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INDLEDNING
I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et 
pilotprojekt med landsbyplaner i gang for 
landsbyerne i Frederikshavn Kommune.
Alle kommunens landsbyer havde indtil slutnin-
gen af september mulighed for at søge om at 
være med i pilotprojektet.
Det var også muligt for flere landsbyer at ansøge 
samlet om deltagelse som landsbyfællesskab.

Distriktsudvalget vil afholde tre borgermøder i 
hver landsby, og finansiere udgifterne til projek-
tet.

En gruppe af Kvissels borgere gik sammen om 
at skrive en ansøgning om deltagelse i pilotpro-
jektet. Det endte med, at Kvissel var en af de 
heldige landsbyer, som blev udvalgt til at del-
tage. 

Gruppen fandt hinanden via internettet, og 
kendte ikke hinanden særlig godt i forvejen, 
men de fandt hurtigt ud af, at der var flere ting, 
de havde tilfælles omkring det at bo i Kvissel. 
Under arbejdet med at beskrive Kvissel, opda-
gede de involverede, at der var flere ting, de 
ikke vidste om deres egen landsby.

Borgerne og initiativtagerne håber, at der kom-
mer fokus på, hvad der egentlig sker i Kvissel, og 
at man sammen kan sætte den ønskede proces 
i gang for Kvissels fremtid.
Drømmen for Kvissel knytter sig til den attrakti-
ve natur i området og samværet i landsbyen.

ET NATURNÆRT LIV I KVISSEL HELE LIVET
- TILGÆNGELIGHED
- VARIEREDE BOFORMER
- FÆLLESSKAB OG RUMMELIGHED
- ÆSTETIK

Ud fra den drøm er flere projekter planlagt som 
skal sikre at Kvissel kommer i mål  med landsby-
planen. 

Kvissel Station
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LANDSBYPLANEN UDARBEJDES

DET FØRSTE MØDE: DRØMME OG STATUS 
Alle drømme og ideer for landsbyen skal på 
bordet, både de store vilde ideer og dem om 
de små ting i hverdagen. 

DET ANDET MØDE: LOKALT POTENTIALE OG 
ALMENE TENDENSER 
En ekstern konsulent holder oplæg om, 
hvordan byen opfattes, når  man kommer 
udefra. Konsulenten vil desuden snakke om 
generelle tendenser i samfundet, og sætte 
fokus på de udfordringer, som landsbyerne 
står over for. Oplægget skal give inspiration  
til workshoppen og stof til eftertanke. De nye 
input skal hjælpe i processen med at afdække 
problemstillingerne/udfordringerne og se nye 
muligheder og potentialer i landsbyen.

DET TREDJE MØDE: DRØM OG HANDLING 
På det tredje møde bliver planens endelige 
indhold diskuteret. Den drøm, som blev valgt 
på det andet møde, skal viderebearbejdes og 
finpudses. Herefter skal der være en dialog 
om, hvordan planen skal implementeres i det 
daglige og hvordan den kan bruges som plan-
lægningsredskab fremadrettet. 

ARBEJDSPROCES
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Kvissels borgere udarbejdede i løbet af tre borgermøder landsbyplanen 
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LOKAL INFRASTRUKTUR
Der er gode muligheder for at komme til Kvis-
sel. Fire indfaldsveje fører til byen. Der er anlagt 
cykelstriber gennem Kvissel og cykelsti hele 
vejen til nabobyen Ravnshøj, hvor den lokale 
skole ligger. 

Busruterne 11, 21 og 228 til henholdsvis 
Ravnshøj, Elling, Frederikshavn og Sindal kører 
gennem Kvissel.

Kvissel Station er næstsidste stop på DSBs rute 
Frederikshavn - København.  
De gode muligheder for at benytte offentlig 
transport er vigtige for landsbyens overlevelse.

Kvissel har gode forhold, hvad angår varme-, 
vand- og elforsyning samt spildevandsafled-
ning. Derudover har Kvissel en ganske god 
bredbåndsforbindelse. 

UDFORDRINGER
Hvad trafiksikkerhed angår, er der en udfor-
dring ved broen over jernbanen. Det er et far-
ligt sted for cyklister og fodgængere, da broen 
er smal og meget trafikeret. Ofte er farten hos 
bilisterne høj, og udsynet er dårligt.

Mobildækningen er beklageligvis mindre god 
en række steder i byen, og det gælder mange, 
måske alle mobilselskaber. 

