
Møde i Naturparkrådet  
 
Stakladen 
13.10.2022 kl. 19.00-21.00 
 

Afbud: Henrik Hougaard, Jens Kringelholt er suppleant. Kim Fogt. Daniel Vestergaard. Jakob Kofoed. 

Judith Jensen, Asbjørn Nielsen er suppleant. 

 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 

2. Mindesten for Georg Bruuhn 

Mødet startede med en inspektion af mindestenen af Georg Bruuhn som er lavet af Asta 
Bjerre. Erik Høeg vil gerne kontakte Klaus Møller Jensen ift. placering af stenen på hans 
grund i vejkanten eller på toppen af bakken. Laus sender kontaktinformation på Klaus til Erik 
Høeg. Erik melder tilbage når han har været i dialog med Klaus. 

3. Referat fra Det Grønne Råds besøg i NP Tolne v- Jørgen Bing 
Det Grønne Råd har holdt møde i stakladen hvor de inden da hørte om Naturpark Tolne, 
tårnprojektet samt ruter og afgræsning. De var meget interesseret i de projekter der blev 
fortalt om. Tak til Peter og Ellen, der stod til rådighed og viste rundt.    

4. Arbejdsgrupperne har ordet (kort statusopdatering) 

• Natur og Landskab – status v. Laus Gro-Nielsen 
Naturplejeprojekt i Brinkhus. Der er blevet ryddet gyvel nogle gange på det seneste. 
Forsyningen har søgt penge til hegn. Der er lavet en aftale med en hyrde om at have 
får til at græsse på området i vinterhalvåret.   

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen  
Nyt Oplevelseskort vises frem. Det forventes at komme på hjemmesiden som et 
digitalt interaktivt kort sammen med kort om ruter og de 24 historier fra udstillingen 
på Mosbjerg Landskabs- og Landbrugsmuseum.  

• Friluftsliv – status v. Ellen Pedersen 
Ruten til Skovpavillonen fra Brinkhuser afmærket. Der er lidt udfordringer ved Vogn.  

Ved skovpavillonen og ved museet skal der skiltes med hvor de forskellige ruter 
fører til. Kort med ruter og oplevelser bliver sat op syv steder rundt omkring på 
ruterne.  

• Kulturarv  

o Status for udstillingsgruppen v. Arnold Simonsen 

Der har været møde med formidlingsgruppen hvor de har talt om de 24 
historier.  

o Status for udsigtstårn v. Peter Andersen 
Fredningsnævnet har været på besøg for at vurdere placeringen af tårnet 
ved siden af parkeringspladsen.  

Hjørring Kommune har tilbudt at hjælpe med projektbeskrivelse af tårnet 
sammen med et arkitektfirma. Derefter kan der sendes fondsansøgninger 
ud. Der skal nedsættes en styregruppe bestående af frivillige og nogle 
medarbejdere fra administrationen.  



Erik Høeg forudser, at det bliver svært at nå i mål med opgaven da der skal 
søges store midler hjem til et tårn, som er beliggende lavt og derfor skal 
være stort.  

 

5. Oplæg om kunstprojekt ved Vibeke Lehm.  

Vibeke har lavet en serie med oliemalerier der omhandler forbindelsen mellem fortid 
og nutid. Hun vil gerne formidle historien om Georg Bruun og hans tid som lærer for 
udstødte skovbørn og hans færden på Gæstgivergården. Det skal kulminere i en 
udstilling på Tolne Gæstgivergård som forventes at løbe fra maj til september. For at 
lave udstillingen kræver det at der kan findes finansiering af vægge, lamper, foldere 
mv.  

Der er umiddelbart ikke økonomisk hjælp fra kommunen. Kulturarvsgruppen skal 
arbejde videre med at formidle den historie, som udstillingen omhandler. Hvis der er 
nogen, som kan byde ind med noget formidling til udstillingen, må de meget gerne 
kontakte kulturarvsgruppen. Det er vigtigt, at projektet bliver beskrevet helt konkret 
og at der foreligger et budget, hvis der skal søges penge hjem fra fonde.  

 

6. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Laus 

• Oplæg om studietur til Holland 

• Vejdirektorat – skilte til statsveje 

Der vil komme skilte op i løbet af efteråret langs statsvejene med Naturpark Tolnes 
logo.  

 

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

Ingen bemærkninger.  

8. Større offentligt arrangement  

• Hvad er status? v/ Peter, Ellen og Anne Mette  

• Forslag til program 
Fokus på at få almindelige mennesker fra lokalområdet med. 

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

Der er endnu ikke afholdt møder omkring arrangementet. Friluftslivsgruppen har talt om 
en form for folkevandring fra forskellige lokaliteter. Evt. en sammenhæng med 
udstillingen i Tolne gærgivergård.  

Der foreslås at søge midler til arrangementet.  Friluftslivgruppen starter ud som 
tovholder for arrangementet. Tidspunktet bliver som udgangspunkt d. 3. juni 2022. 
Fokus på indvielsen af ruterne samt workshops om arbejdet i arbejdsgrupperne, hvor vi 
prøver at hverve nye folk. 

 

9. Eventuelt  

 

Næste møde:  

Sandsynligvis i januar. 

 

 

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 (Hanne Lauritsen) 

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  

Eskær Gods (udpeget af ejeren) Rasmus Hougaard  

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

Katsig bakker (udpeget af Frederikshavn Kommune) – Rasmus Hougaard fra Frederikshavn Forsyning 

eller (Jørgen Thorø) 

  

En repræsentant fra hver arbejdsgruppe 

Natur Kim Fogt 

Kulturarv Arnold Simonsen 

Tårngruppen Peter Andersen  

Friluftsliv Ellen Pedersen 

Formidling Anne Mette Poulsen 


