
 

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, d. 4. maj 2022 

 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster Bygger Broer: En grænseoverskridende konkurrence 
 

Hvem høster flest ”ålegræs-kartofler” omkring Flensborg 
Fjord 
 

Hvem høster flest kartofler, der er dyrket i ålegræs? Interreg5a-projektet "Blumen bauen Brücken - 
Blomster bygger broer" søger de amatørgartnere i det tysk-danske grænseområde, der høster flest 
kartofler, der er dyrket i ålegræs. Klubber, børnehaver og skoler opfordres i særlig grad til at deltage i 
konkurrencen.  

Vi vil gerne præsentere den grænseoverskridende konkurrence for dig på en pressebriefing.  
 
Dato:  Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 14.00. 
Sted:  Løkkegård, Kær Vestermark, 6400 Sønderborg 

 
Du vil blive informeret af  

Iris Uellendahl, projektleder "Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer". 
Åse Ditlefsen Ferrão, Permakulturhaven Sønderborg 
 
 
Baggrund for konkurrencen: 

Ålegræs, som vind og højvande skyller op på kysterne og badestrandene, var tidligere et værdifuldt råstof i 
Danmark og Nordtyskland.  
På Læsø i Kattegat kan du stadig se fredede huse, hvis tangtage er lavet af ålegræs. Ålegræs kan dog også 
bruges som isoleringsmateriale i husbyggeri og har vist sit værd som fyldstof i puder og madrasser. 
I landbruget er ålegræs eller opskyllet tang traditionelt blevet blandet med muldjord, især i kystnære områder. 
Algeindholdet i opskyllet fungerer som en meget produktiv og hurtigtvirkende gødning, mens ålegræsset tjener 
som substrat og løsner jorden op. 

Med denne konkurrence ønsker vi at gøre opmærksom på og fremme brugen af ålegræs og tang som et 
bæredygtigt regionalt råmateriale, der kan anvendes på mange måder. 