LOKAL HERLIGHEDS-
VÆRDI
Kvissel ligger i et naturskønt 
område. Kvissel ligger i et 
naturskønt område. Frederiks-
havn Kommunes “Den grønne 
tur” går forbi Kvissel, der også 
i flere år var medtaget på 
Margueritruten.Til forskel fra 
mange andre småbyer er Kvis-
sel ikke vokset op omkring 
en hovedvej, og er derfor 
ikke mærket af den larm, 

som hovedvejstrafik 
giver. Kvissel er en 
stationsby, der for 
alvor begyndte 
at vokse, da 
stationen kom 
til. Stationsbyer 
er ofte vokset 
op omkring sta-
tionen, en kro og 
posthuset. I Kvissel lå 
posthuset på stationen 
og kroen lå overfor.

I området rundt om Kvissel er der mange gode 
vandrestier, for eksempel er det muligt at gå 
rundt om gården Vasen. Stierne gør det muligt 
at gå turen, uden at gå tilbage af samme vej, 
som man er kommet fra.

Kvissel ligger på grænsen mellem det kuperede 
morænelandskab omkring Tolne og det flade 
Litorinaforland – grænsen mellem den gamle 
stenalderkyst og Skagens Odde. 

Byen hæver sig over det omkringliggende land-
skab, og har tidligere været kendt som alpeby-
en.
På toppen ses Kvissel Kirke, der er synlig på kilo-
meters afstand.

LANDSBYPROFIL

Jernbaneskinnerne og togtationen i Kvissel.
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I nærheden af Kvissel ligger naturområderne 
Tolne Skov, Åsted Ådal og Kvissel Brænding. 

Det hedder i Kommuneplan 2009-2020, at om-
rådet er af kulturgeografisk væsentlig betyd-
ning, “idet det rummer det gamle kulturland 
med fortidsmindekoncentrationer og stations-
byen Kvissel, der er et kulturgeografisk beskyt-
telsesområde.” 
Kultur- og bymiljøet i Kvissel er synliggjort af 
Kirken, mindestenen ved Lægehuset og bytor-
vet med vandskulptur og bænke, samt den 
gamle stationsbygning, der i dag bl.a. fungerer 
som borgerhus.

Kulturlivet i Kvissel er også kendetegnet ved, at 
bogbussen kommer hver mandag og skaber et 
naturligt ugentligt mødested.  Desværre er det 
besluttet at nedlægge bogbussen med udgan-
gen af 2014.
Lege- og samlingspladsen tiltrækker børn og 
børnefamilier, og danner således et uformelt 
mødested i byen. 

Der er gode muligheder for at dyrke sport i 
Kvissel. Der er gode tennisbaner og fodboldba-
nerne er blandt de bedste i Frederikshavn Kom-
mune. Banerne har flere gange lagt græs til 
professionelle fodboldhold.

REGIONAL BELIGGENHED
I bil er der ikke langt til andre forbindelsesveje. 
Det tager ca. 15 minutter at køre fra Kvissel til 
E45, der fører sydpå. Der er 10 minutters kørsel 
til Frederikshavn, 35 minutter til Hjørring og 45 
minutter til Skagen. 

Toget mellem Frederikshavn og København 
stopper på Kvissel Station. På trods af byens 
størrelse bliver stationen meget flittigt brugt.

Tilsammen giver det rigtige gode vilkår til 
pendlere, som vælger at bo i Kvissel. 

Kvissel ligger også godt i forhold til resten af 
Norden. Fra Hirtshals er det muligt at tage fær-
gen til Kristiansand, Larvik og Stavanger.
Den nærmeste by med indkøbsmuligheder er 
Elling, som ligger 5 kilometer fra Kvissel.

En fordel ved at bo i Kvissel er, at der ikke er 
langt til nogle af østkystens bedste badestran-
de.

Arbejdspladser er der ikke mange af i Kvissel. 
Byens borgere arbejder oftest i Frederikshavn, 
Hjørring og Aalborg. Dog er der Lægehuset, 
den lokale frisør og PMU - Stedet for unge med 
særlige behov i Kvissel by. I området omkring 
Kvissel er der minkfarme og landbrug.

FAKTA

Foreninger i Kvissel

Borgerforeningen
Idrætsforeningen KRIF
Pensionistforeningen
4H
FMJK - modeljernbane
Kvissel Dancers
Støtteforeningen “Kvissels Venner”
Fritidshuset

Årlige fællesaktiviteter

Sommerfest og børnedag
Sankt Hans
Julebanko og juletræstænding
Påskeudstilling og matiné
Julemarked
Fastelavnsfest
Trædrejning m.m.



10

BORGERNES INDIVIDUELLE 
RESSOURCER
I byen er der alle former for familietyper. Dog 
vurderes det, uden at det er dokumenteret, at 
aldersgennemsnittet er forholdsvis højt. 
Uddannelsesmæssigt repræsenterer Kvissels 
borgere alle uddannelsesniveauer. Der er en 
tendens til, at unge flytter fra byen pga. uddan-
nelse, men nogle vender heldigvis tilbage.

