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ADSBØL DAM - "E GRUE" - PARADISET
I forbindelse med Historisk Forenings udflugt til Gruen ved 
Adsbøl i maj måned 2016, havde vi fået oplysninger om stedet 
fra skovfoged Martin Reimers, Naturstyrelsen Sønderjylland.  
Her bringes en sammenskrivning af hans noter om Gruen med enkelte 
tilføjelser.
 
En ukendt naturperle
Gruen (Gruben) ligger umiddelbart vest for landsbyen Adsbøl en 
kilometer fra Gråsten. Den er ikke ret stor, kun 4 hektar, men det er 
til gengæld et meget smukt naturområde, som ikke ret mange kender, 
da kun stier fører dertil. Det rummer en smeltevandsslugt med stejle 
skrænter, hvor det havørredrige vandløb Fiskbæk strømmer igennem. 
Ovenfor slugten vokser ældre og yngre ege- og bøgeskov, mens der på 
selve skrænterne gror smukke gamle knudrede egetræer. I bunden snor 
vandløbet sig gennem delvis åbne arealer. Der har ligget karpedamme 
i slugten, og de gamle dæmninger kan stadig ses. Smukke orkideer 
blomstrer om foråret, og en dejlig lille sø spejler de flotte egetræer.

Udflugten til Gruen. Foto: Erik J. Hansen.
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Stierne til Gruen
Officielt hedder området Adsbøl Dam. I landsbyen Adsbøl kaldes 
slugten for E Grue, og på Gråsten Landbrugsskole hedder den 
Paradiset. Og paradisisk er der: Bæk, sø og skov i en intim blanding 
i det kuperede landskab.

Grunden til at kun få kender dette skønne sted, er givetvis, at man 
kun kan komme dertil ad to stier. Dels fra landbrugsskolen ad en sti 
langs bækken dels ad et spor langs jernbanen fra den blinde ende af 
Fiskbækvej. Den afmærkede rute Sporet ved Fiskbæk fra landbrugs-
skolen fører igennem Gruen. Der ligger kort over ruten på Internettet.

 
Udflugten til Gruen. Foto: Erik J. Hansen. 

 
Et udflugtsmål i gamle dage
Tidligere var Gruen et nærrekreativt område for Adsbøl. Det var før 
jernbaneoverskæringen ved Fiskbækvej / Ved Gruen blev spærret i 
1995, hvilket siden har gjort det svært at komme til området sydfra. 
Helt tilbage i 1920´erne var Gruen et lokalt udflugtsmål kendt for sin 
skønhed, da Naturstyrelsens gamle driftsplan fra 1926 omtaler Gruen 
som lystskov, en skov der skulle drives med hensyn til friluftslivet 
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ved såkaldt plukhugst, hvor enkelttræer blev fældet i stedet for at 
skove større samlede områder på en gang. 

I 1960´erne tog alle elever fra Adsbøl kommuneskole hvert år på 
tur til Adsbøl Dam, hvor der blev leget og spist. Den gamle tvegede 
eg ved øverste dæmning var klapfri træ, det vil sige at man i gem-
meleg ved at klappe på træet og råbe Klap fri for mig kunne undgå 
at blive taget, af den der skulle finde de andre.

Naturstyrelsen ejer og administrerer området, der også i dag 
drives med særligt hensyn til de store naturværdier og friluftslivet.  

 
Den tvegede eg. Foto: Naturstyrelsen. 

Drømmen om tunnelen
Siden jernbaneoverskæringen ved Gruen blev lukket, har der været et 
ønske om at skabe en adgangsvej under jernbanen fra Adsbøl. Der er 
arbejdet på planerne i flere omgange og det bliver der igen nu, så håbet 
er, at der kan etableres en passage af trædesten i bækken i tunnelen.
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Tunnelen set fra Grue-siden. Foto: Naturstyrelsen.

Panik i Gruen
I den nordlige ende af Gruen passerer Sporet ved Fiskbæk bækken 
over en gangbro.

I det ekstreme regnskyl den 20. august 2007, hvor der faldt 
næsten 150 mm. regn på under to timer i Gråstenområdet, steg 
vandstanden i Fiskbæk voldsomt og skyllede gangbroen flere 
hundrede meter ned til tunnelen under Sønderborg-jernbanen. Siden 
er der bygget en ny bro på stedet, hvor den gamle lå. Regnskyllet var 
i øvrigt et af Danmarkshistoriens værste, hvor både landevejen og 
jernbanedæmningen tæt på Gruen blev skyllet væk.
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Gangbroen kort efter den er skyllet fra den ene ende af Gruen til den 
anden. Foto: Naturstyrelsen.

