Naturpark Tolne
Møde i Naturparkrådet 20. januar 2020
Deltagere:
Jørgen Bing, Hjørring Kommune – Formand
Søren Smalbro, Hjørring Kommune
Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum
Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
Helge Paulsen, Danmarks Naturfredningsforening
Judith Jensen, Foreningen Tolne Skovpavillon
Brian Viel, Tolne og Omegns Borgerforening
Peter Andersen, Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne
Anne Mette Poulsen, Formidlingsgruppen
Sekretariat:
Laus Gro-Nielsen, Hjørring Kommune
Helle Lyngbak, Hjørrng Kommune

Beslutningsreferat
1. Opstart af arbejdsgrupper – opsamling på fællesmødet den 4. december 2019 og det videre
forløb
Generelt tilfredshed med mødet den 4. december.
Status for arbejdsgrupperne:
Naturgruppen er etableeret og i arbejde. Gruppen har gennemført bioblitz to gange i Brinkhus – i
december og i januar. Gruppen holder møde i marts. Her vælges repræsentant til Naturparkrådet.
Kim Fogt er indtil videre kontaktperson.
Formidlingsgruppen er etableret og i arbejde. Anne Mette Poulsen deltager i Naturparkrådet for
gruppen.
Gruppen prioriterer, at få Naturparkens hjemmeside op at køre. Der er bestilt domænenavn m.v.
og Weltklasse er købt ind til at hjælpe gruppen i gang.
Man har haft besøg fra UCN (Natur- og kulturformidleruddannelsen). UCN vil gerne samarbejde om
forskellige projekter og opgaver. Naturparkrådet støtter op om initiativet.
Der er opmærksomhed omkring snitfladen mellem opgaver i formidlingsgruppen og
friluftslivgruppen – f.eks. omkring afmærkning og formidling af ruter.
Friluftslivgruppen og Kulturhistoriegruppen mødes første gang 15. marts kl. 9.00 ved
Landbrugsmuseet.

2. Hjemmeside/Facebook
Laus har indgået aftale med Weltklasse om domæne og service vedr. hjemmeside.
Formidlingsgruppen tager sig af at få oprettet den officielle hjemmeside og facebookside for
Naturparken. Gruppen har haft svært ved at komme i gang. De er inviteret til møde med en
kommunikationsmedarbejder fra Hjørring Kommune.
Der er lidt forvirring om, hvem der har facebooksiden Tolne Naturpark. Skal den måske nedlægges?
Der er lavet aftale om nedlæggelse

3. Unge naturparkguider
Der afholdes workshop for lærere, der er involveret i Unge Naturparkguider i Fredericia den 4.
marts. Her deltager Vendsyssel Friskole.
Der skal senere afholdes workshop i Hjørring Kommune (Naturpark Tolne).
Målet er, at to klasser fra Sindal Skole (evt. den ene fra friskolen) deltager i forløbet.

4. Eventuelt
Drøftelse af, hvordan arbejdsgrupperne involveres i naturparken og kommer til at føle sig som en
del af helheden. Det blev aftalt, at vi arbejder med en model, hvor møderne i Naturparkrådet
kombineres med faglige oplæg. Alle arbejdsgrupper inviteres til at deltage i de faglige oplæg. Kun
Naturparkrådets medlemmer deltager i rådets møder.
Anne Mette Poulsen tager kontakt til Naturpark Åmosen for at høre, hvordan de involverer
arbejdsgrupperne. Det kan vi senere lade os inspirere af 😊.
Vedr. Brinkhus: Frederikshavn Forsyning vil tinglyse beskyttelse og rettigheder i forhold til
vandindvinding på arealet, og herefter sælge arealet igen. Der er – så vidt vides – ikke noget nyt om
salget. Hjørring Kommune er i dialog med flere fonde omkring køb af arealet.
Laus deltager i netværksmøde for naturparker i Danmark i Friluftsrådets regi 31. marts (aflyst).

