
Naturpark Tolne 

Møde i Naturparkrådet 24. september 2019 

 

Deltagere: 

Jørgen Bing, Hjørring Kommune – Formand 

Søren Smalbro, Hjørring Kommune 

Jakob Kofoed, Vendsyssel Historiske Museum 

Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet 

Yrsa Grunnet, Danmarks Naturfredningsforening 

Judith Jensen, Foreningen Tolne Skovpavillon 

Brian Viel, Tolne og Omegns Borgerforening 

Peter Andersen, Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne 

Jens Chr. Kringelholt, Tolne Skov (Suppleant) 

Andreas Heegaard Christiansen, Eskjær Gods 

 

Sekretariat: 

Laus Gro-Nielsen, Hjørring Kommune 

Helle Lyngbak, Hjørrng Kommune 

 

 

Beslutningsreferat 

 

1. Økonomi 

• Orientering om naturparkens økonomi 

 

Hjørring Kommune har i udgangspunktet ikke afsat midler til arbejdet med Naturpark 

Tolne. Der er således ikke et egentligt budget for projektet. 

 

Kommunen finansierer mødeudgifter, (rimelige) udgifter i forbindelse med indvielsen, 

opsætning af skilte ved indfaldsvejene til naturparken og den faste, årlige udgift til 

Friluftsrådet  (deltagelse i mærkningsordningen – 25.000 kr. pr år). 

 

 

2. Indvielse lørdag den 12. oktober kl. 14.00-17.00 

• Program (se bilag 1: Arbejdspapir for indvielse) 

• Annoncering (udkast til annonce medbringes på mødet) 

• Workshop (se bilag 1: Arbejdspapir for indvielse) 

 

Program for dagen gennemgået og i det store hele godkendt – dog med følgende 

ændringer, kommentarer og beslutninger: 

 

o Ændringer i tidsplan: 

▪ Familieaktiviteter kl. 14.15 (så snart talerne er afsluttet) 

▪ Workshop kl. 14.45 

▪ Arrangementet afsluttes kl. 16.00 



o Jørgen Bing er ”toastmaster” på dagen, annoncerer de forskellige aktiviteter via 

højtaleranlægget og siger tak for i dag kl 16.00 

o Idé om, at der skal være underholdning på stationen fra 12.40 til 13.15 – Laus og 

Helle arbejder med idéen  

o Sindal Brassband kan være i spidsen for optog fra stationen – Peter og Brian 

undersøger, om det er muligt. Undersøger samtidigt, om hestevognene kan være 

med i spidsen af optoget 

o Ved den officielle indvielse afsløres et skilt (et af de skilte, der står ved 

indfaldsvejene). Evt. suppleret med et ”indvielsestrut” (Sindal Brassband) 

o Aktiviteterne. For alle aktiviteter gælder, at de udgår af programmet, hvis det ikke 

lykkes at få dem stablet på benene. For nuværende ser det positivt ud i forhold til, 

at mange af de foreslåede aktiviteter gennemføres      : 

▪ Billeder fra området af Martinus Rørbye – Jakob tager kontakt til Hugo 

Christensen 

▪ Fortælling om Tolne Skov – Jens Christian undersøger, om skovfogeden i 

Tolne Skov kan være til stede og fortælle om skov, natur og landskab 

(gerne opstilling med skovtraktor) 

▪ Hestevognstur – Peter og Brian undersøger og laver aftale (OK med en 

udgift på 3-4.000 kr) 

▪ Grill på pladsen ved madpakkehytten – Peter og Brian (borgerforeningen) 

står for arrangementet. Gæsterne betaler for maden. 

▪ Kaffe og kage – Judith og Tolne Skovpavillon serverer kaffe og kage i 

Stakladen. Gæsterne betaler for kaffe og kage 

▪ Spejdere (bål og snobrød/pandekager) – Peter og Brian undersøger, om 

lokale spejdere vil være med. Alternativt kan NAKU-studerende evt. stå for 

bål m.v. 

