
Møde i Naturparkrådet  
Microsoft Teams  
31.01.2022 - 19.00-21.00 
 
Afbud: Søren Smalbro, Mogens Bjerre, Andreas Heegaard Christiansen, Henrik Hougaard, 
Rasmus Hougaard, Laus Gro-Nielsen 
 
 
 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 
Præsentation af de evt. nye medlemmer fra byrådet og farvel til de gamle. 

Ved mødets start var der ikke foretaget nye udpegninger af politikere til rådet. Det skete 

dagen efter (se bemærkning under punkt 7). 

 

 

2. Arbejdsgrupperne har ordet 

 

• Natur og Landskab – status v. Kim Fogt 

 

Forsyningen rydder gyvel ved Brinkhus i januar og februar og arbejdsgruppen laver 
naturpleje i løbet af foråret. Der er ingen jagt i Brinkhus mere.  

Forsyningen vil udtynde noget skov over de næste 4 år, det sker med input fra 
arbejdsgruppen.  

Der planlægges at afholde en Bioblitz dag. 

Der arbejdes på at få adgang til en bunker til alt deres udstyr.  

 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen 
 

Den nye hjemmeside kan ses her: https://naturparktolne.dk/. Der skal stå https:// 
foran navnet og ikke www. Så burde linket gerne virke. 

Vita og Bodil fra Hjørring Kommune har oprettet hjemmesiden som et subsite under 
kommunens hjemmeside-platform. Arbejdsgrupperne bedes kigge på de relevante sider, 
og drøfte, om der skal rettes eller ændres i indholdet. Forslag til ændringer og tilføjelser 
kan sendes til Anne Mette Poulsen eller lægges på google drev.  
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf?usp
=sharing 
  

Formidlingsgruppen har afholde møde med Karin Krogstrup om at lave to formidlingskort. 
Kort nr. 1 er et interaktivt kort på hjemmesiden, som er delvist færdigt og tilgængeligt på 
hjemmesiden under fanen ”Kort”. Det andet kort er et ”sjovt kort” eller reklamekort.  

Der er aftalt at spørgsmål på FB, som formidlingsgruppen ikke selv kan svare på, bliver 
sendt videre til Laus og Bodil. 

Den nye rute kommer til at blive vist på det digitale kort. 

https://naturparktolne.dk/
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf?usp=sharing


 

• Friluftsliv – status v. Ellen Pedersen 
 

Der er lavet en ny aftale om en rute fra Brinkhus og Skovpavillonen. Den er ikke markeret 
endnu. Der justeres stadig på skiltning til ruten. Der påtænkes etablering af P-plads ved 
Brinkhus. 

Første etape går fra Katsig til Brinkhus. Den er færdigmarkeret.  

På FB er der efterlyst frivillige hjælpere, til at fjerne ris fra ruten. Det sker på torsdag. 

Fra Frederikshavnsvej til brinkhus kommer ruten til at gå forbi en ejendom, som ikke 
ønsker at ruten ligger ved dem. Efter mødet er ruten blevet flyttet ud på 
Frederikshavnsvej, så det ikke et problem længere.  

 

Der skal søges flere midler til pæle og skiltning. Det sker bl.a. hos det kommunale Sti Task 
Force og Friluftsrådet.   

 

Det drøftes med Forsyningen, om boligen i Brinkhus kan benyttes til toiletter mv. Der 
snakkes ligeledes om muligheden for etablering af shelters i Brinkhus.  

 

Cykelstien ved Bakkevej er ikke markeret længere. Det foreslås at Naturparkrådet spørger 
kommunen om markeringen af stien kan genoprettes. 

 

• Kulturarv  

 

o Status for udstillingsgruppen v. Arnold Simonsen 

Der har været et fællesmøde med historisk museum omkring Porten til Naturpark Tolne. 
De historier, der findes frem, vil de gerne have på hjemmesiden. Det drejer sig bl.a. om 
etableringen af jernbanen, helligkilderne, Bålhøj og Vagthøj, som har været brugt som 
bavnehøje, historien om forsamlingshuset, andelsbevægelsen og missionshuset, Måstrup 
mose, Teglværket mv.  

Der er et forslag om at slå udstillingsgruppen og tårngruppen sammen igen. Det blev ikke 
besluttet på mødet.  

Kulturarvsgruppen opfordres til at se på, hvad der ligger på Naturparktolne.dk og om der 
skal fjernes eller rettes noget.  

Hjørring kommune blev en gang udpeget som kulturarvskommune. Måske kan man finde 
noget inspirationsmateriale der. 

