
REFERAT 
Møde i Naturparkrådet  
Landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg 
Jerupvej 613, Mosbjerg 
Mandag den 1. november 2021 kl. 18.30-19.30 
Foredrag om sommerfugle med kaffe og kage 19.30-21.00 v. Magnus Lauritsen 
og Anders Østerby   
 
 
Afbud: Søren Smalbro, Mogens Bjerre, Andreas Heegaard Christiansen, Henrik Hougaard, Rasmus 

Hougaard, Kim Fogt. 

 

 
Til stede:  
 
 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 

 

2. Porten til Naturpark Tolne – status v. Jakob Kofoed 
Der blev vist rundt på Landbrugs- og landskabsmuseet i Mosbjerg. Der er fine faciliteter til 
møder. Jakob fortalte om planerne for den nye udstilling, der skulle fortælle om 
Naturparken. Der var flere der anbefalede at man beholdt den gamle udstilling og lavede 
den nye udstilling midt i lokalet, hvor der var frit. Det kunne være en stor interaktiv 
landskabsmodel af hele naturparken.   

 

3. Arbejdsgrupperne har ordet 

• Natur og Landskab – status v. Kim Fogt 
Ander Østerby og Laus fortalte lidt om arbejdet. Der har været flere ture bl.a. til 
Brinkhus. Gerth Nielsen har stået for botanikture. Arbejdsgruppen vil gerne videre 
med naturpleje i Brinkhus og evt. også ved Skørbækshede, hvor lokale lodsejere 
gerne ville være med til naturpleje, der kunne give flere sommerfugle 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen 
Den nye hjemmeside kan ses her:  

http://hjorring12.beru.dk/ 

Den er oprettet på kommunens hjemmeside, og Vita og Bodil har hjulpet med at få 
den oprettet. I må meget gerne kigge på teksten. Forslag til ændringer og tilføjelser 
kan sendes til Anne Mette Poulsen eller lægges på googledrev.  
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf
?usp=sharing 
  

• Friluftsliv – status v. Anne Mette Finnerup  
Ellen Pedersen har overtaget tovholderrollen fra Anne Mette Finnerup, der har 
sendt et brev med Friluftsgruppens frustrationer til Naturparkrådet. Det er 

http://hjorring12.beru.dk/
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AOgamkVWZpu8YnPDyHYHjWXAJBPqMTRf?usp=sharing


vedhæftet referatet. Naturparkrådet opfordrer kraftigt Tolne Skov ApS og 
Skårupgård til at finde en løsning på en sti i skellet mellem de to ejendomme. Laus 
kunne fortælle at begge parter er positive, men at det har svært at komme til 
enighed om den præcise placering af stier pga. div. interesser. 
Hjørring Kommune støtter fremadrettet mere op omkring arbejdet. Der bliver holdt 
et møde på rådhuset den 9/11 med alle parter. 
Ellen kunne fortælle at ruten fra Katsig Bakker og Brinkhus er på plads. Der mangler 
bare markeringspæle på den midterste del. Kommunen sætter pæle op. 
Der var flere fra NP-rådet der havde haft svært ved at gå på stierne i den fredede del 
af skoven. Rådet opfordrer til at stierne bliver retableret efter skovningsmaskinerne 
er færdige (se vedhæftede billede) 

• Kulturarv  

o Status for udstillingsgruppen v. Arnold Simonsen 
Se punktet ”porten til NP” 

o Status for udsigtstårn v. Peter Andersen 
Der er blevet holdt flere møder. Kommunen (Jens Baggesen) vurderer 
udsigtstårn ift. fredning. Jens har foreslået et andet areal tæt ved banen (se 
bilag). Det drejer sig om græsarealet vest for legepladsen. Det var der 
opbakning om. Umiddelbart er det svært at få lov ift. fredningen, der ikke 
giver lov til nogle former for bygninger. 

 

4. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Laus Gro-Nielsen 
Nej, men Bodil deltager i næste møde. 

 

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

 

6. Eventuelt  

 

Kommunen kunne oplyse at der var lavet et budget for driften af Naturparken. 
Der er sat 65.000 af hvert år. 40.000 går til faste udgifter som medlemsgebyr og lokaler. Der 
vil være ca. 20.000 der kan bruges til formidling og diverse aktiviteter. 

 
Det blev vedtaget at der snart skulle laves et statusmøde for alle medlemmerne i 
arbejdsgrupperne, så der sikres fremdrift i arbejdet. Kommunen arrangerer mødet i foråret. 
 
Jørgen Bing foreslog at der blev afholdt en større event i og om naturparken næste år. Det 
var der stemning for. Det planlægges på næste møde, men tænk gerne over form og 
indhold. 

 

Der blev spurgt ind til Brinkhus. Laus oplyste at der var blevet afholdt flere møder med 
Rasmus Hougaard, Jørgen Thorø og med HedeDanmark som Forsyning har hyret til at lave 
naturpleje og skovdrift. Det blev efterspurgt at forsyningen deltog i næste møde og fortalte 
om planerne.  

 

• Næste møde: 11.01.2022 kl. 19.00 på Skovpavillonen 

 



Sommerfugleforedrag 

Magnus Lauritsen og Anders Østerby gav et fremragende foredrag til de godt 30 deltagere. 

Alle sommerfuglearterne blev gennemgået med fine billeder og historier. 

Adskillige arter er truet både i naturparken og i hele Danmark. 

Der mangler ekstensiv afgræsning, lysninger og rydninger af især gyvel. 

 

 

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 (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. 

  

En repræsentant fra hver arbejdsgruppe 

Natur Kim Fogt 

Kulturarv Arnold Simonsen 

Tårngruppen Peter Andersen  

Friluftsliv Ellen Pedersen 

Formidling Anne Mette Poulsen 


