
Møde i Naturparkrådet  
Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00-21.00  
Tolne Skovpavillon, Bakkevej 5, Tolne, 9870 Sindal 
 
 
Afbud: Judith Jensen, Andreas Heegaard Christiansen, Rasmus Hougaard, Arnold Simonsen, Kim 
Fogt, Margrethe Hejlskov.  
 
Til stede: Mogens Bjerre, Jørgen Bing, Søren Smalbro, Anne Mette Finnerup, Anne Mette Poulsen, 
Henrik Hougaard, Jakob Kofoed, Bodil Porsbøl Jacobsen, Brian Wiehl, Asbjørn Rødkær Nielsen 
(stedfortræder for Judith Jensen). 
 
 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 

 

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

Der er planer om at forny den eksisterende udstilling og i samme omgang inddrage Naturpark Tolne i 
udstillingen, så Landbrugsmuseet kan fungere som indgangsport til Naturpark Tolne. Portens formål 
er at introducere folk til de oplevelser, som er i Naturparken. Der mangler stadig midler til at forny 
udstillingen. Laden er renoveret, så det er blevet mere lyst og har fået et bedre indeklima. 

 

Der mangler et logo ved Naturpark Tolne skiltet ved indgangen fra Vogn. Det skal fornys. Park og Vej 
er på sagen. 

 

3. Arbejdsgrupperne har ordet 

• Natur og Landskab – status v. Kim Fogt 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen 

På det fælles google-drev under Sagn og fortællinger ligger der nogle 
historier, som evt. kan bruges ifm. udstillingen på landbrugsmusset.  

Hjemmesiden flyttes over på Hjørring Kommunes platform og der er ved at 
blive samlet materiale ind til siden. Der er også ved at blive produceret et 
sjovt formidlingskort over parken. 

    

• Friluftsliv – status v. Anne Mette Finnerup  

o Ruterne skal afmærkes med Naturpark Tolne logoet. Der er modtaget tilsagn 
fra Friluftsrådet til afmærkningen. Der afventer stadig svar fra lodsejere om 
tilladelse til ruterne. Det kunne evt. være en løsning at nedsætte en 
arbejdsgruppe på tværs af lodsejere og friluftlivsgruppen. Der mangler 
stadig en aftale om ruten, der skal gå i skellet mellem Skaarupgaard og Tolne 
Skov.  

Vendsyssel Friskole vil gerne kunne benytte nogle af stierne.  

 

• Kulturarv  

o Status for udstillingsgruppen v. Jakob Kofoed på vegne af Arnold Simonsen 



Jakob Kofoed, Arnold Simonsen og Lokalhistorisk arkiv har aftalt at mødes og 
udvælge 10-20 historier fra Naturpark Tolne som kan formidles ved Porten 
på Landbrugsmuseet samt ude i Naturparken og på hjemmesiden. Det kan fx 
være historier om Jernbanen, Brinkhus, Mørkhule Bakke, Tolne Skov, 
Skovpavillonen osv. Jakob vil sende listen ud, og det er muligt at tilføje flere 
historier. 

Forslag om at inddrage historien om Tolne Banden. Eskjær Mose og Eskjær 
Teglværk kunne også være en interessant historie. Historier som involverer 
mennesker kunne være gode at fokusere på. Destination Nord, tilbyder 
program/app, der kan fortælle historier.   

  

4. Gåtur til Jernbanebakken 

• Status for udsigtstårnsgruppen v. Peter Andersen 

Peter har skrevet til Fredningsdommeren Niels Bjerre, som gerne vil mødes og 
drøfte muligheden for etablering af tårnet. Han vil dog gerne have nogle mere 
konkrete oplysninger tilsendt inden.  

 

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

Intet nyt 

 

6. Status for Brinkhus v. Laus Gro-Nielsen 

Erhvervs afdelingen i Frederikshavns forsyning har overtaget arealerne ved Brinkhus. 
Rasmus Hougaard er kontaktperson. 

 

7. Naturens dag v. Jakob Kofoed 

Den 12. september er der Naturens Dag på Landbrugsmuseet med svampeture og 
insektsafari. Kl. 13 er der arrangeret cykeltur i Naturpark Tolne. Hjørring Kommune bidrager 
med det rullende naturmøde som finder sted på pladsen ved landbrugsmuseet.  

Naturens Dag afholdes i samarbejde med Landbrugsmuseet, DN og Hjørring Kommune. Man 

kan finde mere info på naturensdag.dk 

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

Tolne Skov:  

Der er lavet en aftale med foreningen Tolne Skovpavillon om forlængelsen af lejen med 20 

år. Stuehuset ved Dalgaarden er restaureret. Det er efterskolen, der lejer stuehuset. Man vil 

lave en udstilling om Tolne ploven og andre gamle skovmaskiner. Det kunne forenes med 

andre udflugtsmål i Naturparken med ens skilte osv. Man kan evt. også fortælle om den 

gamle planteskole.  

 

Vi vil gerne have punktet på fast. Hvis man hører lodsejere udtale sig positivt eller negativt 

om naturparken, må man meget gerne tage det op under punktet her. 

 

Det kunne være interessant at være opmærksomme på arealer i området som er til salg.  

9. Forslag til foredrag på næste møde. Evt. sommerfugle 

Der bliver lavet et offentligt foredrag efter Naturparkrådsmødet. Der er lavet aftaler 
Magnus Lauritsen og Anders Østerby.  

 



10. Eventuelt 

• Der er ved at blive etableret en hundeskov mellem Tolne og Tolne Kirkeby.  

• Der er ved at blive etableret en støtteforening til Hjørring Naturfond. De vil lave 
naturgenopretning, naturpleje og formidling.  

• Kræftens bekæmpelse i Sindal har en årlig gåtur. Den finder sted d. 26. september 
men start fra Skovpavillonen. Gruppen, som planlægger turen, har bedt Erling 
Christensen annoncere om turen i Vendelboposten. Der vil være plads i annoncen til 
at reklamere om Naturpark Tolne. Det er der opbakning til på mødet. Man kan evt. 
høre, om annonceringen også kan foregå andre steder. Niels Helmer kan kontakte 
Laus eller Bodil for information til annoncen.  

• Der er mange, som kommer forbi Stakladen og kigger ind. Det kan være en ide at 
lave noget formidling i vinduerne (roll ups osv.). Vi skal have tænkt over hvordan 
Skovpavillonen skal indgå i formidlingen. Skal der sættes tavler op? 

• Yrsa Grunnet er afgået ved døden, og DN vil finde en ny repræsentant. 

• Næste møde afholdes på Landskabs og Landbrugsmuseet den 1. november kl. 18.30 
til 19.30. Efterfølgende er der et offentligt foredrag om sommerfugle.  

 

 

 

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 (Margrethe Hejlskov) 

En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (Helge Paulsen) 

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. 

  

En repræsentant fra hver arbejdsgruppe 

Natur Kim Fogt 

Kulturarv Arnold Simonsen  

Friluftsliv Anne Mette Finnerup 

Formidling Anne Mette Poulsen 


