
Referat Naturparkrådet 02.11.2020 
 

Deltagere: 

Jørgen Bing (Byråd) 

Mogens Bjerre (Byråd) 

Søren Smalbro (Byråd) Aflysning 

Peter Andersen (tolne Mosbjerg Landsbyråd 

Brian Wiehl, Tolne borgerforening 

Arnold Simonsen, Kulturarvsgruppen 

Henrik Hougaard, Tolne Skov ApS 

Kim Fogt, Tovholder natur & landskab 

Anne Mette Poulsen, Tovholder, hjemmesidegruppen 

Judith H Jensen,  

Jakob Kofoed VHM 

Anne Mette Finnerup (nyvalgt tovholder for Friluftsliv) 

Andreas Christiansen Eskær 

Margrethe Hejlskov deltog som suppleant for Friluftsrådet 

 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing  

 

2. Porten til Naturpark Tolne – et eksempel på, hvad Naturparken kan løfte. Orientering v. Jakob Kofoed  

Jakob Kofoed: Porten – Landskabs og landbrugsmuseet i Mosbjerg. Formidlingssted i NP. VHM har søgt 

midler fra Nordeafonden ”Her bor vi”. Fællesskabsfaciliteter. Skal laves i laden. Projektet kaldes ”Porten til 

Naturpark Tolne”. Pejs erstattes med ovn. Varmepumpe. Aftale om at bruge laden for arbejdsgrupperne. 

Aftale mellem VHM og kommune.  Skriv til museets hovednummer. Book lade, husmandssted, bålhytte osv. 

Anne Mette P. ”fint undervisningssted”. 

 

3. Brinkhus – status v. Laus Gro-Nielsen  

Der er et fint samarbejde med Forsyningen. Niels Christen Overby er kontaktperson. De har skiltet nogle 

ruter og de har skilte når der er jagt. Kommunen prøver stadig at finde en løsning sammen med Forsyning 

for stedets fremtid. 



 

4. Græsningsskov – et projekt i Tolne Skov. Orientering v. Jens Baggesen, Hjørring Kommune  

Spændende projekt med ekstensiv helårsgræs i det fredede område syd for banen. Tolne Skov søger. 

Perfekt ift. biodiversitet. Friluftsrådet og DN har været med til besigtigelse sammen med Fredningsnævnet, 

Tolne Skov og kommunen. Friluftsliv bliver tænkt ind. 

Jens fortalte at det sker sammen med skovfoged Morten Sørensen. De har især kigget på de åbne områder, 

der er domineret af bjergrørhvene. Her er heste gode. Ny tilskudsordning fra landbrugsstyrelsen til 

græsningsskov.  

Yrsa: Henviste til artikel om Peder Størup, der har haft succes med hestenaturpleje. Artiklen hedder  

”Genfortryllelsen”. Søg på weekendavisen. 

Jakob kofoed. Plejeplan skal revideres. Problem med tamme heste ved Mosbjerg. Dyrene skal ikke fodres af 

besøgende. 

Mogens Bjerre: Tag kontakt til Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening 

 

 

5. Arbejdsgrupperne har ordet  

Natur og Landskab – status v. Kim Fogt: Fokus på Brinkhus. Der er fundet 586 arter (før var der kun fundet 

20). Problem med gyvel og ørnebregne. Plejeplan. Evt. græsning. Starter med naturpleje med håndkraft. 

Sponsorat fra virksomheder. Gydebanker. Naturens dag:  > 50 deltagere. Natour (Naturmøde) lavede 

bålmad. Veluxfonden har stillet midler til rådighed for aktive pensionister. Snak med DN. 

 

 • Formidling – status v. Anne Mette Poulsen: Er næsten færdige med hjemmesiden. Ny Facebookgruppe. 

Både en for arbejdsgrupper og en for besøgende: https://www.facebook.com/Naturpark-Tolne-

108531010562661/ 

 

• Friluftsliv – hvordan kommer vi i gang?  Anne Mette Finnerup samler gruppen (den 12/11 holdt de deres 

første møde, og Anne Mette blev valgt som tovholder, velkommen til Anne Mette i Naturparkrådet! 

• Kulturarv – hvordan kommer vi i gang?  Arnold Simonsen fra DN har lovet at prøve at samle gruppen. 

6. Nyt fra Danske Naturparker v. Laus Gro-Nielsen  

Naturparkpas. Sættes op 5 steder i naturparken. Se mere her: 

https://danskenaturparker.dk/aktiviteter/oplev-danske-naturparker-med-naturparkpasset 

Naturparker er kommet på www.udinaturen.dk 

Der er lavet en ny portal: https://danskenaturparker.dk/ 

Friluftsrådet sender brev til Transportministeren om skiltning af naturparker på statsvejene. Brevet 

kommer forbi Arne Boelt, så han kan anbefale skiltningen. 

 

https://www.facebook.com/Naturpark-Tolne-108531010562661/
https://www.facebook.com/Naturpark-Tolne-108531010562661/
https://danskenaturparker.dk/aktiviteter/oplev-danske-naturparker-med-naturparkpasset
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7. Eventuelt • Borgerhenvendelse – Tolne blomstrer vildt  

Der var enighed I at det kunne være godt hvis beboerne og virksomhederne i NP Tolne deltog i 

naturkommunen blomstrer vildt. Tilmelding her: www.naturkommunen.dk 

 

Mødeplan for 2021 

23. februar kl. 19:00 

6. maj kl. 19:00 

 

 

Ref. Laus Gro-Nielsen 13.11.2020 

 

 

 

http://www.naturkommunen.dk¨

