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Der vil blive arbejdet 
med en lang række te-
maer, der har udvikling 
i landområder til fælles, 
i det nye dansk-tyske 
projekt Beneit4Regi-
ons. Samarbejdet skulle 
gerne fortsætte ud over 
den støttede periode. 

UDVIKLING

Kolding. - Manglende bredbånd er 
blandt andet et stort problem i land-
områder i både Danmark og Tysk-
land. Det er der en gruppe, som vil 
arbejde speciikt med, fortæller Al-
lan Andersen fra det danske Landdi-
strikternes Fællesråd.

Han deltog sammen med et halvt 
hundrede andre i går i søsætningen 
af det store dansk-tyske fremstød 
med hensyn til udviklingen af de 
landlige områder. Projektet Beneit-
4Regions blev præsenteret på Syd-
dansk Universitet i Kolding.

Allan Andersen peger som mange 
andre også på den fysiske infrastruk-
tur ude på landet som et problem i 
begge lande. Her vil der blandt andet 
også blive set på mobiliteten og på 
mulighederne for fælles transport.

Derimod anser Allan Andersen ik-
ke afvandringen for at være det store 
problem ude på landet længere.

- Der er efterhånden mange, som 
har set fordelene ved at bo ude på 
landet - men de skal også hjælpes, si-
ger han.

I alt vil der blive arbejdet med te-
maer i en halv snes arbejdsgrupper, 
som deltagerne i projektet kan til-
melde sig - alt efter hvad der er de 
fremherskende problemer i deres 
område.

- Vi vil gerne prøve at øge efter-
spørgselen på lokalt producerede fø-
devarer, fortalte Connie Skovbjerg 
fra Sønderborg Kommune. Hun er 
tovholder i en arbejdsgruppe, der 
har vores mad som sit område. Her 
vil der blandt andet blive set på mu-
lighederne for, at der kan laves bedre 
mad til børnene i både danske og ty-

ske skoler og institutioner.
Et andet tema er CO2-neutral var-

meforsyning.
- Her er mulighederne i Danmark 

bedre. Der er 63 procent af de dan-
ske husholdninger, der er tilsluttet 
jernvarme, mens det kun er 12 pro-
cent i Tyskland, fortalte Jens-Peter 
Baden fra Plön Amt, der angiver tak-
ten i denne gruppe. Gruppens tanke 
er, at der måske kan laves varmenet, 
så mange husholdninger slås sam-
men. Og planen er senere at lave et 
katalog med de forskellige mulighe-
der, som kan bruges ude i landkom-
munerne - både i Danmark og Tysk-
land.

Et andet emne er mangelen på kva-
liiceret arbejdskraft. Her er det Ka-
lundborgegnens Erhvervsråd, der 
står i spidsen for gruppen. Problemet 
for kommunen og virksomhederne i 

det vestlige Sjælland er nemlig at til-
trække netop den arbejdskraft, som 
der er brug for.

- På den tyske side ved jeg, at der 
er mangel på læger en del steder, li-
gesom der er et generationsskifte på 
vej i mange ofentlige forvaltninger, 
hvor der vil være brug for mange nye 
medarbejdere i de kommende år, for-
talte Laila Bregner Carlsen fra det 
sjællandske erhvervsråd. Hun glæder 
sig til samarbejdet med de tyske kol-
leger.

Et jerde område er tilgangen til 
støttemidler. Her er det erhvervssel-
skabet i Plön, der står i spidsen for 
gruppen.

- Jeg kan forestille mig, at vi efter 
at have arbejdet sammen i grupper-
ne i nogle år måske når frem til at 
kunne lave fælles kampagner, sagde 
Volker Ratje fra Erhvervsfremmesel-

skabet i Plön, der står i spidsen for 
det samlede projekt.

Han er sikker på, at landområder-
ne vil få meget ud af det nye samar-
bejde. Der er nemlig med hans ord 
»ofte brug for impulser« ude på lan-
det.

Hele samarbejdet skulle gerne 
munde ud i nye strategier og en fæl-
les samling af data - og det er planen, 
at resultaterne via for eksempel en 
webside skal publiceres bredt ud.

De næste samlede initiativer inden 
for projektet er allerede planlagt: I 
februar bliver arbejdsmetoden inden 
for grupperne diskuteret, og i april 
er der planlagt en workshop.

Arbejdet vil løbende blive fulgt af 
et udvalg. Jens Nygaard

jn@la.de

Bredbånd og bedre infrastruktur

RESÜMEE
Das neue deutsch-dänische Pro-
jekt Beneit4Regions widmet 
sich vor allem der Entwicklung 
in ländlichen Gebieten. Unter 
den etwa zwanzig Themen, mit 
denen die Projektgruppen ar-
beiten werden, ist der Mangel 
an Breitbandverbindungen auf 
dem Land, die Infrastruktur, die 
Wärmeversorgung durch nach-
haltigen Enegiequellen und das 
Problem, qualiizierte Arbeits-
kräfte anzuziehen.