UDFORDRINGER
Antallet af indbyggere år 2014 er 406, og det tal 
har desværre været faldende gennem flere år. 

FÆLLESSKABETS RESSOURCER
Foreningslivet i Kvissel er på trods af byens stør-
relse livligt og omfatter mange foreninger med 
forskellige interesseområder. Dertil kommer, at 
der også er en række årlige fællesaktiviteter og 
arrangementer i byen.
Fælles aktiviteterne har god opbakning. Der er 
ildsjælene, men selvfølgelig også andre som 
altid stiller op, når der er brug for en hånd til at 
rejse telte til byfest og lignende. 

Eksempelvis var deltagelsen til spisningen ved 
årets byfest på omkring 70 deltagere, hvilket var 
større end de foregående år. 

Der er ingen faste møder i byen, men folk mø-
des og bakker op om borgermøder. Således var 
der omkring 125 fremmødte på Kvissel Station, 
da det tidligere på året kom frem i en rapport fra 
Trafikstyrelsen, at Kvissel var i fare for at blive 
nedlagt som stoppested.

BYGNINGER OG DET FÆLLES 
BYRUM
Huspriserne i Kvissel er lave, men ikke de lave-
ste i regionen. Der er altid huse til salg i byen, 
og der er enkelte, der har stået tomme i årevis. 
Langt de fleste tilflyttere bosætter sig dog i 
mange år.

Andre fællesarealer er bl.a. fodboldbanerne ved 
Kvissel Fritidshus. Derudover har lege- og sam-
lingspladsen været meget benyttet siden byen 
i 2011 fik tildelt midler fra Landdistriktspuljen. 
Den har givet børnene et godt mødested, og 
derudover benyttes den til arrangementer flere 
gange årligt.

Der er også den gamle fodboldbane, som ikke 
bliver benyttet, men som har potentiale til et 
fælles projekt.

UDFORDRINGER
Generelt er Kvissel ganske pæn, men der er 

plads til forbedringer. Den gamle kro som 
førhen var et af byens vartegn er desværre i 
voldsomt forfald. 

SERVICETILBUD
Skole, hal og børnehave samt dagpleje, SFO 
og klub er i nabobyen Ravnshøj. Der er ingen 
butikker i Kvissel, og nærmeste mulighed for 
dagligvarekøb er Elling, men de fleste vælger 
dog Frederikshavn. Der er en nyåbnet kiosk i 
Ravnshøj, der har åbent alle hverdage.

Kvissel Kirke har en fint fungerende menighed. 
Kvissel Fritidshus og Kvissel Gl. Station fungerer 
som forsamlingshuse, og 4H har et klubrum.
Kvissel har sin egen genbrugsplads, som har 
åbent to dage om ugen.

Kvissel har sin egen genbrugsplads, som har 
åbent to dage om ugen.

UDFORDRINGER
Bogbussen er desværre i sparekataloget til 
Budget 2015. Det syntes borgerne i Kvissel 
er en ærgerlig beslutning, eftersom den er 
et godt benyttet tilbud til byens ældre, PMU 
og børnefamilier, så det er et bredt favnende 
kulturtilbud.
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Lokal herligheds-
værdi:

Natur:
Tolne Skov, Åsted, Ådal 
og Kvissel Brænding

Kvissel er nu en del af 
cykelruten ”Den grønne 
tur” gennem Frederiks-
havn Kommune

Frederikshavn Kommu-
neplan 2009-2020 om 
Kvissel: ”værdifuldt kul-
turmiljø”

Gode tennis og fodbold-
baner

Uformelle mødesteder: 
Bogbussens holdeplads 
og legepladsen

Gode vandreruter 

Ingen hovedvej gennem 
Kvissel.

Lokal infrastruk-
tur

Fire indfaldsveje

Cykelsti gennem Kvissel 
og til skolen i Ravnshøj

Busforbindelse til Ravns-
høj, Elling og Frederiks-
havn

Togstation på linjen 
Frederikshavn-Køben-
havn

God varme-, vand-, el-
forsyning og spilde-
vandsafledning

Godt bredbånd

Udfordringer:

Problemer ved broen 
over jernbaner

Dårlig mobildækning

Regional belig-
genhed: 

For bilister:
15 minutters kørsel ud 
til E45
10 minutters til Frede-
rikshavn
35 minutters til Hjørring
45 minutters til Skagen

Den nærmeste større 
by, Elling, ligger 5km. 
fra Kvissel

Borgernes indivi-
duelle ressourcer:

