
Fremtidens
Hvide Sande



Program
19.00 – 19.10 Velkomst v/ formanden for borgerforeningen Hanne Nørrum Jensen

19.10 – 19.30 Hvide Sande Havn – Planlægning for sydhavnsområdet v/ Steen Davidsen

19.30 – 19.40 Hvide Sande Hallen – Nye udviklingsplaner v/ Jens Ole Pedersen

19.40 – 19.50 Fiskeriets Hus – Nye udviklingsplaner v/ Jonna Larsen

19.50 – 20.10 Kaffe & Kage

20.10 – 20.25 Waterz: Skandinaviens største vandsportsfestival.

Hvad betyder arrangementet for området? v/ Katrine Frandsen

20.25 – 20.35 Fornyelse af Troldbjerg v/ Trine Folmer fra Arkitektfi rmaet GETTO

20.35 – 20.50 Børnenes by i Ringkøbing – Byrum for liv og leg v/ Carsten Mumm

20.50 – 21.15 Idégenereringsproces på indsatsområder v/ Lisbeth Jensen

21.15 – 21.30 Afrunding og afslutning v/ Hanne Jensen



Hvide Sande Havn
– Planlægning for 
Sydhavnsområdet



Hvide Sande by og havn
– hinandens forudsætninger
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Kommunal selvstyrehavn. Ejer: Ringkøbing - Skjern Kommune.  
Ca. 110 ha. , 170 areallejekontrakter samt 100 kortfristede kontrakter



Fiskeriudvikling

Transport 
(trafikhavn)

Offshore vind

Turisme
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Udviklingsplan – ver. 2017

Hvide Sande Havns vision er, 

• at havnen i 2020 skal være Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og 
mellemstore fiskefartøjer – og herunder som minimum bevare havnens position 
som Danmarks 5. største fiskerihavn,

• at Hvide Sande Havn skal sikres og fortsat udvikles som Midt- og Vestjyllands 
foretrukne trafikhavn,

• at havnen skal udvikles som base for offshore aktiviteter – supply og service til 
olie-/gassektoren samt vind-aktiviteter i Horns Rev og Ringkøbing Fjord-området 
– herunder Vesterhav Syd og,

• at den levende aktive havn skal udgøre grundlaget for områdets fortsatte 
udvikling som en unik turistdestination. 
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Udviklingsplan – ver. 2017
Udnyttelse af ledige arealer

Gennem en realisering af den potentialeplanlægning, der er gennemført for 
turismen i Hvide Sande skal mulighederne for, ikke kun en turist- men også 
forretningsmæssig udnyttelse af havnens arealer sikres. Fokus skal særligt være 
rettet mod arealer, der ikke har interesse for havnens primære funktioner, men som 
har turistmæssig værdi. Arealer, der eventuelt på længere sigt kan få betydning for 
Havnens primære funktioner, kan i en begrænset periode anvendes til turistmæssig 
udnyttelse via mere kortfristede lejeaftaler.

Slusekanalerne
De kajnære arealer omkring såvel kammerslusen som afvandingsslusen har stor 
turistmæssige værdi. I områderne kan der efter konkret vurdering åbnes for 
yderligere turistservice – herunder af maritim karakter. Det forudsættes herunder, 
at det kan ske under respekt for og i samspil med Havnens primære 
forretningsområder.
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Udviklingsplan – ver. 2017

Tungvej/Dækmolevej
Under respekt for - og bevarelse af - naturværdierne i området kan de eksisterende 
turistfaciliteter som adgangen til sydstranden, p-pladser, toiletfaciliteter, surfcafe 
mv. udbygges og suppleres, når det kan ske uden gener eller begrænsninger for 
Havnens primære forretningsområder.

Forbedrede forhold for lystsejlere
Eksisterende faciliteter for lystsejlere i Sydhavnen bør synliggøres og eventuelt 
suppleres i samarbejde med turistbranchen. Hvide Sande Havn har ikke et 
slæbested for småbåde på havsiden. Den nye facilitet kan lokaliseres i Sydhavnen, 
og vil kunne anvendes dels til helt små fiskefartøjer og til fritidsbåde. Yderligere 
tiltag til forbedring af forholdene kan overvejes.
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Infrastruktur



Hovedidéer
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Hovedidéer
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Turismeudvikling

Nøgleforudsætninger:
• Inden for Havnelovens rammer.
• Inden for rammerne af Havnens udviklingsplan.
• Respekt for eksisterende virksomheder, og deres fortsatte 

udviklingsmuligheder.
• Planlægningsmæssige snitflader – miljøhensyn mv.
• Værdiskabelse for byen og det omgivende samfund – fællesgoder.
• Turisme som forretningsområde – også for Havnen.
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Hvide Sande 
Hallen

– Nye udviklings-
planer





Fiskeriets Hus –
Nye 

udviklingsplaner













Pause



WaterZ
– Hvad betyder
arrangementet
for området? 





