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DEN BLÅ LEGEPLADS HVIDE SANDE: 
KUNSTIGT SURFREV OG SURFAKTIVITETSPLADS  
 
 
DEN GODE IDE 

Med den Blå Legeplads ønsker vi at skabe et kunstigt surfrev, som 
også yder kystbeskyttelse og et aktivt område på land hvor man 
mødes omkring det aktive-legende liv, som netop havet er med til at 
give i området omkring Hvide Sande. 
Lokalebefolkningen, en række erhvervsdrivende og Ringkøbing-Skjern 
Kommune har et brændende ønske om at etablere et kunstigt 
surfrev, der skal være med til at hindre sanderosion og skabe gode 
surfbølger. Det første af sin art i hele Europa. 
Rambøll har igennem det sidste halve år lavet beregninger og har nu 
en model for, hvordan surfrevet skal etableres. 
Derudover skal der skabes et særligt blåt byrum med en 
surfaktivitetsplads, der indrettes med ”brugte” surfbrædder, der skal 
blive til gynger, balancebrædder, klatrevægge etc. 
Den blå legeplads tager udgangspunkt i Hvide Sandes DNA og dyrker 
det levende og autentiske strand- og surfmiljø. 
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Den Blå Legeplads vil skabe liv og aktivitet på alle tider af året ved og 
omkring sydstranden – til glæde for de mange lokale surfere, 
børnefamilier, ældre tilskuere og turister.  Den nye blå legeplads vil 
skabe endnu mere liv i den sydlige ende af byen og omkring 
havneområdet og skabe et fællesskab på tværs af generationer. Her 
vil de unge surfere ”optræde” for et ældre publikum eller 
børnefamilierne. Her vil man mødes på surfaktivitetspladsen og 
”hænge ud” ved surfcafeen, som er lige ved siden af. Flere lokale har 
peget på, at der netop mangler et samlingssted – både for 
børnefamilier og de mere aktive vandsportsudøvere. 
Den Blå Legeplads samler lokalbefolkningen omkring ”leg og 
livsglæde” med naturens egne kræfter ved Vesterhavet og fiskeri- og 
bykulturen. 
 
 
PROJEKTETS FYSISKE RAMMER 

Den nye sydmole fungerer allerede som en promenade, så ideen er 
en videreudvikling og udbygning af det eksisterende. Man ledes via 
parkeringspladsen fra Tungevej til surfaktivitetspladsen, der ligger i 
forlængelse af parkeringspladsen direkte til sydmolen. Der etableres 
en ”surfsti” med simple træbrædder, der hurtigt kan fjernes.  
Ved parkeringspladsen har en af de lokale erhvervsdrivende en 
velbesøgt surfcafe. 
Området er havnens område, og havnen har givet tilladelse til 
etableringen. 
 
Ved kysten i vandet etableres dynamiske kunstige sandrev, som har 
til formål at reetablere de tidligere skrå revler og dermed reetablere 
gode surfforhold syd for den nye sydmole.  
 
 
DET OMFATTER PROJEKTET 
Kunstigt surfrev og kystbeskyttelse 
Rambøll har i løbet af det sidste halve år gennemført en række 
undersøgelser og simuleringer af, hvordan et sådan rev skal 
etableres.  
Konklusionen er, at der skal udarbejdes en ”prototype”, som løbende 
tilpasses igennem tre år. 
Der er opnået tilladelse fra Kystdirektoratet og havnen har indvilliget 
i etableringen af revet, som udformes i sand. 
Simuleringerne viser, at det kunstige surf-rev vil blive påvirket og 
deformeret i løbet af surf-sæsonen (april – september). Hvis der dog 



 

 

udføres vedligehold ca. 2 gange i løbet af sæsonen vurderes det dog, 
at revet i gennemsnit vil fungere fint igennem hele sæsonen.  
 
Der produceres en video m.v. der viser det kunstige surfrev (som jo 
ikke er synligt). Derudover vil der være skiltning ved hele Den Blå 
Legeplads, der fortæller om projektet. 
 
Surfaktivitetsplads og stiforbindelse 
Her er tænkt en bæredygtig og kreativ tilgang til en ”traditionel 
legeplads”. Surfaktivitetspladsen er både for børn og voksne og er 
skabt af brugte surfbrædder, der bruges som balancetræning til 
sansestimulering til gynger, borde- bænkesæt og som tavler. 
Surfaktivitetspladsen er i naturlig forlængelse af parkeringspladsen 
og forbindes til sydstranden og det kunstige surfrev med en sti, der 
kan fjernes, når ”bølgerne går højt”. 
 