▪ Orienteringsløb – Hjørring Orienteringsklub har sagt ja til at deltage – Helle 

indgår endelig aftale 

▪ Gamle lege – NAKU-studerende kan evt. stå for arrangementet – Helle 

sørger for kontakt 

▪ Udsigtstårn – udgår 

▪ Insektsafari – Laus undersøger, om et par lokale, unge insektnørder kan 

være med 

▪ Frk. Itsi Bitsi (lokal børnefilm) – Jørgen undersøger mulighederne 

o Workshopdelen. Kl. 14.45 fortæller Laus helt kort om Naturparkplanen og målene 

for de seks temaer. Herefter 4-5 workshopborde, hvor man kan shoppe ind og ud 

og snakke med bordets tovholder om, hvad der kan/skal ske i den enkelte 

arbejdsgruppe. Målet er, at få involveret flere i arbejdet med naturparken. 

Bordene: 

▪ Natur og landskab – tovholder: Laus 

▪ Kulturarv – tovholder: Jakob 

▪ Friluftsliv – tovholder: evt. Thomas plus en fra forvaltningen 

▪ Formidling – tovholder: Forvaltningen finder en (Laus + Helle) 

▪ Turisme – Helle undersøger, om kommunens turismeudviklingschef har 

mulighed for at være tovholder. Hvis ikke aflyses bordet 

▪ Erhverv – oprettes ikke  



o Praktisk huskeseddel: 

▪ Lydanlæg – Laus og Helle 

▪ Navneskilte til Naturparkrådet (som til Naturmødet) - Helle 

▪ Medlemmer af Naturparkrådet mødes så vidt muligt kl. 11.00 ved 

Skovpavillonen 

▪ For særligt interesserede – mulighed for at skrive sig op til at modtage 

nyheder om Naturpark Tolne overvejes 

▪ Annonce og pressemeddelelse – Laus og Helle 

 

Alle må gerne melde hurtigt tilbage vedr. opgaver, så vi kan skabe overblik 

 

 

3. Logo 

• Orientering om Friluftsrådets tilbagemelding vedrørende logo 

• Orientering om fælles henvendelse til Friluftsrådet vedr. logo (Naturpark Vesterhavet og 

Naturpark Tolne) 

 

Vi arbejder videre med logo indeholdende Friluftsrådets logo suppleret med teksten 

Naturpark Tolne (eksempel fremvist på mødet). Teksten ”Naturpark Tolne” i særlig farve og 

særlig skrifttype er vores individuelle logo. 

 

 

4. Skiltning 

• Drøftelse af placering af skilte ved ankomst til naturparken (bilag 2) 

• Oplæg til skiltning ved ankomstveje præsenteres på mødet 

 

Besluttet at følge forslag fra bilag 2. Obs på, at der kan opstå problemer ved 

Vejdirektoratets vej. 

 

 

5. Udvikling af danske naturparker – Friluftsrådets ansøgning til Nordeafonden (bilag 3) 

• Orientering om projektet ved Laus Gro-Nielsen 

• Drøftelse af Naturpark Tolnes deltagelse 

 

Orientering taget til efterretning. Naturpark Tolne ønsker at deltage i projektet omkring 

unge naturparkguider og evt. Spring ud i naturen, hvis Vendsyssel Friskole vil være 

tovholder og primære bidragsyder i projektet. 

 

 

6. Forretningsorden 

• Drøftelse af forslag (bilag 4) 

Vedtaget med små justeringer. Endeligt dokument vedhæftet. 

 

 

7. Mødekalender 

• Drøftelse af forslag (bilag 5) 



Forslag vedtaget. 

Møderne afholdes i Tolne Skovpavillon / Stakladen 

 

 

8. Eventuelt 

 

Information om foredrag med Frank Erichsen i Stakladen torsdag den 26. september. Se FoFs 

hjemmeside.  

 

 