Masterplan – 5 fokus områder

• Internationale events og 
aktiviteter spredt ud over 
året

• WATERZ hotspot –
benyttelse af den lempede 
Kystbeskyttelseslov

• Uddannelses sted i Hvide 
Sande – vandsport / turisme

• Vandsport som en naturlig 
del af Folkeskolen

• World Surfing Reserves



Hvad er der sket de seneste 5 år?
• Opnået en anslået samlet dæknings værdi på ca. 50 – 70 mio. (live stream, tv dækning, online og print)
• 3 afdelinger af PWA World Cup & 2 Verdensmesterskaber
• Samlet primær dækning: Tyskland, Danmark, Holland, Frankrig, England, Italien, Norge og Sverige
• WATERZ kendt for at være gode værter både hos samarbejdspartnere og deltagere

“The second edition of the Waterz Hvide Sande PWA World Cup was even better than last year - with many classing 
the 4th day of racing as some of the best they have ever competed in. The last week saw some incredible racing 
and plenty of drama that you couldn’t have scripted and the PWA would like to extend their thanks to the 
organizers and the local people for their hospitality and we look forward to hopefully returning in 2018.”
-PWA 



Godt begyndt  -er bare en start! 

• Udvidet sæsonen – flere vandsportsturister 
også sent på året

• Tiltrækker en højforbrugende gruppe af 
gæster til området, som kommer flere gange 
om året (ref. boardsportanalyse fra RFT)

• Ca. 22% fremgang fra 2015 til 2017 i 
bruttofortjenesten hos de 3 største 
butikker/skoler

• Udvikling der er med til at skabe projekter og 
udvikling



De kommende 4 år
• Sport Event Denmark – mulig satsning i 2021
• Mesterskaber: kitesurf, windsurf, wakeboard…
• Øget fokus på kommunikation og aktivitet året rundt

Det store 
”plask”



Bredt samarbejde – Lokalt, Nationalt og Internationalt

• Udviklet et samarbejde med 7-8 klubber (fjorden rundt) som er 
involverede i afviklingen af WATERZ

• Frivillige fra hele DK, men lokalt udviklet højt niveau inden for 
sejladsafvikling

• Samarbejde og støtte fra Sport Event Denmark

• Samarbejde med Internationale forbund

• Samarbejde og sponsoraftaler med lokale erhvervsdrivende og 
foreninger

• Fået større og nationale sponsorer på banen – et forløb vi 
forventer os meget af



TAK for jeres tid og ører! 



Fornyelse af
Troldbjerg



TROLDBJERG
Visionsplan

Borgermøde Hvide Sande den 13. november 2019



Hvem er vi?

Maria Vandborg

Gitte Fjord Damgaard

Eva Lynggaard
Per Høgh Sørensen

Anders Berg Jacobsen



Hvorfor er vi her?
Forpligtet til at vedligeholde Troldbjerg 









• Gøre det ordentlig fra starten og sammen med jer 

• Helhed, æstetik og funktion

• Med respekt og ydmyghed overfor naturen  

• Stedets historie

Vores motivation

Vi ønsker ikke kortsigtede løsninger 
med faren for at lave ad hoc 
renovering, som let kan blive 
sporadisk og uden sammenhæng 
med det eksisterende, og med risiko 
for at det vil blive en dyrere løsning.



Troldbjerg - området 



Det vil vi gerne - vision 

• Høje ambitioner for Troldbjerg

• Processen er vigtig 

• Inddrage jer og være lydhør 

• Visionsplan - dokument 

• Kunst, kultur og landskabsarkitektur er vigtige elementer



Inspiration - Vestled
Holmsland Klit – Sydhavnen, Realiseret 2003-2006 / 2013, 
Areal 2100 m2

Arkitekt Carsten Juel-Christiansen, Billedkunstner Marianne 
Hesselbjerg og Landskabsarkitekt Torben Schønherr





Hvordan - visionsplan
• GETTOcamperen – værksted og rum til møder – 2 dage

• Stedsanalyse 

• Interessentanalyse 

• Inddragelse (lokale borgere - store som små)



Metoder
Hvad hørte vi, hvad så vi, hvordan oplevede vi stedet?



Kortlægning - registrering

• Materialitet

• Ophold

• Adgangsforhold

• Forbindelser

• Mødesteder

• Kendetegn

• Formidling



Adfærdsanalyse



Materialitet



Dialog med lokale borgere



Atmosfære – dag og aften



• Økonomi – fondsansøgning - midler til et skitseforslag

• Præsentere visionsplanen for jer 

• Byde opgaven ud

• Vi forestiller os et team, der blandt kan bestå af en kunstner, landskabsarkitekt 
og en proceskonsulent

Næste fase - Efter visionsplanen



Spørgsmål, tanker og idéer

KONTAKT
Anders Berg Jacobsen

anders.jacobsen@rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune

Land, By og Kultur

Kultur, Natur og Fritid 

KONTAKT
Trine Blicher Folmer

Trine@getto.dk

GETTO





2012 DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

2015 RUNDT i RINGkøbing

2016 BØRNENES BY

2017 BØRNENES BY IDÉKATALOG

2018 FORENING BØRNENES BY

2019



• Skolereform
• Inklusion
• Foreninger og Fællesskab
• Skole og Samfund
• Undervisningsmiljø
• Nedbryde grænser
• Mere for mindre
• Trafik og færdsel
• 0-100 år

BØRNEUNIVERS



Neptun

Helhedsplan

Alkær-
skolen

Børnehaver

Spejdere

Boligområde

Boligforening

Plejehjem

Ungdomsklub

Vuggestue

SFO

Cykelklub

Ældrerådet

Atletik klub

RIF 1900 fodbold
RIF 1900

Gymnastik i Rkb.