Beboere: 406 i år 2014 

Alle familityper er re-
præsenteret

Forholdsvis høj gen-
nemsnitsalder

Nogle af de unge som 
flytter fra byen pga. ud-
dannelse vender tilbage

Alle uddannelsesni-
veauer er repræsenteret 
i Kvissel

Udfordringer

Beboerantal har været 
faldende gennem flere 
år

Fællesskabets 
ressourcer

Foreninger:
-Borgerforeningen
-Idrætsforeningen KRIF
-Pensionistforeningen
-4H
-FMJK - modeljernbane
-Kvissel Dancers
-Støtteforeningen “Kvis-
sels Venner”
-Fritidshuset
-Strikkeklub
-Syklub
-Trædrejere 

Flere årlige fællesaktivi-
teter, både inden for og 
mellem foreninger

Opakningg  fra byens 
borgere til fællesarran-
gementer

Bygninger og det 
fælles byrum:

Lave huspriser

Fællesarealer: Fodbold-
banerne ved Kvissel 
Fritidshus, legepladsen
Potentialer: Den gamle 
fodboldbane som ikke 
længere er i brug

Udfordringer

Enkelte huse har stået 
tomme i flere år

Den lokale tidligere kro 
er i forfald.

Servicetilbud:

Forsamlingshuse:
-Kvissel Fritidshus 
-Kvissel Gl. Station

4H har klubrum

Fint fungerende menig-
hed i Kvissel Kirke

Genbrugsplads åben to 
gange om ugen.

Skole, hal, daginstitutio-
ner, SFO, kiosk og klub 
er i nabobyen Ravnshøj, 
som ligger 2,5km fra 
Kvissel

I Kvissel:
-Læge
-Togstation
-Frisør

LANDSBYPROFIL - KORT OPSUMMERET 
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INDBYGGERTAL
I den nedenstående tabel over antallet af 
indbyggere i Kvissel, er det muligt at se for-
delingen af indbyggere inden for forskellige 
aldersgrupper.

Indbyggertallet i Kvissel har gennem de sidste 
10 år været faldende. Det gælder for næsten alle 
aldersgrupperne, undtagen de sidste to grup-
per fra 60 og opad. Denne gruppe vokser sand-
synligvis af naturlige grunde, efterhånden som 

Kvissels borgere bliver ældre. Denne alders-
gruppe har ikke jobmæssige grunde til at flytte 
fra Kvissel, og har måske ikke ønske om at flytte 
fra Kvissel af andre grunde. 

PERSONER PR. ADRESSE
Udviklingen på antallet af personer, som bor 
på samme adresse fra 2004 til 2013 er skrevet 
i tabellen til højre. Hvis der på den samme 
adresse bor flere familier, eller der er flere lej-
ligheder, vil antallet af beboere i de forskellige 

lejligheder 
blive slået 
sammen i 
tabellen. 
Tallene 
viser, hvor 
mange 
adresser i 
Kvissel, der er 
beboet af en, to, 
tre personer o.s.v. 

I Kvissel er der ikke så mange etagebyggerier 
med mange lejligheder på samme adresse. 
Derfor er det sandsynligt, at de fleste af de 
adresser, hvor der bor tre, fire eller fem, er 
beboet af en enkelt børnefamilie.  Undtagelsen 
kan dog være den adresse i 2009, som der var 
11 beboere på.  

Der er kommet flere adresser med kun en 
person som beboer. Det kan hænge sammen 
med den øgede gruppe af personer over 60 i 
Kvissel. Mange af de adresser, hvor der i 2004 
var to beboere, kan have været beboet af ældre 
ægtepar, hvor den ene part er gået bort. Antal-
let af adresser med to beboere er faldet fra 
2004 til 2013.

Indbyggertal 2004 2009 2014

0 - 2 år 21 17 11

3 - 5 år 19 17 7

6 - 9 år 23 20 22

10 - 12 år 21 20 14

13 - 15 år 19 12 14

16 år 5 8 4

17 - 24 år 27 49 29

25 - 39 år 96 64 58

40 - 59 år 136 146 131

60 - 74 år 65 79 86

75 + år 26 28 30

I alt: 458 460 406

 



13

Inden for gruppen med tre til fem beboere på 
samme adresse, er der også sket et fald siden 
2004. Denne gruppe består sandsynligvis mest 
af børnefamilier. Det er ukendt, af hvilke årsa-
ger tallene for adresse med tre eller fem bebo-
ere var steget i 2009.

Overordnet er antallet af beboede adresser i 
Kvissel faldet med fire siden 2004.

