Velkommen til
sporet ved fiskbæk
Den gule rute er ca. 4 km lang, og den røde rute er ca.
2 km lang. God tur.
1 Gråsten Landbrugsskole
Sporet er beliggende omkring Gråsten
Landbrugsskole, og udgår fra skolens
p-plads. Skolen åbnede i 1924. Gården
”Fiskbæk”, hvortil der hører ca.
200 ha jord, ejes
af landbrugsskolen. Gården har
140 malkekøer og 400 grisesøer
som årligt producerer 9.600
smågrise.
2 Gylletanke
Ved et vandhul er placeret to gylletanke, til opbevaring af
ca. 6000 m3 staldgødning. Omkring tankene er der plantet en 6-rækket vildtremise. Her drejer sporet til enstre
ad en markvej imod syd.

6	Roden Skov
Den store »Hesselholmeg« står ved sporets indgang til
Roden Skov, som hører under
Gråsten Statsskovdistrikt. Roden
Skov er på 146 ha. På grænsen
mellem skov og mark ses ofte
ræv og råvildt. I skoven er planten
tandrod ret almindelig. Tandrod,
der har lyslilla blomster, er karakteristisk ved at have mørke yngleknopper på stænglen.

9	Udsigt
Her er en fin udsigt over Nybøl Nor. Bemærk teglværkernes skorstene, som er meget karakteristiske for området.

7 Græsningsskov
I en del af skoven, på højre side af sporet, græsser landbrugsskolens kreaturer. Skoven er i 1995 udlagt til såkaldt
græsningsskov. Formålet er at skabe et eksempel på
en driftsform og en skovtype, der tidligere var meget
udbredt.

11	Karpesøer
Fra sporet er der godt udsyn over Adsbøl Dam, der også
drives som græsningsskov. To steder langs Fiskbækken
kan der ses rester af stemmeværker, der tidligere dannede to søer. Søerne blev oprindeligt etableret til karpedrift.

10	Fiskbækken
Sporet følger og krydser flere
steder Fiskbækken, der løber ud i Nybøl Nor. I regionplanen ønskes bækkens vandkvalitet så god, at der kan
leve laksefisk i den. Dette er nu nået, og lystfisker organisationer udsætter yngel derfra.

8 Husmandssteder
»Husmandsleddet« afslutter turen gennem statsskoven.
Sporet passerer nu nogle af de 25 husmandssteder, som
omkring 1924 blev udstykket fra Fiskbæk.

3	Fiskbæk Gods
Her lå indtil omkring 1608 den første landsby Fiskbæk.
Ved landsbyens nedlæggelse dannedes godset Fiskbæk med ca. 300 ha jord.
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4 Vildtremise
De små udyrkede arealer i agerlandet er af stor betydning for vildtet. Denne lille vildtremise indeholder også
en mindre sø. I den ene side er bevoksningen lav, så
der er indflyvningsmulighed for ænder.
Vildtremisse og diger indgår som en del
af gårdens overordnede naturplan.
5 Herregårdsdige
Sporet krydser her et gammelt herregårdsdige. Det fungerede tidligere som skel mellem
Fiskbæk og Gråsten Hovedgård. (Sporet går på marken
parallelt med skoven).
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Ruten er på sporet afmærket med
gule og røde trekanter på pæle
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Start
rød rute

Hvede
Hvede er verdens vigtigste kornart, og en af
de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin
blågrønne farve. Akset i
toppen har ingen stak,
»hår«. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
den mest dyrkede kornart
i Danmark. Byg anvendes
især til dyrefoder og
ølfremstilling. Den kendes
let på de lange stak - de
lange »hår«, der sidder
på akset i toppen af bygplanten.

Havre
Før i tiden blev der
dyrket meget havre
som foder til hestene. Umoden havre kendes på sin
mørkegrønne farve
og aksene, der
sidder som små
bjælder i toppen af planten.
Havre bruges til foder, havregryn, müsli o.lign..

Raps
Rapsen er let at kende
på sin gule farve, når
den blomstrer. Rapsen
kan blive over 2 meter
høj. Af rapsens små
sorte frø udvindes olie,
der bruges til madolie,
farve og lak. Olien kan
også bruges til brændstof til
biler og traktorer.

Kløver
Den findes som rødkløver og hvidkløver,
navngivet efter blomstens farve. Kløver
er kendetegnet ved,
at den kan indsamle
sit kvælstof fra luften. Den
sås oftest sammen med græs
eller korn og dyrkes til foder til
køer.

Majs
Denne slanke, hurtigtvoksende plante
er let at kende ude
på marken. Den
kræver meget varme, men kan blive
2-3 meter høj. Om
efteråret snittes hele majsplanten og anvendes som
kvægfoder.

Løvskov
Sø/Hav/Vandløb
Granskov
Mose/sump
Bymæssig bebyggelse
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Sporet ved Fiskbæk ligger ca. 1 km fra Gråsten. Den
grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 54.93981°, 9.60121°.
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og
han har åbnet sporet for færdsel til fods.
HUND I SNOR
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor
kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.

kortsignaturer - rutekort

Levende hegn
Skrænt
Jernbane
Vej
Gul rute
Henvisning til forklaring
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