Schuberts Minde

Tennisklub

Svømmehal

Vestarhavshallen

Rinkøbing K

Alkjær lukke

Pulspark

Sport og Fitness

Surfklub

Svømmeklub

RKSK Land, By & Kultur

Skolebestyrelse og Fritidsråd

REAL Dania

DGI Vestjylland

Erhvervsliv

Stadion

NaturKraft

NaturKraft



VISION - BØRNENES BY

• Et trygt, tilgængeligt, mangfoldigt

• For alle aldre

• Lege-, lærings- og landskabsfunktioner

• ”Barndommens gade”

• Sikker færdsel

• Nytænkende sportslige aktiviteter og naturoplevelser

• Der hvor man færdes

• Aktiv, Grøn, Sikker, Multifunktionel, Multikulturel, Synergi, Sammen





PROCES - BØRNENES BY

• 3 Workshops (Interessenter, Skole, Børn og Fritid)

• Samarbejde med Landskabsarkitekt ”MBYland” (Mette Bruun Yde)

• Udarbejde Idé katalog m. Projektbeskrivelse / -ramme og Projekt økonomi



PERSONER BØRNENES BY

Carsten S. Mumm
Formand

Helle K. Pedersen
Næstformand

Lene Halkjær
Sekretær

Kim V. Nielsen
Kasserer

Hanne Søltoft

Mikkel Møller

Fundraising udvalg

Kim V. Nielsen
Helle K. Pedersen

Mikkel Møller
Kjeld Juel Pedersen

PR/MKT udvalg
Lene Halkjær

Heidi Damgaard
Christina Carreras

Heidi Damgaard

Christina Carreras



PÅ VEJ
• Forening, bestyrelse, logo konkurrence

• Vi vil gerne have børn/unge med i bestyrelsen

• PR/Marketing - FB og WWW klar (www.boernenesby.dk) 

• Helhedsplan - sammenkobling af projekter, nye interessenter

• MOSLEMEKKA

• SVØMMEAMFI (Kystdirektoratet)



DEN LEVENDE HAL



MOSLE MEKKA



MOSLE MEKKA



VELLINGVEJ PASSAGEN



VELLINGVEJ PASSAGEN



SVØMME AMFI



Tak for opmærksomheden



Hvor er det, I 
synes, der er

behov for at der 
bliver gjort noget?  

Idéer



Prioritering

• Udvælg 2-3 indsatsområder, 
som I vurderer er de 
vigtigste og mest relevante!

• Skriv dem ned på et Idéark



Prioritering

• Tag 2 stk.  

• Udvælg de 2 
indsatsområder som du 
vurderer er de vigtigste og 
mest presserende!



Bekymringer? 



Fremtidens
Hvide Sande 

II
Onsdag den 27. november kl. 19.00 – 21.30



Hvide Sande 
LIVET PÅ KANTEN

Hvide Sande skal tilbyde den rå og ægte oplevelse af livet på kanten 
mellem det voldsomme Vesterhav og den stille fjord. Mellem den 

levende havn og den rekreative natur. Hvide Sande skal styrke 
aktiviteterne for hele familien: Lystfiskeri, vandsport, vandreture og 

kulturelle og bymæssige oplevelser i og omkring havnen. Byen skal byde 
på lokale butikker og råvarer, frisk fisk fra kutteren og gode muligheder 

for ophold. Her på kanten af den altid levende havn. 



◦ At Hvide Sande altid er en åben og attraktiv handelsby med et stærkt og varieret udvalg af 

butikker 

◦ At Hvide Sande tilbyder restauranter og spisesteder med plads til både gastronomi og hotdogs 

◦ At Hvide Sande Havn kan fastholde og udvikle sin position som fiskeri- og trafikhavn 

◦ At kerneaktiviteten - fiskeri - fastholdes i bymidten som en integreret del af byens liv 

◦ At udviklingen sker bæredygtigt både i forhold til lokalbefolkningen og klimamæssigt 

◦ At udviklingen sker i respekt for byens kulturarv 

◦ At Hvide Sande forbliver et godt sted at bo og arbejde 

◦ At Hvide Sande fortsat kan tiltrække ny arbejdskraft 

◦ At Hvide Sande er attraktiv for nye borgere 

◦ At Hvide Sande forbliver en af Vestkystens foretrukne besøgs- og rejsemål 


