
Møde i Naturparkrådet  
 
Stakladen 
14.06.2022 kl. 19.00-21.00 
 

Afbud fra Daniel Vestergaard. Anders Østerby var substitut for Kim Fogt og Mette Christensen for 

Anne Mette Poulsen.  

 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst v. Jørgen Bing 
 

2. Arbejdsgrupperne har ordet (kort statusopdatering) 

• Natur og Landskab – status v. Anders Østerby 
Mange ture. Gerth har månedlige ture. Anders havde en gåtur med 65 personer. Der 
har været naturpleje dag ved Pinkrog i Brinkhus med 15 deltagere. På søndag er der 
en tur, hvor der undersøges vanddyr i Brinkhus (se Facebook) 

• Formidling – status v. Anne Mette Poulsen (Mette var substitut) 
Der arbejdes videre med hjemmesiden i samarbejde med VHM, kulturarvsgruppen 
og kommunen. Kortet med oplevelser er snart færdigt. De 24 historier om 
kulturhistorier, der vises på museet, integreres på hjemmesiden på både dansk, tysk 
og engelsk. Bodil kontakter Jakob Kofoed og får lavet en aftale. 

• Friluftsliv – status v. Ellen Pedersen 
Arbejder hårdt med at få ruten afmærket. 
Der mangler tilbagemelding fra Hjørring Kommune til Frederikshavn Kommune ang. 
krydsning af Frederikshavnsvej (det er sat i gang). Hjørring Kommune laver aftale 
med Forsyningen på vegne af Friluftsgruppen om overnatning i shelters og brug af 
Pinkrog i Brinkhus. 
Der er fundet midler til shelters. Der laves aftale med enten Naturstyrelsen eller 
Forsyningen om opsætning. 
Snak med Ellen hvis der er nogle der vil prøve at overnatte i bunker eller bruge 
Pinkrog. 
Der arbejdes med stiambassadører for at lave vedligehold af stier. Kommunerne står 
for vedligehold af stierne i de fredede områder. Vedligehold i Tolne Skov burde være 
bedre. Når der laves vedligehold af stier på private områder, skal lodsejer være 
indforstået og orienteres når det sker. 

• Kulturarv  

o Status for udstillingsgruppen v. Arnold Simonsen 
Der har været møde den 23/5 med kulturarvsgruppen ang. formidling af 
kulturhistorie. Der arbejdes for at få udstillingen på museet over på 
hjemmside og ud i landskabet. Det kunne være på QR-koder. Pdf’er tilpasses 
smartphones. 
Der var en opfordring til at se den meget fine nye udstilling på Landbrugs- og 
landskabsmuseet. Den blev indviet den 6/6 og Naturparken blev nævnt 
adskillige gang i taler og i selv udstillingen. 
 
Status for udsigtstårn v. Peter Andersen 
Har haft møde med bestyrelsen. Der var flertal i bestyrelsen for at sige nej til 
placeringen på Søndergårdsbakke (Abildgårdsvej). Bestyrelsen var positive 



for en placering ved banen på det åbne areal ovenfor p-pladsen. Dette areal 
er fredet, men der er ikke beskytte natur eller habitatnaturtyper. 
Tårngruppen var dog mest stemt for ikke at gå videre med denne placering, 
da tårnet skal være 40 meter højt for at få en udsigt. 
Gruppen laver et sidste forsøg på at finde en bedre placering. 
Arkitektfirmaet Norrøn har kontaktet kommunen ang. projekter i 
naturparken. Peter får deres oplysninger. 
 

3. Porten til Naturpark Tolne – status v. Jakob Kofoed 
Dækket under kulturhistorie. 

 

4. Evt. nyt fra Danske Naturparker v. Laus 

• Henvendelse fra Silkeborg om kommende naturpark. 
HJK har haft et møde med en gruppe der vil lave en naturpark omkring Bryrup. De 
var imponerede over det arbejde vi laver i Naturpark Tolne, og den måde 
naturparken kom i stand på. 

• Udmeldelse af naturparken, lodsejer 
Kommunen har skrevet tilbage at der var mulighed for at komme med høringssvar, 
da Naturparken var i høring for tre år side, og at det ikke er muligt at melde sig ud 
nu. Kommunen har spurgt om der var en grund, men har ikke fået noget svar.  
Når naturparken skal godkendes igen efter fem, kan der være en mulighed for at få 
nye områder med (eller tage områder ud). Det skal besluttes af Naturparkrådet og 
derefter skal det godkendes af Byrådet, og der skal være en ny høring. Vendsyssel 
Friskole har ønsket at være med. 
Det er vigtigt at medlemmerne i naturparkrådet fortæller, hvis de hører om nogen 
der er utilfredse.  

 

5. Eventuelle informationer fra lodsejere (Tolne Skov, Skaarupgaard mf.) 
Rasmus Hougaard (som er Henriks søn) er flyttet ind på Eskær og deltager som 
lodsejerrepræsentant for Eskær Skov Fredningen.  

Henrik Hougaard: Der er taget afsked med den sidste faste medarbejder i Tolne Skov ApS 

(Henning Hausager). Det kunne være interessant at få ham til at fortælle om hans arbejde. 

Ellers er det kun Morten, der er ansat på konsulentbasis som skovfoged (HedeDanmark) 

Der er lavet ny aftale med PMU om at bruge Dalgård i 10 år mere. 

Der er lavet ny aftale med Foreningen Tolne Skovpavillon for nye 30 år. 

Erik havde et spørgsmål om fældning af træer i fuglenes yngletid. Lovgivningen beskytter 

kun træer med spættehuller eller rovfuglereder. Erik foreslog Tolne skov at lave en strategi 

for fældning. Evt. kunne der samarbejdes med lokale fuglekiggere om at lave et kort med 

sjældne ynglefugle. 

6. Forslag om etablering af en forening for Naturpark Tolne. 

• Referat af drøftelse fra årsmødet 

 

7. Større offentligt arrangement  

• Der blev nedsat en gruppe til planlægning af arrangementet. Hvad er status? 
Peter, Ellen og Anne Mette arbejder videre. 

• Tid og sted 
Det bliver til foråret 2023 



• 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? 

 

8. Referat fra Tolne Skovs generalforsamling 
Der var 300 deltagere. 
Jørgen Bing og friluftsgruppen holdt et fint oplæg. Der var mange interesserede, der kom 
hen bagefter. 

 

9. Eventuelt  

• Skovgræsning i det fredet område 
Miljøstyrelsen har givet tilladelse (se vedhæftede) 

• P-plads ved Brinkhus 
Miljøstyrelsen har givet tilladelse. P-pladsen bliver lavet på forsyningens areal tæt 
ved Frederikshavnsvej. Man kører ind t.h. for bommen. 
Opfordring til bedre skiltning, så man kan se at der er mulighed for parkering både 
ved Rammelhøjvej og Frederikshavnsvej 

 

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 (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 