Fiskbækken genfødes
Oprindelig var bækken en renvandet bæk, men siden 1930´erne 

blev vandet mere og mere forurenet af urenset spildevand fra Gråsten 
Landbrugsskole og spredt bebyggelse i oplandet.

I 1988 undersøgte Sønderjyllands Amt vandkvaliteten. I det øvre 
løb var bækken klarvandet, men nedenfor landbrugsskolen og igen-
nem Gruen var den stærkt forurenet.

Siden er tilløb af urenset spildevand standset og bækkens vand er 
igen blevet egnet for smådyr og havørreder.
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Bækken. Foto: Naturstyrelsen.

Problemer med karpedriften
Karpedammene blev sandsynligvis anlagt af hertugen på Gråsten Slot 
i den tyske tid før 1920. De blev efter 1920 brugt som fortræksdamme 
til yngel. Det betød, at de helt små karper, ca. 8 dage efter de var 
klækket i gydedammene i skoven ved Gråsten, blev flyttet til dam-
mene i Gruen, hvor de levede hele sommeren. 

Karpedammene blev dengang sandsynligvis gødsket om sommeren 
og er en til to gange hver sommer ryddet for overfladevegetation. Ca. 
hvert femte år har de ligget tørre om sommeren, hvor der samtidigt 
har været dyrket korn i dem for at fjerne bundslammet. Hver vinter 
har de normalt også været tørlagte og er blevet kalkede.

I 1924 blev begge damme delvist bortskyllede i forbindelse med 
kraftig regn, men de blev repareret og fortsat brugt i karpedriften.

I 1950erne blev betondæmningen i den sydlige af dammene re-
noveret af Karl Matzen og Axel Hansen. I forbindelse med arbejdet, 
blev der etableret et lille tipvognsspor ud på dæmningen. Karl og 
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Axel var hjemsendte om vinteren fra Gråsten Teglværk og arbejdede 
i denne periode på skovdistriktet. I forbindelse med arbejdet ridsede 
de deres forbogstaver og årstallet 1950 i den våde beton. Begge dele 
kan ses endnu, hvis man kikker godt efter. 

Foto: Naturstyrelsen.

Oprindeligt fyldte de to damme knap en hektar, men i 1978 var de 
groet så meget til, at de kun dækkede godt en halv hektar og de var 
mere eller mindre opgivet til karpeavl på grund af bækkens forure-
ning. Stemmeværkerne var forfaldne, og kort efter blev karpedriften 
helt opgivet.

Karper efter 1 år i fortræks-
dammene. 
Foto: Naturstyrelsen.
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Der sprænges for havørrederne
I 1980 havde skovdistriktet planer om at fjerne dammene af hensyn 
til ørredopgangen. I den nederste dam brød vandet igennem jord-
dæmningen ca. 1982 ved siden af stemmeværket, og inden 1984 blev 
vandet lukket ud af begge damme.

I 1988 var der stort set ikke åbent vand i dammene mere, og 
bækken havde dannet veldefinerede løb gennem begge de tidligere 
damme. Endnu i 1988 var der et styrt på ca. 2 meter i den øverste 
dæmning, så ørrederne ikke kunne passere.

Havørred.

I 1988 udarbejdede Hedeselskabet en rapport med forslag til æn-
dringer, for at havørrederne skulle kunne komme forbi resterne af 
dæmningerne. I rapporten blev det foreslået, at der ved den øverste 
dam blev bygget en fisketrappe med 8 bassiner, så ørrederne kunne 
passere dæmningen, hvis dæmningen overhovedet skulle bibeholdes.

På et møde i 1988 med Gråsten Kommune udtalte skovrider 
Morville, at skovdistriktet længe havde ønsket at restaurere Fiskbæk, 
men ikke ville, da vandkvaliteten var for ringe. Efter 1988 var 
Gråsten Landbrugsskole imidlertid stoppet med at udlede spildevand 
til bækken og vandkvaliteten blev bedre, så derfor var det på tide at 
gøre noget. Morville mente dog, at Hedeselskabets forslag om en 
fisketrappe til knap 200.000 kr. ville blive for dyr. 
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Gråsten Skovdistrikt ønskede i stedet at gennembryde den øverste 
dæmning. Hertil advarede både Hedeselskabet og kommunen, da det 
ville kunne give problemer med sandvandring i vandløbet.

Gråsten Kommune søgte derefter Miljøstyrelsen om penge til pro-
jektet, der imidlertid afslog efter en redegørelse fra DMU (Danmarks 
Miljøundersøgelser).

I 1991 besigtigede Gråsten Kommune og Gråsten Skovdistrikt 
vandløbet og man blev enige om, at der kunne skabes passage for 
ørrederne, og at man kunne undgå alvorlig sandvandring, ved at 
skovdistriktet sørgede for at sprænge slusen i den øverste dæmning 
samt udjævne hullet i den nederste dæmning, og kommunen etable-
rede et sandfang. 

