sproglige udfordring
ifht. samarbejdet omkring alle emner angående

projektet, der trækker sig som en rød tråd, hvilket

klart signalerer at dette punkt er den aller største

udfordring men samtidigt også en vigtig berigelse.

Kommunikationsprocesser er ekstremt komplekse og

vigtige, for at transportere lidenskab for emner ifht.
udvikling i landlige områder ud i alle handlingsrum.

Gensidig forståelse og oversættelse spiller her ikke

udelukkende, i den tysk-danske kontekst en vigtig
rolle. Meget mere er det de egne lokale rammer, der

er den større udfordring, for at realisere nye

perspektiver i projekter.

Hvis vi vil begejstre og give vores understøttelse til

konkrete projekter, er det altid nødvendigt med et

”ens” sprog og gensidig hjælp, for at indgå et

samarbejde.

Vi møder disse udfordringer og kan allerede fortegne

succes, som f.eks. i udvekslingen af tilgange til sikring

af fagpersonale eller projektudviklingen og

ansøgningen for det digitale kommunikationsprojekt

”Dorfschnack/Landsbysnak” indenfor Det tyske

understøttelsesprograms Land.Digitals rammer.

Volker Ratje, WFA Kreis Plön GmbH

Benefit4Regions projektpartnerteam, 
06.06.2017 i Sønderborg
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LANDSBYER, FORVALTNING OG POLITIKERE I

SØNDERBORG SÆTTER LOKALE FØDEVARER PÅ

MENUEN

Friske stikkelsbær, hindbær og hyben fra buske i køkken-
haven. Sommerens sprøde gulerødder, kartofler og
jordskokker lige klar til gryderne. Krydderurter som purløg,
timian og kruspersille i spæde grønne nuancer.

I stedet for at hive dankortet frem henne i supermarkedet
kan du hente bær og grøntsager fra din egen have. I hvert
fald hvis du bor i landsbyerne i Sønderborg og er nabo til
skove, strande og marker. Og mangfoldigheden er ikke
begrænset til køkkenhaven. Gå en tur på stranden, hvor du
kan plukke dine egne blåmuslinger. Måske dyrker en
af dine naboer ålandshvede til brød med mere bid og
krumme.

Mulighederne synes uendelige og vi bor i et område,
der fra naturens hånd leverer rent hav og fed jord
til produktion af råvarer. Gråstenæbler, lokale pølser og
kornprodukter, solæg, sønderjysk kaffebord og kål er mad,
som i forvejen har sat landsdelen på det velsmagende
kulinariske kort. ”Vi vil bevare arbejdspladser i Sønderborg
og sikre fortsat vækst – også på landet. Vi vil leve sundt. Vi
vil give vores gæster og turister unikke oplevelser. Og vi vil

Være en bæredygtig kommune med et miljø og en

natur, som også kommende generationer får glæde

af,” fortæller Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg.

Gennem udarbejdelse og efterlevelse af en strategi for

fødevarer, der har et mål om at øge efterspørgslen
efter lokale fødevarer, investeres også i netværks-

dannelser og videndeling med de øvrige partnere i

Benefit4Regions Interreg-projektet. Hos mange af

netværks- og projektpartnerne er ”fødevareindsatser

som løftestang for udviklingen i landdistrikterne”

prioriteret højt.

I Sønderborg har været afholdt flere møder, hvor de

lokale fødevareaktører og flere Benefit4Regions-

repræsentanter har været samlet for at udvikle idéer

til et handlingskatalog, der følge op om fødevare-
strategien. Borgerinvolvering er midlet til at nå

målene samt et velfungerende samarbejde mellem

landsbylaug, forvaltning og politikerne. Blandt andet
er der hentet inspiration fra konceptet ”Feinheimish” i

Slesvig, set på dannelse af en fødevareklynge i

Guldborgsund, hentet tips og viden fra WFA og LLUR,
samt besøgt gårdbutikker i Tyskland som inspirations-

kilde. Hvordan går kommunen forrest med det gode
eksempel og serverer lokale råvarer i de kommunale

køkkener? Dette er også en del af overvejelserne.

