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Flensborg, 19.12.22 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer 

"Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" slutter 
med synlige resultater for grænseregionen 
 

Interreg-5a-projektet "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" vil fortsat være synligt i 
regionen, selv efter at projektet er udløbet den 31. december 2022. På det tidspunkt slutter det 
grænseoverskridende haveudstillings- og turismeprojekt efter tre og et halvt år. "Med vores 
formidlingshaver fra den grænseoverskridende haveudstilling, en ny cykelrute og et nyt digitalt 
turplanlægningsværktøj for feriegæster i grænseregionen har vi opnået resultater, som også vil 
fortsætte med at have en effekt længe efter projektets afslutning. Det er en succes, som vi er meget 
tilfredse med," udtaler Iris Uellendahl, projektleder for "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger 
broer". Projektet har involveret seks projektpartnere fra Danmark og Tyskland: Sønderborg og 
Aabenraa kommuner, Flensborg og Lyksborg (Glücksburg) kommuner samt turismeorganisationerne 
Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde. 

Formidlingshaverne bevares 

Formidlingshaverne i Flensborg, Aabenraa og Gråsten i Sønderborg Kommune vil fortsat eksistere og 
være til glæde for lokale og gæster og fortsætte med at præsentere den fælles fortælling om 
grænseregionen. Haverne i Aabenraa og Gråsten kommuner, en formidlingstrappe ved Folkehjem i 
Aabenraa og en naturhave ved Gråsten havn var blevet etableret af de respektive kommuner og var 
fra starten planlagt til at skulle være permanente. I modsætning hertil skulle det i henhold til de 
oprindelige planer dog være forbi for Flensborg-haverne ved projektets afslutning. Siden midten af 
december har det imidlertid stået klart, at byen vil sikre bevarelsen af formidlingshaverne ved 
Flensborg havn, "Amfiteateret" og de "Flydende haver" i den smalle ende af havnebassinet efter 
projektets afslutning. 

Ny oplevelse for cykelentusiaster 

Med den nye grænseoverskridende cykelrute "Flensborg Fjordrute" er der med turistforeningen 
Destination Sønderjylland som tovholder udviklet en 307 kilometer lang rute, der ad seks etaper 
tager cykelturister gennem landsbyer, skovområder og langs kysten og giver incitament til at 
besigtige slotte og opleve andre seværdigheder. Der findes reservérbare tilbud til feriegæster, og 
turistudbydere langs ruten kan drage nytte af initiativer udsprunget af projektet, f. eks. en best-
practice-vejledning til cykelturister. Et grænseoverskridende vandrerkort opfordrer til at udforske de 
store og små vandrestier og ruter på begge sider af grænsen. 
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Digital turguide til hele regionen 

Næste forår bliver den nye tur- og oplevelsesplanlægger for grænseregionen, "Tourguide", officielt 
lanceret. Den netbaserede oplevelsesportal "Tourguide", oprettet med Tourismus Agentur 
Flensburger Förde som tovholder, hjælper gæster i regionen med at finde ferieoplevelser og 
forlystelser samt bestille overnatning og andre ting på tysk, dansk og engelsk. Takket være en 
ekstraordinær godkendelse fra Interreg er det muligt at udskyde lanceringen og markedsføringen af 
det nye værktøj til næste år og dermed efter projektets afslutning. På grund af leveringsproblemer 
hos den tekniske udbyder har der været betydelige forsinkelser. 

Samarbejde med 90 aktører 

"Projektet fik en noget skumplende start på grund af corona. Men så meget desto mere er vi tilfredse 
med alt det, vi alligevel har opnået, især indenfor det sidste projektår", fastslår projektleder Iris 
Uellendahl. I 2022 tilbød projektparterne ialt 28 større og mindre begivenheder for lokale og gæster i 
regionen med fokus på natur, bæredygtighed og grænseregionens fælles historie. Projektet 
omfattede samarbejde med omkring 90 foreninger, organisationer, turismeaktører m. v. Mere end 
4.700 personer deltog i arrangementerne i Danmark og Tyskland under hele projektforløbet. 
Projektet havde et samlet budget på omkring 2,4 millioner euro, næsten 17,9 millioner kroner, 
hvoraf 75 procent var EU-midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.  