Den 23. oktober 1991 blev slusen i den øverste dæmning sprængt af 
sergentskolen i Sønderborg med 13 kg sprængstof. Det gav tre høje brag, 
men ingen klager og de øvrige tiltag blev også gennemført. Senere, i 1997, 
blev den smukke sø i den nordlige ende af slugten udgravet til erstat-
ning for de tidligere karpedamme til gavn for dyr, planter og friluftsliv. 
Siden da har vandløbet rummet en fin bestand af gydende havør-
reder. Blandt andet gyder de i Fiskbæk på landbrugsskolens område, 
hvor der blev udlagt gydegrus til dem. Den tidligere forstander Peder 
Damgaard har således set en ræv stå i haven ved bækken og fiske 
efter ørreder på bedste amerikanske bjørnemanér.

Dæmning. Foto: Naturstyrelsen.
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Krogede ege og smukke orkideer
De smukke knudrede ege, der vokser på 
skrænterne langs Fiskbæk, regner man 
med er fra omkring 1775, det vil sige knap 
250 år gamle og de får lov at stå, så længe 
de kan. De yngre ege på de flade arealer 
oven for skrænterne er plantet i 1935. Man 
ser tydligt, at de er forstligt drevet med 
deres ranke vækst.

Der findes et usædvanligt rigt og vari-
eret planteliv i området. Planter, der hører 
hjemme i skov, på eng og overdrev samt 
i bæk og sø, er repræsenteret. Om foråret 
er både den storblomstrede kodriver på 
skrænterne og orkideen tyndakset gøgeurt 
i egeskoven smukke seværdigheder. Alle orkideer er fredede, så gø-
geurterne må ikke plukkes.

Tyndakset gøgeurt. Foto: Jens Kristian Overgaard.

Tre gamle ege. 
Foto: Naturstyrelsen.
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Gruens stikkende perle 
I gamle optegnelser fra Gråsten er det noteret, at den i Danmark me-

get sjældne plante håret kartebolle engang fandtes i Gråstenområdet. I 
mange år regnede man den for uddød, men så en dag i år 2001 blev 
den genfundet i Gruen. 

Det er den eneste karte-
bolleart, som er vildtvok-
sende i Danmark, og den 
er i tilbagegang i landet 
og kun fundet et enkelt 
sted mere i Sønderjylland. 
Naturstyrelsen overvåger 
derfor plantens forekomst 
som ejer af Gruen og forsø-
ger at sikre, at den ikke for-
svinder fra området. Planten 
bør ikke plukkes, og der bør 
ikke samles frø af den.

Smukke og sjældne fugle
Da karpedammene endnu fandtes, blev 
Gruen betegnet som regionalt betydende 
for fuglelivet, da de temmelig sjældne 
isfugle og bjergvipstjerter ynglede der. 
Skovfoged Madsens søn i Gråsten, ama-
tørornitologen Jesper Madsen, advarede 
allerede i 1980 om, at isfugl og bjergvip-
stjert sandsynligvis ville forsvinde som 
ynglefugle, hvis det sidste vand blev luk-
ket af de gamle karpedamme til fordel 
for havørredernes fri passage. Det kom 
desværre til at holde stik, og det er et 
godt eksempel på de konflikter, der ofte 
er knyttet til naturpleje. Man gavner nogle 
arter og skader andre.

Håret kartebolle i Gruen. 
Foto: Naturstyrelsen.

Isfugl. 
Foto: Søren Gülck.
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Skoven breder sig
I 1991 var det tidligere så smukke område ved at gro til, og der blev 
derfor fjernet mange mindre træer og buske, så man igen kunne se 
dalen, dæmningerne, søen og de gamle egetræer. Siden da har Gråsten 
Landbrugsskole afgræsset området med kvæg, der skulle holde det 
åbent ved at køerne spiste skuddene på de opvoksende træer og buske. 
Det er dog ikke lykkedes helt, så siden er opvækst af træer og buske 
blevet knust maskinelt. De seneste år har Gruen ikke været græsset, 
og buske og nye træer er på vej frem igen. Det betyder, at det både 
er sværere at færdes i området, nyde de smukke udsigter og ikke 
mindst at nogle af de fine blomster risikerer at forsvinde fra Gruen. 
Der er planer om at genskabe udsigterne og retablere græsningen men 
forhåbentlig mere effektivt, måske ved hjælp af geder, der er kendt for 
at kunne holde træagtig opvækst nede.

  

Geder! Fremtidens dyr i Gruen? Foto: Naturstyrelsen.
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