Et af de første handlinger har været at udvikle en

måltidsløsning for et stort publikum, sammensat af
lokale råvarer, der kan skabe merværdi for produ-

center og fødevareaktører. Det er lykkedes at give den

gamle sønderjyske egnsret ”snysk” et moderne tvist,
og tilrette en opskrift til 40.000 spejdere – både uden-

landske og danske – ved den store spejderlejr i Søn-

derborg i sommeren 2017, nærmere bestemt i uge 30.

Et intelligent væksthus er skudt op på  

halvøen Kær, hvor VE Sønderborg og 
Artefact fra Glücksburg har udvekslet idéer 

og udviklet på automatisk vandingsanlæg 

og styrings systemer. Lokale producenter 

udvikler på et ”6400FoodMarked”, mens de

kan skele til succesfulde marked det

nordtyske område eller i Guldborgsund. Endelig har

mange landsbyer fået pallehaver med automatisk

vandingsanlæg til dykning af lokale krydderurter. Det

sidste er en gave til de mange spejdere, der kommer
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på besøg i uge 30, og scalering af de forsøg, der er
lavet hos VE Sønderborg.

Det grænseoverskridende samarbejde på området er

en vigtig medspiller for at løfte udviklingen i

landdistrikterne – her gror den mad, vi lever af, og her

er ingen grænser for mulighederne.

”Vi kan se folk i vores landsbyer genopdage den lokale

mad med alle de spændende smage og farver, som

var en naturlig del af vores bedsteforældre hverdag.

Flere handler ind sammen i et nyt fødevarefællesskab.

De nøjes ikke med at se det på fjernsynet. De gør det

til en del af dagliglivet,” siger Anders K. Brandt,

formand for Sønderborg Kommunes Landdistrikts-

udvalg.

Han understreger, at initiativerne ikke bare giver

billigere og bedre råvarer, det er godt for miljøet.

Hvorfor købe dyrt ind af eksotiske frugter og
færdigretter fra fjerne lande, når baghaven blomstrer

med nye smagsindtryk, spørger han.

Connie Mark Skovbjerg, Sønderborg Kommune

B4R ER NU ONLINE

Vi er glade for at kunne præsentere vores nye

hjemmeside! B4Rs hjemmeside indeholder oply-
sninger om projektet, partnere, mål og emner. Case

studierne står i centrum for vores aktiviteter. På vores

hjemmeside finder i en kort beskrivelse og oplysninger

om kontaktpersonerne.

Vi vil gerne opmuntre jer til at deltage i vores

aktiviteter! Hvis i kan identificere jer med vores idéer

og emner, må i meget gerne kontakte os.

Astrid Eggert, WFA Kreis Plön GmbH

www.benefit4regions.eu 
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GRÆNSELØST SAMARBEJDE VAR MED PÅ

I Landdistrikternes Fællesskabs telt blev der skabt
lys over begreber som Interreg og Benefit4Regions

Hvad betyder Interreg og Benefit4Regions, B4R? Det
blev gæster i teltet hos Landdistrikternes Fællesskabs
telt på Folkemødet 2017 klogere på.

Torsdag den 15. juni var temaet for en af
eftermiddagens debatter netop Interreg-projektet
Benefit4Regions, der støttes af EU. En af panelets
deltagere landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg,
Sønderborg Kommune, oversatte de vanskelige ord til
grænseoverskridende samarbejde, i dette tilfælde
samarbejde over den dansk-tyske grænse.

Hos Sønderborg Kommune er man meget involveret i
et casestudie om lokale fødevarer. ”Vi bliver nødt til
at samarbejde om fødevarer i landdistrikterne for at
øge efterspørgslen. Det skal være nærværende, og vi
indrager dem ude i lokalområderne, der bedst ved,
hvordan man skaber væksten, siger Connie Skovbjerg
fra Sønderborg Kommune, der pointerede fordelen
ved samarbejde mellem politikere, borgere og
erhvervslivet.”

Projekt- og udviklingschef Laila Bregner Carlsen var
med i panelet som repræsentant for Kalundborgeg-
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nens Erhvervsråd, og hendes håb er

at få nogle rigtig gode, innovative
idéer både fra de danske og tyske

partnere.

