
Møde i Naturparkrådet  
Teamsmøde 
07.03.2022 - 16.00-17.30 
 
Til stede:  
Jørgen Bing, Erik Høgh-Sørensen, Jakob Kofoed, Laus Gro-Nielsen, Anne Mette Poulsen, Henrik 

Hougaard, Ellen Pedersen, Arnold Simonsen, Judith Henriette Jensen, Peter Andersen, Brian Wiehl, 
Bodil Porsbøl Jacobsen.  
 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 
Præsentation af de evt. nye medlemmer fra byrådet. 

 

2. Arbejdsgrupperne har ordet (kort statusopdatering) 

• Natur og Landskab – status v. Laus Gro-Nielsen  

Naturgruppen har indledt et samarbejde med Frederikshavn Forsyning, hvor 
gruppen hjælper med naturformidling og deltager i naturpleje i Brinkhus. 
Arbejdsgruppen har fået mulighed for at låne bygninger i Brinkhus til opbevaring af 
udstyr.  

 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen 

I samarbejde med kommunen er hjemmesiden justeret til. Karin Krogstrup er ved at 
lave tegninger til et kort, som skal ligge på hjemmesiden. Der skal desuden laves en 
aktivitetskalender, hvor alle aktiviteter i parken kan ses. Der kommer senere forslag 
til layout og placering.  

Forslag om at placere en mindesten for Georg Bruun på Bruuns Bakke.  

 

• Friluftsliv – status v. Ellen Pedersen 

Gruppen arbejder fortsat på at afmærke ruten gennem naturparken. Dele af ruten 
er nu afmærket. Med hjælp fra Frederikshavn Kommune afmærkes det næste 
stykke. Der kommer muligvis til at mangle penge til pæle. Fra skovpavillonen og hele 
ruten rundt er der 18 km.  

Der arbejdes på at skabe overnatningsmuligheder i bunkers eller på Pinkrog i 
Brinkhus. Der er dog nogle driftsomkostninger forbundet hertil, som man skal finde 
finansiering til. Gruppen har behov at stifte en forening, som man kan søge fonde 
gennem.  

 

• Kulturarv  

o Status for udstillingsgruppen v. Arnold Simonsen 

Der forventes at blive holdt et møde i gruppen sidst på måneden.  

o Status for udsigtstårn v. Peter Andersen 

Der er møde på torsdag om forberedelserne til mødet med Tolne Skov.  Man 
satser på placeringen uden for fredningen, nord for Abildgaard.  

 

 



 
 

 

3. Porten til Naturpark Tolne – status v. Jakob Kofoed 
Formålet med projektet er at få Museumsområdet til at pege ud mod naturparken samt at 
lave en udstilling på landbrugsmuseet, som både rummer landbrugsmuseet naturparken. 
Udstillingen indeholder 24 historier vedr. kulturen og naturen i parken. Der udstilles også 
nogle arkæologiske genstande.  

Der arbejdes på et stiforløb mellem Landbrugsmuseet og Skovpavillonen.  

 

4. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Bodil  

Ingen bemærkninger. 

 

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

Andreas Heegaard Christiansen stopper som direktør hos Skaarupgaard ApS. Der udpeget et 

nyt medlem som kan repræsentere Eskjær Gods.  

6. Forslag om etablering af en forening for Naturpark Tolne (vigtig ift. fondsansøgninger og evt. 
drift).  

Forslag om etablering af en forening, hvor igennem der kan søge støtte til forskellige 

projekter. Det kan også være gavnligt ifm. ejerskab af de ejendele der indkøbes. 

Naturparkrådet støtter op om etablering af en forening, og det er nu op til arbejdsgrupperne 

at få startet en sådan forening op. Forslaget tages op igen d. 29. marts.  

 

7. Årsmøde for de frivillige i naturparken d. 29. marts kl. 17.00 

• Kan evt. afholdes i Stakladen   

• Mad fra Gregory - Erik Høgh-Sørensen står for aftale med Gregory om forplejning 

• Invitation af medlemmer 

i. Tovholdere inviterer eksisterende medlemmer. Send deltagerliste til Bodil 
senest d. 20. marts. 

• Forslag program 

i. Velkomst, fortælling om byrådets interesse i Naturparken 

ii. Status for Naturpark Tolne og målene i Naturparkplanen 

iii. Tovholderne fortæller om nuværende og fremtidige projekter og hvordan de 
ser at et fremtidigt samarbejde på tværs af arbejdsgrupperne udvikles. 

iv. Hvordan støttes arbejdsgrupperne bedre af kommunen og naturparkrådet? 

v. Hvordan får vi flere medlemmer i arbejdsgrupperne og involveret beboerne i 
området mere? 

 

8. Større offentligt arrangement  

• Tid og sted 

o Skal det evt. kobles med Tolne Skovs generalforsamling d. 11. maj?  

- Det passer dårligt. 

Peter, Anne Mette og Ellen vil stå for den første fase af planlægningen og 
finde tid og sted for arrangementet. De holder møde d. 29. marts. Det vil 



være godt at koordinere datoen med Jakob Kofoed ift. arrangementer hos 
VHM. 

 

• Forslag til program 

 - Ikke drøftet 

 

9. Eventuelt  

Der afholdes Naturmøde i Hirtshals d. 19-21. maj og det foreslås at Naturparken er 

repræsenteret i den forbindelse. Det kan måske ske i kommunens telt.  

Efter mødet har vi fået afklaret, at Danske Naturparker/Friluftsrådet ikke har en stand 

deroppe i år.  

 

Næste møde:  

Bodil fremsender en Doodle med forslag til datoer for næste møde. 

 

Medlemmer: 

Tre repræsentanter fra Hjørring Byråd 

Jørgen Bing – formand 

Daniel Vestergaard 

Erik Høgh-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 


