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Vi ville meget gerne have en bus til»
knyttet stedet, som kunne hente og bringe
skolebørn fra hele kommunen til stedet.
LAUS GRO-NIELSEN, Hjørring Komune

Laus Gro-Nielsen er biolog ved Hjørring Kommune, som gerne modtager forslag til at gøre Slettingen Naturskole bedre.

Naturskole med høj himmel
NØRLEV: For et år siden blev Slettingen Naturskole indviet. Siden er den flittigt brugt - og er under stadig udvikling
Af Lars Høj og Hans Ravn (foto)
lars.hoej@nordjyske.dk

NØRLEV: Når man kører mod Slet-

tingen Naturskole, vandrer tankerne lidt tilbage i tiden til dengang
børnene var mindre og elskede at
se film med Teletubbies, nogle
uskyldige væsener, som levede i et
grønt og bulet eventyrlandskab.
Man får desuden en fornemmelse af at være meget langt væk fra
det hele ... selv om der faktisk kun
er fire kilometer til Højene Skole i
Hjørring.
Naturskolen blev indviet sidste
år efter at have fungeret som lejrskole for Hjørring Kommunes børn
i en årrække.
I dag bruges stedet af skoleklasser og foreninger ... og hvis man vil
holde juniors private fødselsdagsfest i den store, vestjyske natur - ja,
så kan det også lade sig gøre mod

et mindre beløb.
Det kan også lade sig gøre at
overnatte på stedet, nemlig i de fire shelters, som ligger et par hundrede meter fra naturskolen med
bålplads og fri adgang til brænde.
- Vi vil gerne have et par shelters
mere. De fire eksisterende er lige
små nok til voksne, siger biolog
ved Hjørring Kommune, Laus GroNielsen.
27 hektar med 500 års historie
Historien om landskabet omkring
naturskolen tog sin begyndelse i
1500-tallet, hvor området var opdyrket og beboet af småbønder.
Hele området blev ramt af sandflugt, som ødelagde muligheden
for dyrkning og generelt fik området til at ændre karakter.
Først i 1800-tallet fik man stoppet sandflugten, og siden har klitterne været græsklædte og byder i

dag på en flora, som er helt særegen.
Man skal nemlig ikke langt ned i
jorden, før man rammer sandet, og
det giver gode vækstbetingelser
for en mængde surbundsplanter.
Dertil kommer, at området konstant afgræsses af køer og heste,
hvilket forhindrer at området vokser til. Det bevares som tørt, lysåbent græsland, som er perfekt som
en sommertur med familien - til
fods, på cykel eller på hesteryg.
Hjørring Kommune købte området på 27 hektar i 1978, og brugte i
mange år stedet som lejrskole.
Vestkystruten og riderute
For nogle år siden, da stedet
trængte gevaldigt til renovering,
var Hjørring Kommune meget tæt
på at sælge for at få lidt penge til
kistebunden - men besindede sig
dog.

- Som turistkommune må man
udnytte de muligheder, vi har, sagde daværende borgmester Arne
Boelt dengang om beslutningen
om at udvikle i stedet for at afvikle.
Da naturskolen blev indviet sidste år, var det med et spritnyt passivhus som ramme.
Huset er indrettet med skolestue, køkken og forskelligt grej,
som kan bruges, når naturen skal
kigges efter i detaljerne.
Den gamle lejrskole var bygget
om til en udstilling, hvor man kan
læse om området - bl.a. om den
sjældne løgfrø.
Og bygningen er åben for cykelturister i begge gavle, således at
Vestkystruten går gennem huset endda med en midterstribe, så trafikken kan holde til højre.
Også Rideruten i Nordvendsyssel, som er en 200 km. lang riderute, går gennem Slettingen Natur-

skole - og skulle en rytter have
mod på en overnatning, er der indrettet en lille fold til hestene, så de
ikke forsvinder under den høje
himmel.
- Vi udvikler konstant på naturskolen indenfor de økonomiske
rammer, vi nu har, og hvis man har
ideer til, hvordan stedet kan blive
endnu bedre, vil vi meget gerne
kontaktes, siger Laus Gro-Nielsen,
som selv har drømme for fremtiden.
- Vi ville meget gerne have en
bus tilknyttet stedet, som kunne
hente og bringe skolebørn fra hele
kommunen til stedet. Her og nu er
der ikke råd til den slags, men det
ville være fantastisk, siger han.
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Taget i betragtning at stedet
»
og tilbuddet kun er et år gammelt,
er vi mere end tilfredse.