Kalundborgegnens udfordring be-

står især af tiltrækning og fast-

holdelse af kvalificeret arbejds-

kraft, det gælder både akademiske

og faglærte medarbejdere, og hun

kan konstatere, at samme udfor-

dringer slås de også med i Nord-
tyskland. Hun synes egentlig ikke,

det er så vanskeligt at forklare

begreberne Interreg og B4R så

borgere og virksomheder forstår
det og formulerer det sådan: ”Det

er et dansk-tysk samarbejde der

fokuserer blandt andet på at
tiltrække faglært og akademisk

arbejdskraft samt finde god

løsninger.”

Parat til worldwide samarbejde

På spørgsmålet om Nordtyskland

kan betegnes som et logisk valg af

samarbejdspartner for et nord-

vestsjællandsk område, svarede

Laila Bregner Carlsen, at tråde til
samarbejde samles op, hvor de

måtte findes. Havde trådene ført til

Finland, ville samarbejdet også

være gået den vej, men i denne
omgang blev det altså Nord-

tyskland. ”De udfordringer, vi har,

findes i mange lande. De findes
worldwide, konkluderede projekt-

og udviklingschefen.”

Noa Jankovic, Landdistrikternes

Fællesråd

B4R LEVER FÆLLESSKAB –
OG DET GØR KALUNDBORG

OGSÅ!
Erhvervsfremme i Kalundborg Kom-

mune, mange lokale virksomheder,

kommunale aktører og skolere-

præsentanter har sluttet sig sammen

for at gøre lærefag interessant og

attraktivt igen - og erhvervsfremme

fra Kreis Plön (WFA) er også med.

I både Tyskland og Danmark mangler

vi kvalificeret arbejdskraft. Efter-
hånden mangler der bl.a. hånd-

værkere, plejepersonale og admin-
istrativt personale.

Den 21. juni 2017

fandt kick-off konferen-

cenvedrørende "kvalifi

ceret arbejdskraft i

lærefag” sted i kalund-

borghallerne. Ca. 50

deltagere tog aktivt del i debatter og

workshops til kick-off mødet. I Ka-
lundborg har man fundet ud af, at "vi

skal være bedre til at uddanne

faglærte medarbejdere selv" - det

blev gentagne gange understreget.

Også Astrid Eggert og Kristin Groth

fra Wirtschaftsförderungsagentur
Kreis Plön GmbH (case study partner

fra Tyskland) lod sig inspirere. I

workshopgrupper blev der udviklet
ideer for at uddanne flere fagfolk

eller få dem til at slå sig ned i

Kalundborg. Gruppernes talsmænd

præsenterede de bedste ideer til

referenterne på podiet, hvor de blev

diskuteret efterfølgende. Deltagerne

var især begejstrede for ideen om at

udvikle en strategi inkl. handlingsplan

omkring faglært arbejdskraft i
Kalundborg Kommune. Også Martin

Damm, borgermester i Kalundborg

Kommune, var overbevist om ideen.

Han påpegede, at det er vigtigt, at
alle relevante institutioner deltager i

udarbejdelsen.

Også virksomhederne viste engage-
ment og understregede, at de skal

investere mere i uddannelser på

stedet og at der skal etableres en

målrettet og langsigtet dialogproces

med skolerne. Eleverne skal gøres
opmærksom på jobmuligheder tidligt
i forløbet.
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Alle var enige om, at erhvervsuddannelsernes image skal

styrkes. Under overskriften "stolte håndværkere" blev

der formuleret ideer med henblik på en bedre

markedsføring. En universitetsuddannelse er ikke den

eneste vej til succes i erhvervslivet med et spændende
job og en god løn.

De tyske gæster var begejstrede for deltagernes

opfindsomhed og diskussioner på lige fod. Politikere,

medlemmer i foreninger, repræsentanter fra

administrationen og virksomheder viste sammenhold og

gåpåmod. Senere i forløbet af case studien "kvalificeret

arbejdskraft" vil partnerne fra Tyskland og Danmark

følge med i hinandens aktiviteter. De er sikre på, at
rådgivningen imellem kollegaer snart bærer frugt. Man

er for eksempel enig om, at en erhvervsundersøgelse

skal gennemføres sammen med hjælp fra Syddansk

Universitet. Det centrale spørgsmål vil være, hvordan

landdistrikterne ud fra virksomhedernes synsvinkel kan

tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på lang

sigt. Resultaterne vil indgå i strategierne i både

Kalundborg og i Kreis Plön. Vi er spændt på

sammenligningen - har man lignende tilgange i Tyskland

og Danmark, eller er der forskelle?