 
ORGANISERING AF PROJEKTET OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE 

Projektets nuværende projektleder er Holmsland Klit Turistforening, 
der driver Feriepartner Hvide Sande. 
Overskuddet fra feriehusudlejningen går til turistfremmende formål i 
nærområdet. 
Holmsland Klit Turistforening igangsætter aktiviteter og projekter, 
som har til formål at fremme turismen i lokalområdet. 
Derudover er der nedsat en lokal styregruppe med repræsentanter 
fra erhverv, kommune, turisme, havn og Dansk Kyst- og 
Naturturisme.  
 
Projektet er opstået på baggrund af en lokal ildsjæl, der har taget 
initiativ til at samle de lokale i forhold til at udvikle Hvide Sande til en 
endnu mere fantastisk by.  
Den 30. marts samledes 30 lokale indsjæle til en workshop, hvor 
målet var at generere ideer til nye aktiviteter og mødesteder – med 
udgangspunkt i Hvide Sandes DNA, som er Sand, Vand, Surf og Fisk. 
Den Blå Legeplads er en kobling af borgernes ideer fra workshoppen. 
Hvide Sande er i forvejen kendt som et af de bedste spots i 
Nordeuropa til kitesurfing, windsurfing, wakeboarding, kajak m.v. 
Derudover afholdes det store vandsportsevent WATERZ, som danner 
rammerne om Skandinaviens største vandsportsfestival hvert år i 
september.  



 

 

Derfor er der meget stor opbakning til projektet blandt de frivillige, 
der lever og ånder for deres naturlige legeplads med det vilde 
Vesterhav og de rå bølger på den ene side og den stille Ringkøbing 
Fjord på den anden side. 
 
Ringkøbing Skjern Kommune har været med til at støtte op om et 
forprojekt med Rambøll i forhold til det kunstige surfrev og der er 
indsendt en ansøgning om medfinansiering til etablering, der 
forventes behandlet til august. 
 
Havnen står for vedligeholdelsen af i løbet af de næste tre år i tæt 
samarbejde med Rambøll. Derudover vil løbende vedligehold af 
surfaktivitetspladsen og den rå sti ske via et tæt samarbejde mellem 
Holmsland Klit Turistforening og West Wind, der driver surfcafeen 
ved parkeringspladsen. 
 

Vedligehold 

Surfrev: Havnen og Rambøll.  

Surfaktivitetspladsen + rå sti: Holmsland Klit Turistforening og West 
Wind 

 
 
 
RELATION TIL LOKALSAMFUNDET 
 

Der er ca. 3500 indbyggere i Hvide Sande. Vi er vant til ”at få ting til 
at ske” Der er et særligt mind-set og viljestyrke blandt de lokale. 
Sidstnævnte stammer med stor sandsynlighed fra de første beboere 
– også kaldet klitboerne, der havde særdeles vanskelige levevilkår. 
Befolkningen har været vant til at klare sig selv, trods vejr og vind og 
til tider trange kår. 
 
Den Blå Legeplads bliver en succes for alle i lokalsamfundet. Det 
bliver et naturligt samlingssted for os med gode muligheder for både 
at ”hænge ud” eller tage en tur på en af de nye gode bølger. 
 
 
 



 

 

EVALUERING: 
Der nedsættes et team fra Aalborg? Universitet, der skal teste 
brugeroplevelsen af Den Blå Legeplads. Evalueringen har fokus på 
brugernes oplevelse og brug af faciliteterne ved Den Blå Legeplads, 
samt på hvordan de enkelte områder og elementer fungerer. Den Blå 
Legeplads evalueres med fokus på både successer og udfordringer, 
som kan skabe læring og synliggøre tilpasninger af projektets 
delelementer. 
Evalueringen bygges op omkring en række evalueringskriterier, som 
fx at surfrevet har gode surfbølger/er egnet til surfing, at Den Blå 
Legeplads er tilgængelig og anvendelig for forskellige brugergrupper, 
at der skabes fællesskab og liv - også udenfor sæsonen etc. 
Evalueringen bygges på kvalitative data, som bliver indsamlet 
gennem interviews med brugere og gennem observationer. 
Der foretages evaluering umiddelbart efter etableringen, efter 1 år og 
efter 3 år. 


