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Vi har 
opskriften

Værs ǵo og spis!
Der er stor efterspørgsel på bæredygtige råvarer og lokale kvalitetsfødevarer – lad os gøre dem til et fyrtårn for vores landsdel
Sønderjylland er et attraktivt fø-
devareområde. Små og større virk-
somheder har specialiseret sig i at 
producere forædlede kvalitetsfø-
devarer med råvarer fra regionen. 
Nogle er tilmed leverandører til 
Michelin-Restauranter. Som pro-
ducenter af lokale fødevarer sætter 
disse virksomheder Sønderjylland 
på landkortet, og de er en del af en 
branche med et stort vækstpoten-
tiale. Slesvigsk Parti foreslår en fæl-
les sønderjysk fødevarestrategi og 
en kortlægning af potentialet.
Vejen fra den lille salgsbod ved vej-
kanten og til etableret virksomhed 
med et stærkt brand er ikke nem. 
Især markedsføringen er en stor og 
krævende opgave, som i dag bl.a. va-
retages af foreninger som ”Sønderjy-
ske Fristelser”, en sammenslutning 
af lokale fødevareproducenter og 
spisesteder.

Slesvigsk Parti støtter op om 
Sønderjylland som fødevareregion. 
Vi vil arbejde for en kortlægning af 
Sønderjyllands udviklingspotentiale. 
Der er brug for koordinering af de 

mange spirende initiativer på fødeva-
reområdet – alle de, der med afsæt i 
bæredygtighed forædler lokale råva-
rer, skaber kvalitetslevnedsmidler og 
dyrker den autentiske sønderjyske 
madkultur.

I denne uge blev der afholdt et 
arrangement hos Naturmælk i Ting-
lev. Der er tale om et nyt projekt med 
fokus på bæredygtighed og skabel-
sen af en dansk-tysk madkulturre-
gion.

Slesvigsk Parti hilser initiativet 
velkommen. Projekter med ambi-

tioner for den lokale fødevarepro-
duktion fortjener fuld opbakning 
og er helt i tråd med vores ønsker på 
området.

”Ja, vi foreslår en fælles sønder-
jysk fødevarestrategi – og i Sønder-
borg Kommune er man allerede godt 
i gang. Et godt initiativ, og hvorfor 
ikke tænke videre og lave en fæl-
les strategi for hele det dansk-tyske 

grænseland?”, spørger Carsten Leth 
Schmidt, formand for Slesvigsk 
Parti, og underbygger det med, at 
turister vælger at besøge områder/
regioner – ikke kommuner.  Han 
foreslår, at der skabes et regionalt 
forum, der understøtter initiativer 
på fødevareområdet og medvirker 
til at øge efterspørgslen på lokalt 
producerede fødevarer.

Slesvigsk Parti vil arbejde for en 
mindre bureaukratisk og mere fl ek-
sibel godkendelsesproces for små, 
innovative fødevareproduktioner.

Afbureaukratiseringen skal også 
gælde muligheden for skiltning ved 
producentens forretning.

Med respekt for Naturbeskyttel-
seslovens intentioner, ønsker Sles-
vigsk Parti ændrede regler, som  gi-
ver bedre mulighed for at reklamere 
for sin forretning.

Den lokale produktion, forar-
bejdning og forædling af fødevarer 
rummer et stort potentiale for er-
hvervsmæssig udvikling af landdi-
strikterne.

”For mange mennesker handler 
det om det gode liv, og hvordan man 
bedst lever det gode liv. Her spiller 
lokalt producerede kvalitetsfødeva-
rer en vigtig rolle”, siger Jørgen Popp 
Petersen, byrådsmedlem i Tønder 
Kommune for Slesvigsk Parti. 

”Samtidig er de med til at fortælle 
regionens historie og give regionen 

en stærk identitet og en regional 
stolthed.”

”I Sønderjylland har vi en helt 
særlig madkultur. Den skal syn-
liggøres, ikke mindst over for de 
mange turister, der hvert år kommer 
til vores landsdel og som vil opleve 
regionen med alle dens facetter. Vi 
skal indtænke vores egnskøkken i 
konkrete turismefremstød, i ople-
velsesture gennem de sønderjyske 
madspecialiteter”, opfordrer Ste-
phan Kleinschmidt, der sidder i Søn-
derborg byråd for Slesvigsk Parti.

Og på samme måde, som når det 
gælder uddannelse, sundhed, kultur, 
arbejdsmarked og infrastruktur skal 
initiativerne på fødevareområdet 
ikke stoppe ved grænsen. Der skal 
tænkes grænseoverskridende. Den 
dansk-tyske grænseregion er histo-
risk set en sammenhængende kul-
turregion, der byder på rigtig mange 
muligheder for fælles kulinariske 
projekter.