 

o Status for udsigtstårn v. Peter Andersen 

Der er modtaget et notat fra Jens Baggesen om kommunens vurdering af 4 mulige 
placeringer. Der blev afholdt et møde i tårngruppen i sidste uge, hvor flertallet så 
arealet nord for Abildgårdsvej, som den bedste løsning ift. placering, økonomi og 
tilladelser. Tolne Skov er dog umiddelbart imod etableringen af tårnet på arealet nord 
for Abildgårdsvej. Tårngruppen vil derfor endnu en gang tage kontakt til Tolne Skovs 
bestyrelse om at få en dialog omkring placeringen.   

 

3. Porten til Naturpark Tolne – status v. Jakob Kofoed 
 



Der arbejdes på at lave indhold til udstillingen på landbrugsmuseet. Den ene halvdel af 
udstillingen handler om landbrugsmusset og den anden halvdel om Naturpark Tolne. Der er 
fokus på skovnaturen og den lysåbne natur. Der er udvalgt 24 historier, som skal indgå. 

Landbrugsmuseet vil gerne lave et arrangement ved åbningen af udstillingen Porten til 
Naturpark Tolne. Arrangementet bliver muligvis afholdt d. 9. april.  

Det forventes at hjemmesiden skal være en aktiv del af udstillingen.  

Der spørges ind til muligheden for en udstilling ved stakladen. Det kan der muligvis arbejdes 
på, dog først efter åbningen af den nye udstilling på landbrugsmuseet.   

 

 

 

 

 

4. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Bodil  

Der planlægges en studietur for et par repræsentanter fra hver af de danske naturparker i 
september. Eventuelt nogle repræsentanter fra Naturparkrådet. Studieturen vil formegentlig 
gå til Holland og vare 3-4 dage. 

 

5. Eventuelle informationer fra lodsejere (Tolne Skov, Skaarupgaard mf.) 

Ingen bemærkninger.  

6. Planlægning af statusmøde for alle medlemmerne i arbejdsgrupperne, så der sikres 
fremdrift i arbejdet. Kommunen arrangerer mødet i foråret. Invitation af potentielle 
medlemmer? Skal det slås sammen med Jørgen Bings forslag om, at der blev afholdt en 
større event i og om naturparken næste år.  
 

Der er forslag om at lave et årsmøde hvor alle medlemmer i arbejdsgrupperne kan deltage. 
Årsmødet for de frivillige bliver d. 29. marts 2022. 

 

Et større offentligt arrangement kan eventuelt afholdes i forbindelse med indvielsen af 
vandreruterne eller i forbindelse med indvielse af Porten til Naturpark Tolne på 
landbrugsmuseet d. 9. april.   

 

Der er forslag om at lave en aktivitetskalender for aktiviteter i Naturpark Tolne, hvor 
vandreture, høstdage mv kan synliggøres. Den idé vil formidlingsgruppen gerne drible videre 
med.  

 

7. Eventuelt  

De nye aktiviteter omkring skydebanen i Tolne drøftes.  

 

Den. 1. februar 2022 har Teknik- og Miljøudvalget udpeget Daniel Vestergaard og Erik Høegh 
Sørensen som nye medlemmer til naturparkrådet samt Jørgen Bing som formand. Tak til 
Søren Smalbro og Mogens Bjerre for indsatsen de sidste par år.  

 

 

Næste møde:  

Den 7. marts 2022 kl. 16.00 til 17.30 i Stakladen 



 

Medlemmer af Naturparkrådet: 

Tre repræsentanter fra Hjørring Byråd 

Jørgen Bing – formand 

Daniel Vestergaard 

Erik Høegh Sørensen 

 

En repræsentant fra Vendsyssel Historiske Museum (Jakob Kofoed) 

En repræsentant fra Friluftsrådet (Margrethe Hejlskov) 

En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (Arnold Simonsen) 

En repræsentant fra Tolne Skovpavillons (Judith Jensen) 

En repræsentant fra Tolne og Omegns Borgerforening (Brian Wiehl) 

En repræsentant fra Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne (Peter Andersen) 

  

En repræsentant for hver af de fredede områder  

Eskjær Gods (udpeget af ejeren) Andreas Heegaard Christiansen  

Tolne Skov (udpeget af bestyrelsen for Tolne Skov ApS) - Henrik Hougaard  

Katsig bakker (udpeget af Frederikshavn Kommune) – Rasmus Hougaard (Jørgen Thorø) 

  

En repræsentant fra hver arbejdsgruppe 

Natur Kim Fogt 

Kulturarv Arnold Simonsen 

Tårngruppen Peter Andersen  

Friluftsliv Ellen Pedersen 

Formidling Anne Mette Poulsen 