Astrid Eggert, WFA Kreis Plön
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AT TALE OM ORD - ET GLOSSAR TIL B4R
Projektet Benefit4Regions støtter grænseoverskridende

udvikling og prøver at finde kooperative løsninger for

fremtidige udfordringer derigennem. Der bliver

gennemført case studier for at opnå dette mål. Det er

små delprojekter indenfor B4R, som sætter gang i

debatter og foreslår mulige løsninger.

Alle disse processer indeholder en masse kommuni-

kation - og mange eventuelle misforståelser-

I enhver diskussion opstår der situationer,

hvor folk bruger de samme begreber,

men mener noget andet, og omvendt.

Dette lyder som den perfekte opskrift

til en katastrofe, især i et projekt, som

støtter den regionale udvikling og ved-

rører mange mennesker i regionen. I B4R

er der endnu flere muligheder for misforståelser,

da vi ikke bare diskuterer blandt kommuner men også

på tværs af forskellige regioner og lande. Planlægnings-

og diskussionskulturen i de to lande viser karakteristiske

forskelle, og alle de særpræg kan føre til fejlkommu-

nikation.

B4R har derfor besluttet, at sætte en stopper for de

problemer, inden de opstår. Vi er begyndt på at udvikle

et "glossar". Det er en liste, som indeholder de vigtigste
begreber og klare og endegyldige definitioner, som kan

bruges i en planlægningsproces.

På vores, til denne tid under udvikling stå-

ende digitale B4R- vidensportal, vil ord-

listen blive offentligt tilgængelig i en                                                                 
periode. Indtil da arbejder projekt

Teamet internt på udviklingen af 

forståelse.

Dr. Uwe Rammert,

LLUR Schleswig-Holstein
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„ET BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD “

Under dette motto gennemfører Interreg Deutschland-Danmark i

sommermånederne en fotokonkurrence. Målet er at øge kend-

skabet til Interreg, involvere programregionens borgere samt

modtage flotte billeder, som kan bruges til programmets

kommunikationsarbejde.

Billedet skal fremhæve de ideer og mål, der ligger i Interreg-
programmet og genspejle det dansk-tyske samarbejde. Vi ser

gerne, hvad du forbinder med Interreg og hvordan du oplever EU i

din hverdag. Derudover ser vi også gerne billeder, der indfanger

programregionens natur- og kulturrum. Yderligere oplysninger fås

her.

Interreg-Sekretariat in Kruså

KULTURELLE FORSKELLE BERIGER KOMMUNIKATIONEN I GRÆNSEOVERSKRIDENDE

PROJEKTER

Landdistrikterne i Syddanmark og Slesvig

møder lignende problemer. Projektet B4R

prøver at finde løsninger i en række

tematiske case studier for at styrke

f.eks. turismen i landdistrikterne og
produktionen af lokale fødevarer.

I grænseoverskridende projekter taler
partnerne ikke kun forskellige sprog,

men de møder også kulturelle forskelle.

Hvordan kommunikerer administrationer

på dansk og tysk side med hinanden? Den 21. Juni

2017 mødtes medarbejdere fra forskellige Interreg-projekter

i Padborg for at udveksle erfaringer om intern projekt-
kommunikation. En positiv kommunikation, personlige møder

og en erfaringsafstemning partnerne imellem blev nævnt som nøgler til
en vellykket kommunikation.

Om eftermiddagen indkaldte Interreg-projektet KursKultur til netværksmøde.

På grundlæg af tre foredrag talte kulturarbejdere og interesserede om kultursamarbejdet

i landdistrikterne. Dr. Uwe Rammert fra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holsteins forklarede ved hjælp af projektet B4R, hvordan kulturelle forskelle beriger samarbejdet på

tværs af grænserne.

Teresa Inclan, LLUR Schleswig-Holstein

http://www.interreg5a.eu/dk/blog/fotokonkurrence-et-billede-siger-mere-end-1000-ord/
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BONUS MIRACLE –
“MEDIATING INTEGRATED ACTIONS

FOR SUSTAINABLE ECOSYSTEM

SERVICES IN A CHANGING CLIMATE” 

– MØDER B4R

Projektet BONUS MIRACLE

beskæftiger sig med politiske

instrumenter for økologiske tjene-

steydelser, som tager højde for

sammenhængen mellem eutro-
fiering, foranstaltninger mod

oversvømmelser (flood control),

biodiversitet, kvaliteten af kyst-

vande og menneskernes sundhed.