Carsten Leth Schmidt, formand for SP og 
økologisk planteavler

Økologien er gennem en række 
velorganiserede græsrodsbevæ-
gelser og mange initiativer, som 
fx by- og skolehaver, nået langt 
med at få bygget bro mellem by-
kulturen og den moderne føde-
vareproduktion. Også den årlige 
’Økodag’, hvor folk inviteres ud 
på gårdene om foråret for at op-
leve de ’dansende køer’, er med 
til at skabe opmærksomhed. For-
brugerne er blevet mere bevidste 
om sundhed, miljø og dyrevel-
færd. Derfor lægger stadigt fl ere 
danskere økologiske fødevarer 
i deres indkøbskurv, og stadigt 
fl ere landmænd omlægger deres 
landbrug til økologisk drift.
Økologien søger at udvikle en 
strategi hen mod et bæredygtigt 
samfund gennem en bevidst ud-
nyttelse af ressourcerne. Derfor 
skal vi øge det økologiske land-
brugsareal og arbejde mere mål-

rettet med recirkuleringen af næ-
ringsstoffer.
Industri- og affaldsselskaber rå-
der over ressourcer, der kan blive 
til gødning i det økologiske land-
brug. Eksempelvis kan organisk 
husholdningsaffald, affald fra 
haver og parker, fra hidtil uudnyt-
tede næringsstofkilder i form af 
afskåret grøde fra vores vandløb 
samt affaldsstoffer fra økologisk 
landbrugsproduktion omdannes 
til gødning og anvendes på de 
økologiske landbrugsarealer. På 
denne måde tilbageføres nærings-
stofferne, herunder endelige res-
sourcer som mineraler, der ellers 
må importeres i store mængder 
for at kunne anvendes som kunst-
gødning på markerne. Gennem 
recirkulering opnås en bæredyg-
tig selvforsyning af disse vigtige 
næringsstoffer.

Det mener 
SP…
om økologi

Sønderjylland har allerede sin egen madkultur – og vi kan gøre meget mere for at markere vores landsdel som fødevareregion.

Tysk mindretal skriver 
til Folketinget om 
grænsekontrol
Det tyske mindretals formand, 
Hinrich Jürgensen, har skrevet til 
gruppeformændene for Folketingets 
partier, for at gøre opmærksom på 
de negative effekter af grænsekon-
trollen.

Hinrich Jürgensen understreger 
blandt andet, at den mest alvorlige 
konsekvens af grænsekontrollen er, 
”at grænsen i folks bevidsthed igen 
bliver en barriere, en forhindring for 
samfærdsel, økonomisk udvikling 
og grænseoverskridende samar-
bejde. Kontrollen har betydelige  ne-
gative konsekvenser for den måde, 
Sønderjylland opfattes på i resten 
af landet. Når Sønderjylland bliver 
forbundet med lukkethed og snæ-
versyn, bliver det meget sværere at 
tiltrække virksomheder, kvalifi ceret 
arbejdskraft og nye familier.” Han 
slutter med at opfordre Folketinget 
til at fastsætte et tidspunkt for at 
stoppe den midlertidige grænsekon-
trol: ”Det vil være et positivt signal 
om at Danmark ønsker åbenhed og 
samarbejde til fælles fordel.”

Dansk sydslesviger 
holdt festtalen ved 
Deutscher Tag
Ved det tyske mindretals store fest-
dag, ”Deutscher Tag”, som traditio-
nen tro blev afholdt første weekend i 
november i Tinglev, holdt Anke Spo-
orendendonk fra Sydslesvigsk Væl-
gerforening – det danske mindretals 
parti – festtalen. Spoorendonk er 
justits-, kultur- og europaminister i 
delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. 
Det er første gang, at en repræsen-
tant for de danske sydslesvigere er 
festtaler ved det tyske mindretals 
Deutscher Tag.

Spoorendonk opfordrede i sin tale 
til at man fortsætter det grænseover-
skridende dansk-tyske samarbejde, 
men at man samtidig giver samar-

bejdet ”en ny melodi”, der rækker 
ud over den regionale kooperation 
i Region Sønderjylland-Schleswig.

”Nøglen til samarbejde ligger i 
Europa. (…) Det tyske og det dan-
ske mindretal er gode eksempler på 
dette samarbejde, idet de lever sam-
arbejde, og idet de fra starten af har 
truffet en beslutning om aktivt at 
ville bidrage til samarbejde og sam-
eksistens”, sagde ministeren.

En grænseregion er et oplagt sted 
for tæt samarbejde. I Slesvigsk Parti  
går vi ind for det grænseoverskri-
dende samarbejde på regionalt og på 
europæisk plan! Hinrich Jürgensen, formand for BDN, det 

tyske mindretal.


