
Surfing i Limfjorden  
 

Fokus på væredygtighed (fremfor bæredygtighed): Vi har fundet ud af, at surfere og lokale omkring 

Limfjorden sætter pris på væredygtighed - frihed og afkobling som især sættes i forbindelse med 

Limfjordens natur. De surfer ikke nødvendigvis fordi, at det er mere bæredygtigt end mange andre 

ferieaktiviteter, men fordi at det har en positiv effekt på deres krop og humør.  

Sport der dyrkes via klub eller på individuelt plan - frem for turistaktivitet: De nuværende surfere i 

Limfjorden lader i højere grad til at være nogle der dyrker surfing enten i klub eller på individuelt plan, frem 

for at være nogle der kommer til området på ferie og ønsker at prøve aktiviteten af. Der er stort set ingen 

mulighed for turister for at komme og få undervisning i surfing eller leje udstyr. Det er en teknisk sport, 

som kræver rigtig meget udstyr, hvilket gør, at det nok ville være bedst for nye surfere (fx turister) at have 

en underviser. 

Ambivalent forhold til turister/surfmiljøets størrelse: Eksempelvis på Venø vil man gerne have flere 

turister, men omvendt vil man ikke have, at øen bliver overrendt. En lokal kommer ind på, at hvis der skal 

komme turister, skal de være ‘respektfulde’ og være der på øens præmisser. Desuden er surferne på den 

ene side glad for, at det er et lille miljø, hvor man kender hinanden, men på den anden side kan de også 

godt se fordelene ved, at det blev større, så der kom flere muligheder rundt omkring i landet. 

Affektive oplevelser og sanselig stimulering: Surfing skaber i høj grad affektive oplevelser og sanselig 

stimulering, hvilket samtlige informanter gav udtryk for. Surferne mærker både surfbræt, natur og sanser 

intensivt på kroppen. Kroppene bliver påvirket på forskellige måder, fordi oplevelsen er betinget af 

surfernes individuelle erfaringer samt Limfjordens skiftende vejr. I nogle tilfælde er oplevelsen på vandet 

præget af ro og afstresning, og i andre tilfælde er den ophidsende og adrenalin-skabende. Fælles for 

informanterne er dog oplevelsen af skift i opmærksomhed, hvor surfing giver dem mulighed for at koble fra 

og lægge hverdagen på hylden, fordi al fokus centreres om surfbrættet. Arbejdet med surfing i Limfjorden 

har givet os indblik i attraktionsværdien ved at dyrke denne sportsgren i dette specifikke område 

herunder hvilke kropslige og affektive kvaliteter surfing fremmer såsom flow, vitalitet og afkobling. 

 


