Saltum hovedgade omkring 1900-1905 i retningen mod Pandrup. Her midt i Saltum by
kan du besøge Egnssamlingen, som byder på historiske udstillinger. På Egnssamlingen er
der en intakt landsbysmedje samt en købmandsbutik og et bondekøkken. Sommeren
igennem er der aktiviteter for både og børn og voksne. Udover udstillinger og aktiviteter
har Egnssamlingen et omfattende lokalhistorisk arkiv, der dækker Sydvestvendsyssel.
Saltum Kirke
Saltum kirke blev opført omkring år 1150. Kirken var det gamle Hvetbo Herreds største
kirke og havde funktionen som Herredskirke. I kirken kan du i dag opleve smukke og
bevaringsværdige kalkmalerier fra senmiddelalderen.
Skæg Jerriks Høj i Sdr. Saltum
Originalen Erik Sørensen, kaldet Skæg Jerrik, levede 1834-1915 og boede i Sdr. Saltum det
meste af livet. Han var selvlært, men dybt engageret i naturvidenskab, ungdommens
uddannelse, politik og tidens strømninger. Danmark havde fået en (delvis) demokratisk
grundlov i 1849, men Estrup styrede landet diktatorisk, og Skæg Jerrik udgjorde en aktiv
del af det spirende oprør mod Estrups tyranni. Han trænede bl.a. egnens ungdom i militær
eksercits med trægeværer. Skæg Jerrik sluttede sit livsværk med at bygge en gravhøj til sig
selv og planlægge sin begravelse i detaljer. Følg cykelstien fra Sdr. Saltum vej – hele vejen
til Sdr. Saltum.
Storslåede udsigter til naturen i Saltum Bjerge
Saltum Bjerge er et kuperet morænebakkelandskab, dannet under sidste istid. I området er
der både højtliggende arealer, hvor kreaturer har græsset i mange år. I bunden af dalene
er der vandløb og små søer. Afgræsning med kreaturerne holder områderne fri for krat og
sikrer sollys til jordbunden, hvor der i Saltum Bjerge er en stor rigdom af sjældne blomster.
Saltum Bjerge er Natura 2000-område.
Østrup Vindmøller
Syd for Saltum står der seks store vindmøller. Møllerne er 150 meter høje og producerer
samlet set el til omkring 17.000 husstandes årlige elforbrug. Møllerne bidrager med kr.
350.000 årligt i 20 år til at finansiere udvikling i nærområdet. Godt for det såkaldte
udkantsdanmark.
Nols Sø – multiområdet
Nols Sø er en af de få naturligt skabte søer i Nordjylland. Dette naturskønne område
byder på mange aktiviteter og rekreative muligheder. Her finder I mountainbike
teknikbanen, vandrestier, oldtidshøje, multibane, aktivitetsskrænt, udsigtspunkt,
parkourområde, legepladser, Nols Stadion, skøjtebane og en lækker friluftshytte ved Nols
sø med adgang til toilet. Ved spejderhytten er der mulighed for at overnatte i shelters, og
der er flere bålsteder i området. Detailkort over området findes ved Nols hytten.