Personer pr. 
adresse

1 2 3 4 5 6 7 8-10 11 I alt:

2004 50 84 25 27 6 3 1 0 0 196

2009 60 76 28 21 9 0 0 0 1 195

2013 64 77 22 22 5 1 1 0 0 192

Den forhenværende skolebygning i Kvissel, som idag bruges til beboelse.
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REJSETID 
Fra Kvissel er der under en times kørsel i bil til 
både Skagen, Sæby og Hjørring. Frederikshavn  
er kun et kvarters kørsel væk i bil. 

Skagen og Frederikshavn er to af Nordjyl-
lands store havnebyer. Den tredje er Hirtshals, 
hvortil der er under 45min kørsel. Fra Hirtshals 
er der færgeforbindelse til Kristiansand, Larvig 
og Stavanger.

Toget Frederikshavn-Ålborg stopper i Kvis-
sel. Mellem afgangene kl. 6.58 og 1.25 er der 
afgang mod Frederikshavn mindst hveranden 
time i løbet af dagen. Mod Aalborg er den 
første afgang 4.42 og den sidste 22.58. Her går 
togene også med højst to timers mellemrum. 
På vej mod Aalborg kører toget gennem Tolne, 
Sindal, Hjørring, Vrå, Brønderslev og Lindholm 
i Nørresundby. Turen fra Kvissel til Aalborg 
tager ca. halvanden time.
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Nygårds Mølle

Busholdeplads

Overgangen 
ved åen 

BORGERNES FÆRDEN I KVISSEL
På det første borgermøde for arbejdet med 
Kvissels landsbyplan, blev det undersøgt, hvor i 
byen borgerne oftest færdes. Det foregik sådan, 
at de fremmødte fik et kort over Kvissel og fik 
til opgave at sætte prikker, der hvor de havde 
opholdt sig eller haft et ærinde inden for de 
sidste 14 dage. Det kunne både være ophold 
af pligt eller på grund af fornøjelse f. eks ved 
postkassen, ved busstoppestedet, i skoven for 
at gå en tur med hunden eller i fodboldklubben 
for at se en kamp eller for selv at spille.

På kortet til venstre er antallet af besøgende de 
forskellige steder illustreret ved, at der er sat 
ring om stedet. Ringens størrelse angiver hvor 
stort området er, som besøgene fand sted in-
denfor. Tykkelsen på ringens streg viser, hvor 
mange der besøgte dette område.

Ud fra denne opgave blev det klart, at Kvissels 
beboere gør stor brug af den offentlige trans-
port, både i form af jernbanen og busserne. Ved 
stationen er der dog også andre funktioner ud 
over muligheden for at benytte den offentlige 
transport. Bygningen bruges som multihus for 
blandt andre modeljernbanebyggere og træ-
drejere. Disse funktioner er også medvirkende 
til, at området bruges flittigt. . 

Kvissel Fodboldbaner, hvor Kvissel fritidshus lig-
ger, er også et af de steder, som ofte besøges af 
indbyggerne i Kvissel. Dette viser en stor delta-
gelse, og interresse i byens sportsliv. 
Nygårds Mølle, overgangen ved åen og Kvissel 
Kirke  er også tre steder som bliver besøgt ofte 
af de medvirkende på mødet. 

Nygårds Mølle var, i starten af november 2014, 
til salg. Nygårds Mølle fungerede som selskabs-
lokaler, før den blev sat til salg.

Gennem opgaven blev det også synligt, at Kvis-
sel er en bosætningsby, hvor det er nødvendigt 
at tage uden for byen for at arbejde, gå i skole 
og handle. Mange af de deltagende på mødet 
har tegnet deres ruter i Kvissel ind fremfor at 
angive egentlige opholdssteder, eller har gjort 
begge dele. Derfor er der på kortet over Kvissel 
til venstre også afmærket de indtegnede ruter. 

Under selve øvelsen kom det frem at der er flere 
gode vandrestier i området rundt om Kvissel.  
Mange af indbyggerne i byen benytter sig af 
stierne da Kvissel også ligger omgivet af smuk 
natur.
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For at få en professionel vurdering af Kvissels 
potentialer blev Robert Mogensen fra COWI 
indbudt i arbejdet med landsbyplanen. Han har 
bidraget med et professionelt syn på Kvissel, 
men kan som udenforstående også se andre 
sider af byen.

Robert Mogensen er uddannet arkitekt med 
afgang fra Århusskolen i 1973, og har derefter 
været ansat på bygningstegnestuer flere steder 
i Danmark. Han arbejder på nuværende tids-
punkt i afdelingerne for byplan og byfornyelse i 
både Herning og Thisted kommune, samt som 
konsulent inden for arkitektfaget. Ud over det, 
arbejder han selvstændigt som freelancer.