Parterne i grænsetrekanten godt tilfredse 

På Aabenraa, Sønderborg og Flensborg rådhuse er der stor tilfredshed med resultaterne. Interreg-
projektet opstod i sin tid på baggrund af det grænseoverskridende politiske samarbejde mellem de 
tre kommuner, "grænsetrekanten", med det formål at støtte oprettelsen af en fælles 
grænseoverskridende turismeregion. 

"Det er lykkedes os at iværksætte noget i fællesskab, som regionen på lang sigt vil have positive 
effekter af. Med formidllingshaverne på begge sider af grænsen har vi skabt noget, der inspirerer 
folk, og som - og det glæder mig særligt - vil være i brug efter projektets afslutning. 
Turismevirksomhederne vil have gavn af de nye tilbud der blev skabt under projektet", siger 
Flensborgs overborgmester Simone Lange. 

”Med Blomster bygger broer, har vi haft et konkret projekt i Grænsetrekantssamarbejdet, som har 
bygget en bro hen over grænsen. Blomster Bygger Broer har været et rigtig godt udstillingsvindue for 
hele grænseegnen til glæde og gavn for turister, men også for lokale borgere. Samtidig har det 
markeret Grænsetrekantområdetsom én fælles turisme destination, skabt nye netværk og 
samarbejde mellem turismeaktører. Det samarbejde håber jeg på, at vi kan udvide, for der er mere, 
der binder os sammen end adskiller os”, siger Sønderborgs viceborgmester Stephan Kleinschmidt. 

Projektet ’Blomster bygger broer’ er et bevis på, at vi har stærke samarbejdsrelationer hen over 
grænsen og mellem de sønderjyskekommuner. Både på dansk og tysk side er der spændende 
kulturoplevelser og gode vandre- og cykelruter. For turister, gæster og lokale giver det flere 
muligheder og projektet er et eksempel på, hvordan vi samarbejder og knytter bånd. Vi vil hinanden 
og sammenkan vi mere”, siger Aabenraa Kommunes viceborgmester Erik Uldall Hansen. 

Alle oplysninger om projektet og arrangementerne samt alle publikationer produceret i forbindelse 
med "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer", herunder best-practice-håndbøger om 
emnet "cykelturisme" og om formidlingshaverne, kan findes på projektets hjemmeside 
www.bbbprojekt.eu. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbbprojekt.eu/
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Fotos til fri afbenyttelse i forbindlese med artikler: 
 
1. Formidlingshave ”Flydende haver” i Flensborg. Foto: Blomster bygger broer. 
2. Formidlingshave ”Amfiteater” i Flensborg. Foto: Blomster bygger broer. 
3. Biodiversitetshave ved Gråsten havn. Foto: Kim Toft Jørgensen. 
4. Ved indvielse af formidlingstræppen i Aabenraa i juni 2022. Foto: Blomster bygger broer. 
5. Kunstobjekter med skilter markedsførte den nye cykelrute ”Flensburg Fjord Routen” i sommeren. 

Foto: Blomster bygger broer. 
6. Sønderborg og Lyksborg slot er en del af formidlingen i den nye routeplanlægningsværktøj 

”Tourguide”. Foto Sønderborg: Kim Toft Jørgensen. Foto Glücksburg: Blomster bygger broer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer": 

"Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" er et grænseoverskridende haveudstillings- og turismeprojekt som led i 
Interreg-programmet Deutschland-Danmark og medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 
Projektparterne Flensborg, Glücksburg (Lyksborg), Aabenraa og Sønderborg kommuner samt turismeganisationerne 
Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde har en målsætning om at skabe en fælles dansk-tysk 
turistregion omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 

Ansvarshavende i henhold til den tyske presselov: Iris Uellendahl, Projektleder for „Blumen bauen Brücken – Blomster 
bygger broer“, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tlf. +49 461 / 85 46 45, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 
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