Hypotesen er, at effektive koncep-

ter for styringen af næringsstoffer
ikke kan begrænse sig til næ-

ringsstofferne selv. At inddrage en

ny konstellation af interessegrup-
per, som beskæftiger sig med em-

net næringsstofberigelse, er forud-

sætning for en reel forandring.
Målet er at identificere tiltag og

rentable løsninger igennem model-
ler, visualisiering, dialog imellem

interessegrupper og social læring

og at anbefale dem for Øster-
søregionen.

Der bliver opbygget en platform

som giver mulighed for dialog og

social læring imellem forskere og

forskellige interessegrupper i case

study-områderne Lettland, Polen,

Sverige og Tyskland. Konsens-

usopbygning og prioritering bliver
brugt til at kortlægge og udvikle nye

modeller for en styring af udlig-

ningen af forskellige synsmåder.

BONUS MIRACLE er et tværfagligt

projekt med mange interne og

eksterne udfordringer i kommu-
nikationen. Vi har udviklet en

omfattende kommunikationsplan

og en fordelingsstrategi for at lette

udvekslingen af data imellem

partnere og interessegrupper. En

grundlæggende del af projektet er
interaktionen med interesse-

grupper, en forum for social læring

og dialog imellem forskere og

interessegrupper. Denne forudsæt-
ning blev skabt i fire case study-

områder: Berze (Lettland), Reda

(Polen), Helge å (Sverige) og Selke

(Tyskland).

Reinhold Stauß (fra Landesamt für

Landwirtschaft, Umwelt und länd-

liche Räume) er medlem i projek-

tets rådgivenden udvalg (4 med-

lemmer i alt). Udvalget har den

opgave at rådgive med hensyn til
den videnskabelige integrering og

politiske relevans af projektet
MIRACLE. Det rådgivende udvalg

støtter arbejdsgruppen i at garan-

tere videnskabelig kvalitet og poli-

tisk relevans og sikrer, at MIRACLE-

projektet får input fra forskellige

interessegrupper.

På det andet årlige projektmøde

den 26. april 2017 fik Reinhold

Stauß muligheden for at forklare
Benefit4Regions konceptionelle

fremgangsmåde. Han er også

medlem i B4R. MIRACLE har også

case studier, men det er forskerne,

som har konciperet dem efter et

videnskabeligt top-down princip.
Efter de to år hvor projektet er

blevet gennemført, må man nu

spørge sig selv, hvordan interesse-

grupperne skal informeres og moti-
veres til at samarbejde fremover.

Det er helt anderledes i B4R. Case

studierne i B4R beskæftiger sig med

lokale emner og inddrager lokale
interessegrupper løbende.

Forskernes rolle i B4R er ikke at

udvikle "feltundersøgelser" og at

teste hypoteser, men at bruge case

studierne til en ledsagende under-

søgelse af konkrete problemer.

MIRACLE arbejdsgruppen er meget

interesseret i B4R. Reinhold blev
spurgt, om han fortsat kan

rapportere om B4R.

Yderligere oplysninger om MIRACLE

fås her.

Dr. Reinhold Stauß, LLUR 

Schleswig-Holstein

http://bonus-miracle.eu/
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INTERVIEW AF INTERREG-
SEKRETARIAT MED LEAD-
PARTNER FRA B4R

„Indblik i projektet Benefit4Regions

Som praktikant inden for kommunikations-
området har jeg på en normal arbejdsdag ikke
ret meget kontakt til Interreg-programmets
projekter. Derfor er jeg rigtig glad, da jeg får
muligheden for at besøge Benefit4Regions
(B4R) og møde menneskerne bag projektet.
Læs mere.

Case Study – Støttemidler –
26.09.2017 i Odense

Case Study – Rekruttering –
08.09.2017 i Padborg

Case Study – Tilgænglighed –
september 2017

Case Study – Turisme –
16.08.2017 i Sønderborg

Case Study – Fødevarer –
15.09.2017 i Guldborgsund

Case Study Leader møde den 
7. september 2017 i 

Sønderborg

mailto:eggert@wffa.de
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Interreg-Nyhedsbrev-29.pdf

