
Dag: 15. juni 16:30 - 17:30 

Type af arrangement: Debat 

Tema: Vækst, erhverv og beskæftigelse 

 

Overskrift: 

Benefit4Regions (B4R) - landdistriktsudvikling over grænsen 

 

 

Kort beskrivelse: 

Udvikling og vitalisering af landdistrikterne i grænseoverskridende funktionel samarbejde. 

 

 

Lang beskrivelse: 

Benefit4Regions sætter gang i et bydende nødvendigt funktionelt dansk-tysk samarbejde indenfor udvikling 

af landdistrikter. Borgere, foreninger, erhvervsliv, kommuner, forvaltninger og universiteter vil gøre en 

forskel. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik udtrykkes det i prognoser, at disse 

områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. Målsætningen er at stoppe 

denne tendens gennem forbedringer i det dansk-tyske samarbejde. InterReg-regionens forskelle i udvikling 

på lokalt og nationalt plan, skaber store synergier og en frugtbar basis for gensidig læring. Fælles 

målsætning, såsom at øge den regionale værditilvækst eller udarbejde innovative løsninger på fælles 

fokusområder, vil resultere i bæredygtige samarbejdsstrukturer på institutionelt niveau. Benefit 4 Regions 

yder således et vigtigt bidrag til, at landkommuner styrkes og bibeholder deres handlekraft i forhold til 

fremtidige udfordringer og muligheder. 

 

 

Deltagere, navn og titel, evt. Moderator etc: 

Martin Skovmand, Ordstyrer, Kommunikationschef Sønderborg, 1. Allan Andersen, Sekretariatschef, 

Landdistrikternes Fællesråd, 1. Laila Bregner Carlsen, Projektchef, Kalundborgegnens Erhvervsråd, 2. Carina 

Woolhead, Specialkonsulent, Guldborgsund Kommune, 2. Connie M Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, 

Sønderborg Kommune, 2. NN, Repræsentant, SDU, 1. 

 

Arrangør: Sønderborg Kommune. 

Kontaktperson 1: Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, 28898021, Sønderborg Kommune, 

cskb@sonderborg.dk 

Kontaktperson 2: Allan Andersen, Sekretariatschef, 26310900, Landdistrikternes Fællesråd, 

aan@landdistrikterne.dk 

Hjemmeside: http://www.sonderborgkommune.dk 
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Dag: 17. juni 16:45 - 17:45 

Type af arrangement: Debat 

Tema: Miljø og fødevarer 

Tema 2: Vækst, erhverv og beskæftigelse 

 

Overskrift: 

Fødevarer i landdistrikterne som element i vækstparadigme 

 

 

Kort beskrivelse: 

Stedbundne ressourcer og lokale fødevarer som omdrejningspunkt for vækst og bæredygtig udvikling. 

 

 

Lang beskrivelse: 

Visionen er at udfolde det store udviklingspotentiale, der ligger i landdistrikternes stedbundne ressourcer, 

når disse anvendes som omdrejningspunkt for en bæredygtig udvikling med fokus på lokale fødevarer, 

mangfoldighed, biodiversitet, nicheproduktion og tværfaglige samarbejder. Bæredygtighed indtænkes her i 

flere perspektiver herunder klima, miljø, socialt, kulturelt, lokalt og økonomisk. Dette kan kun forløses hvis 

man med landdistrikterne som overordnet ramme ny- og samtænker områder som: lokale fødevarer - 

bæredygtig energi - oplevelse – turisme – håndværk - detailhandel og uddannelse/forskning i en værdikæde 

med fokus på helheden, den helstøbte kvalitetsoplevelse for både turister, borgere, erhvervsdrivende og 

medarbejdere i kommunerne.  

 

På den måde kan der decentralt og på tværs af regionale forskelle over hele Danmark genereres bæredygtig 

vækst og udvikling. Udsprunget lokalt, men med et internationalt perspektiv. 

 

 

Deltagere, navn og titel, evt. Moderator etc: 

Jeppe Søe, Ordstyrer, 1. John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune, 1. Berit Nørgaard, Leder, 

Nordisk Center for Lokale Fødevarer, 2. Anders K Brandt, Landdistriktsudvalget, Sønderborg Kommune, 1. 

NN, Repræsentant, Landbruget, 1. 

 

Arrangør: Sønderborg Kommune. 

Kontaktperson 1: Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, 28898021, Sønderborg Kommune, 

cskb@sonderborg.dk 

Kontaktperson 2: Carina Woollhead, Specialkonsulent; Kultur, turisme og bosætning, 25180319, 

Guldborgsund Kommune, cw@guldborgsund.dk 

Hjemmeside: http://www.sonderborgkommune.dk 
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