
 

Om ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”: 
 
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ er et grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt som led i 
Interreg-programmet Deutschland-Danmark og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt turistorganisationerne Destination 
Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, har sat sig det mål at skabe en fælles dansk-tysk destination 
omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 
 
Kontakt Projekt „Blomster bygger broer“: Iris Uellendahl, projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, 
Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tel. +49 461 / 85 4645, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 

 
 
 
 

Flensborg/Gråsten, d. 11. marts 2022 

 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Gråsten Havn: Kom og lær om livet over og under havets 
overflade 
 

Gråsten. Interreg-projektet ”Blumen bauen Brücke - Blomster bygger broer” sætter sammen med 
foreningen Den Blå Kolonihave og Naturvejlederne Sønderborg fokus på livet over og under havets 
overflade. 

Lørdag, den 2. april 2022, fra kl. 10 til 12 inviteres til Gråsten Havn, hvor Foreningen Den Blå 
Kolonihave og Naturvejlederne laver aktiviteter ved muslingerøret på havnen. Her kan man kan få en 
masse viden om havet og dets ressourcer. Det bliver også muligt at smage tilberedte blåmuslinger. 

I muslingerøret kan man se og opleve hvordan blåmuslinger renser havvandet for alger. 
Naturvejlederne har i tæt samarbejde med Blomster Bygger Broer sidste år opsat muslingerøret i 
forbindelse med havnens nye natur- og insekthave. Haven ved Emmas Have er en af i alt fire 
formidlingshaver i projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”, et dansk-tysk 
Interreg5a-Projekt med fokus på natur og aktiv ferie. Udover Gråsten findes formidlingshaver i 
Flensborg og i Aabenraa. 

Naturens insekter er presset i vores moderne landskab. I naturhaven laver Naturvejlederne 
Sønderborg forskellige aktiviteter. Her kan man komme og bygge ”insekthoteller” som man kan tage 
med hjem. Naturvejlederne fortæller og viser hvordan vi kan være med til at hjælpe naturens 
insekter hjemme i vores haver, på terrassen eller altanen. 

Arrangementet støtter op om „Fremme af Vild Natur i Sønderborg” 

Det er gratis at deltage i arrangementet. 
 
 
Kontakt Naturvejlederne: Andreas Hermann, Tlf.: +45 53 62 90 64 
 
Foto: Muslingetårnet ved formidlingshaven, Gråsten Havn (Foto: Naturvejlederne Sønderborg) 