Roberts spidskompetence er sammenhængen 
mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.

GENERELT FOR LANDSBYER
Historien bag de danske landsbyer rækker 
langt tilbage. Der, hvor historien for alvor 
begynder at have indvirkning på situationen 

for landsbyerne anno 2014, er i 1864.

1864: På dette tidspunkt er købstæderne 
de store byer i Danmark. Købstæderne 
er handelsbyerne, hvor der bliver hand-
let med landbrugsvarer og råmaterialer. 

Omkring købstæderne ligger de større lands-
byer, som forsyner markedet i købstaden med 
råvarer. Til gengæld kan de forhandle sig til alt 
andet, de behøver i dagligdagen.
På dette tidspunkt begynder industrialiseringen 
også at tage fart, men landbruget er stadig ho-
vederhverv.

1914: Første Verdenskrig kaster Europa ud i et 
magtmæssigt kaos. På dette tidspunkt er folk i 
Danmark begyndt at flytte fra landet og ind til 
byerne. Der er dog stadig en god balance mel-
lem land og by. Købstæderne og de omkringlig-
gende landsbyer samarbejder stadig.

1964: Efter Anden Verdenskrig kommer der et 
økonomisk opsving. På dette tidspunkt vokser 
de fire største danske byer sig endnu større. 
Landsbyerne bliver derimod mindre, da flere og 
flere flytter fra landet til byerne. 

2014: I dag er der få, som beskæftiger sig med 
landbrug i forhold til for 150 år siden. Byerne har 
vokset sig store. De funktioner, som førhen lå i 
landsbyerne forsvinder efterhånden: Skolen, 
erhverv, forretninger og andre servicetilbud. 

Det er ikke alle steder i Danmark, hvor situatio-
nen for landområderne og landsbyerne er lige 
vanskelig. Fra Skagen og ned langs Vestkysten, 

på Langeland og henover den sydlige del af 
Sjælland, Lolland og Falster er der et langstrakt 
område, som er blevet benævnt som Den Rådne 
Banan. Det er de områder i Danmark, hvor livet 
på landet er værst ramt.

POTENTIALER I KVISSEL
Det er vigtigt ikke at have urealistiske planer 
for byen. På den måde undgår man alt for 
mange nederlag, og at opgaverne undervejs 
synes uoverskuelige. Kvissel er en lille by, som 
ikke kan slå sig stort op med både skole og 
købmand. 

Derimod er der et fantastisk landsskab omkring 
byen. Den ligger lige der, hvor det bakkede og 
flade landskab møder hinanden. Nord for byen 
løber åerne sammen ved Nygaards Mølle, også 
i idylliske omgivelser. 

For at kunne få drømmen om Kvissels fremtid 
op at flyve, er det ikke nok at lave en række 
projekter. Der bliver nødt til at være en større 
sammenhæng bag, en drøm eller en vision, som 
byen og dens borgere i fællesskab kan arbejde 
hen imod. På den måde kan projekterne under-
støtte hinanden.

POTENTIALER OG UDFORDRINGER
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HVAD ROBERT MOGENSEN FORESLOG 
KVISSEL:

• Skønhed er orden: Skab overensstemmelse og 
ensartethed i de små ting som belægning, bænke, 
skraldespande, busstoppesteder, osv.

• Forskøn området ud for stationen.

• Plan ikke træer langs vejene. Kvissel ligger i et 
bakked landskab, og træerne vil hoppe op og ned 
og skabe forvirring.

• Forbind idrætsanlægget til byen med et stifor-
løb.

For at finde frem til, hvad den store drøm for 
Kvissel skal være, kan områdets potentialer bru-
ges:

DE STEDBUNDNE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER OG IKKE KAN FLYTTES
De værdier som kun er tilstede i et bestemt 
område: Et helt specielt landskab, historiske 
hændelser, som kun kan knyttes til et bestemt 
område, og forekomster af råstoffer eller lig-
nende som gør en industri mulig. 

For at finde frem til de stedsbundne potentialer, 
er det vigtigt at se bort fra alt det som Kvissel 
har tilfældes med andre landsbyer. Steds-
bundne potentialer bruges før de kan benyttes 
til markedsføring: Der skal udbredes en viden 
om Kvissel og om hvilke værdier der er her. De 
stedsbundne potentialer kan bruges til at øge 
bosætning og turisme.

DE STEDFASTE POTENTIALER: 
DET DER KUN ER HER, MEN KAN FLYTTES
Stedfaste potentialer er menneskelige res-
sourcer; de ildsjæle og visse virksomheder som 
bebor et område. De der ikke er fast tilknyttet 
stedet og kan flytte væk. 

