
Digitalt møde i Naturparkrådet  
torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00-21.00  
 
Afbud: Jakob Kofoed Nielsen, Henrik Hougaard, Rasmus Pedersen, Mogens Bjerre 
 
Til stede: Jørgen Bing, Arnold Simonsen, Thomas Elgaard Jensen, Yrsa Grunnet, Judith Henriette 
Jensen, Peter Andersen, Brian Wiehl, Andreas Heegaard Christiansen, Kim Fogt, Søren Smalbro, Anne 
Mette Finnerup, Anne Mette Poulsen, Bodil Porsbøl Jacobsen, Laus Gro-Nielsen 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 

 

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

På landbrugsmuseet arbejdes der på en udstilling om Naturpark Tolne, hvor de bl.a. vil 

inddrage noget kulturhistorie med hjælp fra kulturarvsgruppen. Som nævnt på sidste møde, 

er det muligt at booke mødelokaler på landbrugsmuseet. Der mangler stadig at blive opsat 

en projektor.  

 

3. Fondsansøgninger – status v. Anne Mette Finnerup 

Der arbejdes fortsat på ansøgningen om rute fra Brinkhus til Skovpavillonen. Der er 
afmærket rute. Forslag til rute fra Brinkhus til Bålhøj. De vil snart begynde at afprøve 
mærkning af ruter med bånd rundet om træer. Evt. prikker på afmærkningen svarende til 
længden af ruten (ex. tre prikker = 3km). Der er søgt penge til at lave et arrangement for de 
frivillige i naturparken. Der er ønske om en gennemgående rute fra Mosbjerg til Katsig 
Bakker. Der er også søgt penge til at opsætte informationstavler om ruterne. Inden de laves, 
indkaldes tovholdere til møde om, hvilke informationer der yderligere kunne stå. De digitale 
kort kan ses i Google Drev under Formidlingsgruppens mødereferater.  

 

4. Udsigtstårn – status v. Laus Gro-Nielsen og udsigtstårnsgruppen 

Udsigtstårnsgruppen har været på ekskursion for at besigtige fire mulige placeringer af 
tårnet. De har efterfølgende sat en drone op ved to lokaliteter for at se om man kom højt 
nok op til at se over træerne. Panoramavideoerne blev vist. 

På Søndergård Bakke var der en rigtig god udsigt. Afstand fra Skovpavillonen til Søndergård 
Bakke er omkring 700 meter. Søndergård Bakke ligger uden for fredningen og der er ikke 
fortidsminder (ex. gravhøje) tæt ved. Etablering af tårnet kræver her blot en 
landzonetilladelse, dispensation vedr. fredskov samt en byggetilladelse. Tårnet her behøver 
kun at blive 20-25 meter højt for at få en fantastisk udsigt. Der indkaldes til et møde i 
udsigtstårnsgruppen sidst i maj, hvor der vil blive valgt en tovholder til gruppen. 
Dronefilmene vil frit kunne bruges på Facebook og på hjemmesiden. Der er snart 
generalforsamling blandt anpartshaverne i Tolne Skov, hvor de vil drøfte om de vil støtte 
projektet. Søren Smalbro og Jørgen Bing fandt det vigtigt at Hjørring Kommune, som 
anpartshaver, også deltager.  



 
Kort over de fire potentielle placeringer af udsigtstårnet. 

 

5. Arbejdsgrupperne har ordet 

• Natur og Landskab – status v. Kim Fogt 

Næste skridt er at arrangere en tur internt i gruppen for at udpege nogle områder til 
naturpleje. Der er fokus på brinkhus, og der vil her blive udvalgt nogle mindre 
områder. Udover det sker der løbende registrering af arter. 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen 

Der er lagt ovenlys i taget på stakladen og der skal efterfølgende lægges tredobbelt 
vinduesruder i. Der har været møde på museet for nyligt. Der blev udvalgt grafik til 
kort, som skal på hjemmesiden. Karin Krogstrup bliver grafiker på projektet. 
Hjemmesiden er ikke synlig endnu. Link til midlertidig hjemmeside på hjoerring.dk: 
https://www.hjoerring.dk/fritid-og-kultur/naturoplevelser-og-friluftsliv/naturpark-
tolne 

Der blev givet udtryk fra flere medlemmer, at det er vigtigt at hjemmesiden snart 
kører, så det bliver lettere at finde information om naturparken. 