LAUS GRO-NIELSEN, om Hjørring Kommunes refugium

FAKTA
SLETTINGEN NATURSKOLE
{ Slettingen Naturskole blev indviet i juni 2015 efter en større renovering - og efter at have fungeret som lejrskole for kommunens
skolebørn i mange år.
{ I dag er stedet etableret med to nybyggede passivhuse, hvor
det ene fungerer som naturskole og det andet som kunstnerrefugium.
{ En tredje bygning fungerer som udstilling.
{ Både skoler, foreninger og private kan booke sig ind på naturskolen.
{ Der er desuden fire shelters, hvor man kan overnatte.
{ Naturskolen ligger i indlandsklitterne, som i 1500-tallet var
ramt af sandfygning. Først i 1800-tallet blev sandflugten stoppet
med såning af græsmarker.
{ Adressen er: Slettingenvej 51, Nørlev, 9800 Hjørring

»

Vi udvikler konstant på naturskolen
indenfor de økonomiske rammer,
vi nu har, og hvis man har ideer til, hvordan
stedet kan blive endnu bedre, vil vi meget
gerne kontaktes.

LAUS GRO-NIELSEN, Hjørring Komune

Jais Hammerlund er den seneste, der har nydt godt af et ophold i Hjørring Kommunes refugium ved Slettingen Naturskole.

Plads til store tanker
HJØRRING: Syv kunstnere og naturfolk har boet i kommunens nye refugium
Af Lars Høj
lars.hoej@nordjyske.dk

HJØRRING: Da Hjørring Kom-

Vestkystruten går gennem naturskolens udstilling, hvilket betyder,
at der må cykles indendøre - her er det Bodil og Henry Mikkelsen
fra Lønstrup, der er på tur.

Slettingen Naturskole ligger nogle kilometer udenfor Hjørring men giver mindelser om øde og uberørt natur.

mune besluttede, at lejrskolen ved Slettingen ikke skulle sælges, men omdannes til
en naturskole, tænkte man
lidt videre.
For hvorfor ikke bygge et
hus, som kunstnere og andet godtfolk kunne få et gratis ophold i - måske for at
male, skrive eller noget helt
andet.
Og siden betale for opholdet med en udstilling, et foredrag eller måske noget undervisning for de børn, der
benytter naturskolen. Altså
noget for noget.
Det blev til Slettingen Refugium, som siden indvielsen sidste sommer har huset
fem kunstmalere og to naturformidlere, som typisk
har boet midt i naturen i to
måneder for at udvikle, hvad
de nu har haft behov for at
udvikle. Stedet har stort set
været i brug siden åbningen,
og der er i øjeblikket en lille
venteliste på at få en plads.
- Alle kan i princippet ansøge Hjørring Kommune om
et ophold. Vi har et bedømmelsesudvalg, som vurderer,
hvem der får plads og hvornår - og taget i betragtning,
at stedet og tilbuddet kun er
et år gammelt, er vi mere
end tilfredse, siger biolog

Laus Gro-Nielsen fra Hjørring Kommune.
Frem til sommerferien var
refugiet beboet af Jais Hammerlund, som er ved at uddanne sig til natur- og kulturformidler ved UCN i Hjørring. Han vil gerne sætte fokus på hvordan man i højere
grad kan få os alle til at bruge f.eks. mælkebøtter og
brændenælder i hverdagen.
- Det er en råvare, som alle
har nem adgang til, for planterne vokser overalt og er
både sunde og smager godt så hvorfor ikke bruge dem,
spørger han retorisk og byder på mælkebøttesaft og
nældete, netop høstet fra
området.

Arbejdsrummet i refugiet har stor, stor udsigt over indlandsklitterne og et forsigtigt havkig, som giver plads til store tanker.
Foto: Hans Ravn

FAKTA
REFUGIEOPHOLD
{ Hjørring Kommune indviede sit nye refugium for et år siden, og
siden har fem kunstmalere og to naturformidlere haft ophold på
stedet.
{ Alle kan ansøge om et ophold på typisk to måneder - og det
behøver ikke handle om kunst. Prisen er at man udvikler noget,
som kan komme Hjørring Kommune til gavn - f.eks. en udstilling,
et foredrag eller andet.
{ Følgende har foreløbig haft ophold:
{ Malere: Anita Houvenaeghel, Andrew James Zealey, Peter
Max-Jakobsen, Amalie Christensen og Niklas Douglas Hansen.
{ Naturformidlere: Carsten Cramer og Jais Hammerlund.
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