
 

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. 30. august 2022 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Vi fejrer afslutningsfest i ”ålegræs-kartoffel-konkurrencen” 
og kårer vinderne 
 

Nu er det tid til at fejre alle dem, der har deltaget i den grænseoverskridende ålegræs-
kartoffelhøstkonkurrencen i Interreg-projektet ”Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer” og 
kåre vinderne. Alle interesserede er inviteret at være med. 
 

Hvornår: Lørdag den 10. september 2022, fra kl. 15.00 til 17.00. 

Hvor: Formidlingshave ”amfiteater” ved Flensborgs museumshavn (på den anden side af  
           Søfartsmuseet, Schiffbrücke 39, Flensburg) 

 
Vi vejer konkurrencedeltagernes kartofler og kårer vinderne.Centrum for bæredygtig udvikling, 
artefact, fra Glücksburg er til stede til en god snak om naturmaterialet ålegræs. På Flensborgs 
Naturvidenskabe-lige Museums stand kan du lære at flette små kurve af ålegræs og meget mere. 

En god snes skoleklasser, børnehaver og private haveejere i Danmark og Tyskland havde tilmeldt sig 
og avlet kartofler i ålegræs i deres haver og højbede. "Med vores ålegræs-kartoffel-konkurrence håber 
vi at kunne inspirere folk til at prøve noget nyt med et bæredygtigt råmateriale fra regionen.", siger 
”Blomster bygger broer”-projektleder Iris Uellendahl. 

Konkurrencen er en del af det grænseoverskridende haveudstilling- og turismeprojekt "Blumen bauen 
Brücken - Blomster bygger broer" der er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt turistorganisationerne 
Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, og har sat sig det mål at skabe en 
fælles dansk-tysk destination omkring Flensborg Fjord. 

Flere informationer og mange nyttige tips og praktisk viden, hvad skal man pas på, når man dyrker 
kartofler i ålegræs, og meget mere findes også på projektets hjemmeside www.bbbprojekt.eu, 
"Aktuelt og terminer". 

 

Foto til fri redaktionel brug i forbindelse med en artikel: 

1) En snes deltager i Danmark og i Tyskland har dyrket kartofler i ålegræs i den 
grænseoverskridende ålegræs-kartoffel-konkurrence. Foto: privat. 