• Friluftsliv – status v. Anne Mette Finnerup 

De afventer ansøgning om etablering af ruter og har derfor ikke meget at lave pt. De 
vil gerne involveres i andre gruppers arbejde, hvis der er noget, de kan hjælpe med. 
Laus: Hvis der påtænkes nye ruter/faciliteter, er det vigtigt at lodsejerne kontaktes 
som det første. 

• Kulturarv, er delt op i udsigtstårsgruppe og udstillingsgruppe – status for 
sidstnævnte v. Jakob Kofoed 

Der skal findes 10-15 kulturhistoriske steder, med interessante historier, der kan 
bruges i udstillingen på landbrugsmuseet. Der er planer om et samarbejde med 
lokalhistorisk arkiv i Mosbjerg. Udsigtstårnsgruppen kører selvstændigt. 
Kulturarvsgruppen tager gerne imod arbejdskraft fra Friluftsgruppen.  

Anne Mette Poulsen nævner, at der findes en meget flot side vedr. ruter fra kilde til 
kilde her i Vendsyssel, hvor 2-3 kilder, med kultsteder, findes i Naturpark Tolne. Se 
link:  

https://www.hjoerring.dk/fritid-og-kultur/naturoplevelser-og-friluftsliv/naturpark-tolne
https://www.hjoerring.dk/fritid-og-kultur/naturoplevelser-og-friluftsliv/naturpark-tolne


https://www.toppenafdanmark.com/sites/toppenafdanmark.com/files/2019-
06/helligkilder_-_primo_2013_a5-web.pdf  

 

  

6. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Laus Gro-Nielsen 

Intet nyt. 

 

7. Status for Brinkhus v. Laus Gro-Nielsen 

Frederikshavn Vand har solgt Brinkhus internt til Frederikshavn Erhverv en anden afdeling 
under Frederikshavn Forsyning A/S.  Rasmus Hougaard er ny kontaktperson. Tlf. 5139 5819. 
Email. raho@forsyningen.dk. Formanden for Naturparkrådet kan evt. tage kontakt til 
Frederikshavn Forsyning for at få afklaret, hvordan samarbejdet med Frederikshavn 
Forsyning fremadrettet skal foregå. Laus har snakket med Rasmus Hougaard efterfølgende, 
og der er aftalt et møde, hvor Naturparken og Hjørring kommunes interesser skal drøftes. 
Rasmus Haougaard erstatter Rasmus Pedersen i Naturparkrådet.  

 

8. Status for indsatser skal afrapporteres årligt til Danske Naturparkers indberetningssystem v. 

Laus Gro-Nielsen 
Laus viser indberetningsrapporten. Den vil blive sendt rundt til naturparkrådet, som skal 
tjekke om vi opnår de mål, der er sat i Naturparkplanen.   

 

9. Eventuelt  

• Næste møde: Bliver afholdt i august i Skovpavillonen. Der sendes en dato ud snarest 
muligt. 

• Søren Smalbro tilkendegiver at der er stor opbakning til et udsigtstårn og vil prøve at 
få administrationen til at være behjælpelig med det forvaltningsmæssige.   

 

 

Deltagere: 

Tre repræsentanter fra Hjørring Byråd 

Jørgen Bing – formand 

Søren Smalbro - næstformand  

Mogens Bjerre 

 

En repræsentant fra Vendsyssel Historiske Museum (Jakob Kofoed) 

En repræsentant fra Friluftsrådet (Thomas Elgaard Jensen) 

En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (Yrsa Grunnet) 

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 Pedersen. 

  

https://www.toppenafdanmark.com/sites/toppenafdanmark.com/files/2019-06/helligkilder_-_primo_2013_a5-web.pdf
https://www.toppenafdanmark.com/sites/toppenafdanmark.com/files/2019-06/helligkilder_-_primo_2013_a5-web.pdf
mailto:raho@forsyningen.dk


En repræsentant fra hver arbejdsgruppe 

Natur Kim Fogt 

Kulturarv Arnold Simonsen (Jakob Kofoed) 

Friluftsliv Anne Mette Finnerup 

Formidling Anne Mette Poulsen 

 

 


