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Landdistrikterne skal udvikles, og
det skal være slut med at se land-
distrikter både nord og syd for
grænsen som "problemregioner".
Det var budskabet på et grænse-
overskridende projekt, der tirs-
dag blev præsenteret i Kolding. 

– Landdistrikterne er stærke, og
der er masser af ressourcer. Man
skal se ned i detaljer og få en mere
folkelig tilgang og ikke lade det
drukne i statistikker, siger Anders
Brandt fra Sønderborg Kommune,
der var med på mødet på Syd-
dansk Universitet. 

Både danskere og tyskere er klar
til at tage kampen op mod den sti-
gende fraflytning og manglende

erhvervsudvikling i fællesskab på
trods af kulturelle forskelle og for-
skellige tilgange til problematik-
ken. 

Et fælles mål

Det er ikke kun tyskere og danske-
re, der skal dele viden. Også in-
ternt på den danske side er der
meget at lære og give videre på
tværs af kommunegrænser. 

– Der er ikke særlig meget ud-
veksling af idéer mellem byer –
selv ikke dem, der ligger tæt på
hinanden. Og det skal vi have lavet
om på, siger Connie Woolhead fra
Guldborgsund Kommune.

Netværkspartnere er blandt an-
dre Varde Kommune, Tønder
Kommune, Aabenraa Kommune,
Sønderborg Kommune og Region
Sønderjylland-Schleswig. 

Samarbejdet over landegræn-
sen er ikke ny. Senest var der i juni
uddannelsestopmøde i Flensborg

for i fællesskab at styrke grænse-
regionen, hvor både erhvervsli-
vet, diverse uddannelser fra beg-
ge sider af grænsen og Region Syd-
danmark var repræsenteret. 

Projektet har været undervejs
siden 2014 og løber i tre år frem til
2019. 

– Vi skal samarbejde om
at udvikle yderområder 
Landdistrikt: Et nyt projekt skal vise danskere og
tyskere, hvordan de kan udvikle landdistrikterne
ved at lære af hinanden og dele viden. Projektet får
støtte fra EU. 
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Partnerne i projektet 

■ Sønderborg Kommune, Land-
distrikternes Fællesråd, Syddansk
Universitet, Kalundborgegnens
Erhvervsråd, Guldborgsund Kommu-
ne, Kreis Plön, Kreis Schleswig-
Flensburg, Fachhochschule Kiel,
Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein og Fach-
hochschule Kiel. 
■ Projektet finansieres delvist af
midler fra den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, hvor der er be-
vilget 2,2 millioner euro. 

Projektets logo er røde og blå
cirkler. På billedet ses blandt
andre Volke Ratje, Allan Ander-
sen fra Landdistrikternes Fælles-
råd, Connie Skovbjerg fra Sønder-
borg Kommune, Carina Woolhead
fra Guldborgsund Kommune og
Anders Brandt fra Sønderborg
Kommune. Foto: Søren Gylling

Af Kate Frank Pommer,
kfp@jv.dk 

Hos Landdistrikternes Fællesråd
er man begejstret for det nye Be-
nefit4Region-projekt. 

– Der er fuld energi på for at ska-

be udvikling og vækst, siger Allan
Andersen, sekretariatschef i Land-
distrikternes Fællesråd. 

– Vi skal lære af vores naboer, og
sammen skal vi lave en endnu
bedre løsning for yderområderne,
siger han.

Men det er ikke kun på tværs af
landegrænsen, at der skal samar-
bejdes, for de gode idéer skal de-
les, så andre også kan få glæde af
dem. 

– Vi skal helt klart også bruge
projektet til at samarbejde inden

for landets grænser og udveksle
erfaringer, siger Allan Andersen. 

– Og det med at tale tysk, bliver
ikke noget problem, siger han: 

– Ellers må vi tale engelsk sam-
men. 

– Der er fuld energi på projektet
Af Kate Frank Pommer,
kfp@jv.dk

Fra tysk side blev der lagt
vægt på det store engage-
ment og den enorme faglige
dybde og bredde i projekt
Benefit4Region. 

– Vi vil se samarbejdet fra
en helt ny vinkel, og vi får
brug for den enorme faglige
dybde, som jeg oplever på
tværs af landegrænsen, for
vi har en fælles mission, si-
ger Volke Ratje, projektle-
der på Benefit4Regions. 

Blandt konferencens del-
tagere var der enighed om
Danmark og Tysklands for-
skelligheder og en forvent-
ning om et tiltrængt samar-
bejde. 

– Vi har forskellige udfor-
dringer, men vi skal lære af
hinanden og dele viden på
tværs af landegrænsen. Og
vi har set nogle særdeles
stærke partnere i Danmark,
siger Reinhold Stauss, fra
det schleswig-holstenske
ministerium for landbrug,
miljø og landdistrikter. 

Benefit4Region er et Inter-
reg-projekt og skal blandt
andet fokusere på turisme,
forbedring af bredbånd,
kvalificeret arbejdskraft, lo-
kale aktionsgrupper og fø-
devarer. 

– Vi bliver nødt til at sam-
arbejde om fødevarer i land-
distrikterne for at øge efter-
spørgslen. Og det skal være
nærværende, hvor vi indra-
ger dem ude i lokalområder-
ne, der bedst ved, hvordan
man skaber væksten, siger
Connie Skovbjerg fra Søn-
derborg Kommune, der
pointerede fordelen ved
samarbejde mellem politi-
kere, borgere og erhvervsli-
vet. 

Vækst: Det sydlige
Danmark og det
nordlige Tyskland
har en fælles mis-
sion om at skabe
arbejdspladser,
vækst og udvikling
i landdistrikterne.

Turisme
og føde-
varer er
i fokus
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