Ildsjælene er med til at holde foreningslivet 

og det lokale samfund igang. Det er i høj grad 
dem som får tingene til at ske og holder folk 
sammen.

Andre stedfaste potentialer kan være traditio-
ner og vaner i området. Det kan være alt fra en 
årlig tilbagevendende sommerfest, til kulturen 
for sammenholdet i landsbyen. Traditioner og 
vaner kan forsvinde hvis de ikke vedligeholdes.

DE STEDLØSE POTENTIALER: 
DET DER ER ALLE STEDER, OGSÅ HER
Disse potentialer knytter sig ofte til infra-
sturktur, både i fysisk forstand og elektronisk. 
Det er vejnettet, offentlig traffikforbindelser, 
forbindelse til lufthavns- og færgeafgange, 
internetforbindelse, mobildækning. 

De potentialer kan i større eller mindre grad 
udnyttes som potentialer alt efter hvor gode 
de er for  den enkelte landsby. Gode fysiske 
forbindelser kan tiltrække pendlere, og gode 
elektroniske forbindelser kan benyttes af 
globale virksomheder, folk med mulighede for 
at arbejde hjemmefra over computeren og folk 
med lignende behov.

Et stedløst potentiale kan også være en fysisk 
eller tidsmæssig kort afstand til en større nær-
liggende by. 
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Kvissels drøm:

KVISSEL HELE LIVET, 
ARBEJDE OG FRITID 

FOR BØRN OG 
VOKSNE

Sammenhold om 
begivenheder

Naturnært liv i Kvissel – hele livet

Med fokus på:
 Tilgængelighed, varierede boformer, 

fællesskab og rummelighed og 
æstetik

Infrastruktur i 
orden

Byforskønnelse

Grøn By

Bosætning og 
byggegrunde

Turismen 
i 

naturen

DRØMMEN
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TILGÆNGELIGHED
• God infrastruktur er altafgørende for byens 
fremtid. Byens borgere ønsker at bevare toget, 
busruterne og de gode veje. 

• Gode internet- og mobilforbindelser, som mu-
liggør små virksomheder og hjemmearbejds-
pladser

• Byens borgere nærer et stort ønske om fokus 
på øget trafiksikkerhed, især med henblik på 
fodgængere

• Naturen skal være tilgængelig eksempelvis via 
stisystemer og naturfitness

• Fokus på at naturen er tæt på 

VARIEREDE BOFORMER
• Der skal være boliger til forskellige familiestør-
relser

• Der skal være boliger for alle i alle aldre

FÆLLESSKAB OG RUMMELIGHED
• Borgerne deltager i ansvaret for byen (eks. 
engagement i aktiviteter)

• Der skal være plads til alle 

• Fokus på bæredygtighed eksempelvis gennem 
genbrug, låne-/byttebiks

• At understøtte det i forvejen store foreningsliv 
i byen

ÆSTETIK
• Vi nærer et ønske om, at byen skal signalere 
orden og være indbydende

• Der skal være fokus på at undgå forfaldne 
bygninger

• Der skal være pænt på byens centrale pladser, 
eks. legepladsen, stationen og torvet.
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HANDLINGSKATALOG
For at opfylde dømmen har borgerne i Kvissel 
planlagt en række projekter, i Kvissel og 
omegn. 

Projekterne er opdelt i kategorierne:

Hverdagsliv for alle aldre
Aktiviteter for borgere og gæster
Fælles byrum
Infrastruktur
Erhvervsliv
Foreningsliv
Natur
Boliger
Servicetilbud

HVERDAGSLIV FOR ALLE ALDRE

PROJEKTTITEL: ETABLERING AF MINDRE 
OMRÅDEFÆLLESSKABER
Tilknytning til drøm: Sammenhold om begi-
venheder
Udføres af: Alle borgere

FREMGANG:
Etablering af mindre områdefællesskaber
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AKTIVITETER FOR BORGERE OG 
GÆSTER 

PROJEKTTITEL: FÆLLESSKAB OG 
RUMMELIGHED
Tilknytning til drøm: Traditioner og et spæn-
dende fritidsliv
Udføres af: Alle interesserede i byen – kræver 
samarbejde

FREMGANG:
-Sammenhold om begivenheder
-Filmfestival til Kvissel i de ulige år
-Biograf fire gange om året
-Åbenhus-dag for alle ejendomsmæglere
-Fastholde aktiviteter i julen sås om banko, 
julemarked, juletræ
-Deltage i naturfredningsforeningens Saml 
-Skrald Dag
-Bytte-Loppe-Central som holder åbent mini-
mum en gang om måneden, men gerne flere 
gange pr. måned
-Yoga og små koncerter i kirken
-”Staudedag” med byttemarked for lokale have-
interesserede
-Børnedag med aktiviteter for børn i 
Fritidshuset/Stationen
-Suppefestival i november