Samarbejdet dækker et stort geografisk 
område, så både danskere og tyskere må 
være indstillet på en del transport for at 
kunne arbejde sammen i grupperne.

Et af de store problemer i landlige områ-
der i både Danmark og Tyskland er man-
gelen på godt og stabilt bredbånd. Dette 
vil en af grupperne arbejde med.

- Samarbejdet skulle gerne række ud over den støttede periode, når der er opnået en forståelse om, at vi kan lære af hinanden, siger  
Allan Andersen fra Landdisktrikternes Fællesråd i Danmark.  (Fotos: Jens Nygaard)

Seit mehr als 50 Jahren 
geht Ex-Regierungschef 
Peter Harry Carsten-
sen zur Jagd. Für den 
69-Jährigen ist die Zeit 
auf dem Hochsitz vor al-
lem Entspannung. Eines 
treibt den passionierten 
Jäger derzeit aber um.

JAGDVERGNÜGEN

Gut Schierensee. Bei gutem Wetter 
sitzt Peter Harry Carstensen manch-
mal einfach nur so auf dem Hoch-
sitz. Seinen Fotoapparat grifbereit. 
»Das Gewehr habe ich meistens aber 
dabei«, sagt Schleswig-Holsteins ehe-
maliger Ministerpräsident. Man weiß 
ja nie. »Das ist für mich Entspan-
nung.« Bereits seit 1963 hat der lei-
denschaftliche Waidmann einen 
Jagdschein. Der 69-Jährige ist einer 
von aktuell 22 330  Jägern zwischen 
Nord- und Ostsee. In keinem anderen 
Bundesland gibt es gemessen an der 
Bevölkerung mehr.

Über die Gründe für diese Entwick-
lung kann Carstensen nur spekulier-
en. »Wir sind ein sehr ländliches Ge-
biet, haben sehr viel Wild und eine 
auch im Naturschutz engagierte Jä-
gerschaft«, sagt er. Außerdem gebe 
es im nördlichsten Bundesland Rot-, 
Damm- und auch viel Schwarzwild. 
»Wir haben inzwischen Schwarzwild 
bis hoch nach Dänemark. Das hat es 
früher nicht gegeben - und auch an 
der Westküste.«

Der langjährige CDU-Landeschef 
geht immer noch regelmäßig selbst 
zur Jagd. 2016 sei für ihn persönlich 
als Jäger aber »nicht so doll« gelaufen. 
»Ich muss dringend Schweine krie-
gen«, berichtet er. Durch die ver-
gangenen, nicht so strengen Win-
ter sei die Wildschwein-Region in 
seinem  Beritt »wahnsinnig explodi-
ert«. Auch beim  Dammwild fehlten 
ihm derzeit noch einige Abschüsse.

Die Jagd bereitet Carstensen nach 
wie vor große Freude.  »Das ganze 
Wild, das ich schieße, wird verwer-
tet«, sagt er. Erst vergangene Woche 
habe es bei Carstensens einen Ha-
sen gegeben.  »Wo inden sie etwas 
Gesünderes und sauberer Aufgezo-
genes als Wild?« Was nicht mehr in 
die Tiefkühltruhe passt, gibt der lei-

denschaftlicher Jäger an einen Gast-
hof. »Denn ich brauche ja nicht mehr 
so viel in der Truhe.«

Seine Leidenschaft für das Thema 
Jagen ist dem bärtigen Nordfriesen 
deutlich anzumerken. Er ist über-
zeugt von der Notwendigkeit des Ja-
gens. »Für mich ist Jagen eine ganz 
natürliche Ernte«, sagt Carsten-

sen. »Sie ist für mich das Natürlich-
ste, das es gibt. Deswegen ärgere ich 
mich manchmal über diejenigen, 
die zur Demonstration gegen die 
Jagd und anschließend zu Kentucky 
Fried Chicken gehen.« Die Jäger kä-

men in der Wahrnehmung vieler 
Menschen zu schlecht weg. »Die Jä-
gerschaft tut viel mehr Gutes als die 
Leute meinen«, ist Carstensen über-
zeugt.

André Klohn, dpa

Ex-Ministerpräsident Carstensen  
braucht dringend Wildschweine

Peter Harry Carstensen geht seit mehr als 50 Jahren aus Überzeugung und aus Freude 
zur Jagd. (Foto: Wulf Pfeifer, dpa)
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Peter Harry Carstensen,
Ex-Ministerpräsident