PROJEKTTITEL: KVISSEL VEST
Tilknytning til drøm: Fællesskab og 
rummelighed
Udføres af: Borgere i byen, Idrætsforeningen

FREMGANG:
-Fritidshuset skal indeholde flere aktiviteter:
-Skater- og BMX-bane
-Parkour-bane
-Byfest med musik i Bøgelunden
-Tennisbanerne skal benyttes, eller udnyttes på 
anden måde
-Naturfitness
-De omkringliggende områder kan bruges, 
men til hvad?
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FÆLLES BYRUM

PROJEKTTITEL: SMUK LANDSBY
Tilknytning til drøm: Æstetik
Udføres af: Landsbypedellen (der skal lige 
være en først), den kommende have-staude-
bytteklub med ”grønne fingre”

FREMGANG:
Kvissel skal være den førende landsby i Frede-
rikshavn Kommunes strategi for landdistrikts-
udvikling, hvor der ønskes smukke landsbyer
- Byporte
- Infoskilte og byvåben
- Hollands venskabsby og tulipaner i Kvissel
- Landsbypedel
- Træer ved indfaldsvejen fra Dvergetved
- ”Alpebyen” 
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INFRASTRUKTUR

PROJEKTTITEL: OFFENTLIGE 
TRANSPORTMIDLER TOG OG BUS
Tilknytning til drøm: Det gør det meget enklere 
at bo i Kvissel og omegn!
Udføres af: Alle borgere i Kvissel bør bruge 
toget lidt oftere

FREMGANG:
- Bedre mobildækning
- Sørge for at toget vedbliver at stoppe i Kvissel

PROJEKTTITEL: TRAFIKSIKKERHED
Tilknytning til drøm: Tryghed - flow

FREMGANG:
- Ændring af chikaner i Kvissel
- Broen
- Kvissel Tolnevej
- Rundkørsel
- Lys på cykelstien
- Gadebelysning med LED
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ERHVERVSLIV

PROJEKTTITEL: ET NYT VASEN
Tilknytning til drøm: Rummelighed, æstetik, et 
helt liv (arbejdspladser)
Udføres af: Lokale iværksættere

FREMGANG:
Vasen og Elling Plantecenter lukker – så der 
skal åbnes et nyt Have og Plantecenter, som 
tiltrækker folk fra nær og fjern.
Der er mulighed for at oprette en social-øko-
nomisk virksomhed

FORENINGSLIV

PROJEKTTITEL: FÆLLESSKAB
Tilknytning til drøm: Fællesskab er grundlaget 
for at nå det samlede mål og visioner
Udføres af: Alle borgere i Kvissel og forenin-
gerne

FREMGANG:
Større samarbejde mellem diverse foreninger
Meget vigtigt at bakke vores store og fantasti-
ske idrætsforening op!
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NATUR

PROJEKTTITEL: STISYSTEM
Tilknytning til drøm: At gøre naturen tilgæn-
gelig
Udføres af: Torben Chr., Kvisselvej

FREMGANG:
- Etablering af naturgangsti til Vasen og til 
Mejlinggårdsvej
- Udvidelse af eksisterende stier
- Mulighed for vintersport på/ved stierne
- Mulighed for at cykle og køre på 
mountainbikes 
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BOLIGER

PROJEKTTITEL: ”VENTELISTE” FOR AT KOMME 
TIL AT BO I KVISSEL
Tilknytning til drøm: Liv i Kvissel
Udføres af: Alle borgere

FREMGANG:
Ejendomsmæglerne skal fordres med oplys-
ninger og komme op i gear! De skal fortælle de 
gode historier og holde fælles Åbent hus-dag
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SERVICETILBUD 

PROJEKTTITEL: SERVICETILBUD 
Udføres af: Borgere i Kvissel

FREMGANG:
- Dagplejemor
- Bogbus
- Ældreboliger
- Hjemmepleje
- Pedel (by)

PROJEKTTITEL: HJEMMESIDE
Tilknytning til drøm: Tilgængelighed
Udføres af: Leo – vil han overdrage, kontaktper-
son i hver forening 

FREMGANG:
Hjemmeside om Kvissel: Kvissel.dk
- Slogan: Naturnært liv i Kvissel – Hele livet
- Fed introfilm
- Cykel- og gangstier
- Foreninger
- Genbrugsbiks
- Ejendomsmæglere
- Links til skole og børnehave
- QR-kode
- Information og kalender for aktiviteter 




