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A
VNBØL: På en af mine utalli-
ge ture i bil mellem Aaben-
raa og Sønderborg kom jeg

en dag til at spejde ud over det
bugtede morænelandskab skabt
af istidens ismasser for godt
15.000 år siden. 

Lidt efter Bovrup og lidt før Ul-
lerup fangende mit øje et lille
stykke skov. Jeg blev mere nys-
gerrig efter, hvad det var for en
skov, og en dag med god tid dre-
jede jeg fra ved skiltet, der viste
mod Rufas i den sydlige retning
mod den ukendte skov. 

Omkring en halv kilometer ud
af den lille vej kom jeg til en ind-
gang til skoven. Jeg genkendte
straks de røde pæle og vidste nu,
at jeg var kommet til en af Natur-
styrelsens skove. Ved indgangen
stod der også et gammelt træskilt
med navnet »Avnbøl Sned«.

Sådan begyndte mit bekendt-
skab med denne lille naturperle i
Sønderjylland, som siden er ble-
vet til et af mine faste mål for tu-
re ud i naturen.

S
koven Avnbøl Sned ligger
godt en kilometer nordvest
for Ullerup og Avnbøl samt

15 kilometer fra Sønderborg, og
der har den formodentlig ligget
siden bondestenalderen.

Ordet »sned« skulle ifølge nog-
le lokale have to gamle danske
betydninger. Dels et afskåret
stykke, dels kratskov. Disse to
navne passer fint til skovens pla-
cering i forhold til byen og til at
den formodentlig i gamle dage
har ligget hen som selvsået og
udyrket kratskov.

Hos de lokale i området kalder
man ikke Avnbøl Sned for Avnbøl
Sned. Skoven kaldes »Bambus-
skoven«, og flere kender slet ikke
til skovens rigtige navn. Navnet
»Bambusskoven« er kommet ef-
ter, at den daværende skovfoged
Troels Trier Mørk, der dengang
var skovfoged på Broager Skov-
part, etablerede et helt specielt
forsøg i skoven. 

Under 2. verdenskrig var det
svært i Danmark at skaffe bam-
bus til blomsterpinde og flettede
vægmåtter. Skovfogeden skaffe-
de derfor fra en planteskole nog-
le bambusplanter (Gul bambus),
som man plantede ud i skoven.
Efter få år var de blevet til ti store
fire meter høje bambusklumper,
som voksede inde blandt sko-
vens øvrige danske træarter.

D
esværre for forsøget faldt
priserne på bambuspinde
kort tid efter krigen og det

blev ingen guldgrube, som skov-
fogeden havde håbet på. Forsø-
get blev derfor opgivet igen, men

bambusplanterne fik lov at blive
stående. De groede fint i skoven
og mange lokale har igennem ti-
den (ulovligt) hentet bambusa-
flæggere til egen have samt blom-
sterpinde i »Bambusskoven«.

Op igennem tiden voksede
bambussen fint og blev en fast
del af skoven, men midt i
1990’erne begyndte den at blom-
stre og efterfølgende dø. Men ef-
ter et par år og efter, at man troe-
de, at bambussen ville forsvinde
helt, begyndte der at komme fine
små nye skud op af skovbunden. 

Det viste sig, at bambussen ef-
ter den havde blomstret, flittigt
havde kastet en masse frø, som
villigt spirede og siden voksede
op til nye meterhøje bambus-

planter. Den dag i dag kan man
derfor stadig finde vildtvoksende
bambus i »Bambusskoven«.

F
oruden bambus kan den lille
skov også byde på mange
andre spændende oplevel-

ser. 
I 1600-tallet hørte hele skoven

under en af egnens store gårde
»Avnbølgård«. Der tjente en
skovarbejder, og for at holde op-
syn byggede man et lille hus til
ham inde i skoven. Han boede
der med familien og drev samti-
dig en lille kro. 

I gamle dage gik hovedvejen
mellem Aabenraa og Sønderborg
midt igennem skoven og førte
derfor folk lige forbi den lille kro,
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VANDRING: Sønder-
jylland byder på mange
muligheder for oplevel-
ser i naturen. Naturvej-
leder Andreas Hermann
fortæller her om en af
dem – Avnbøl Sned.
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hvor de kunne gøre holdt. 
I dag går vejen der stadig, men

er blot en lille skovvej. Huset,
som lå midt i skoven, flyttede
man sidst i 1800-tallet ud af sko-
ven til dets nuværende placering
sydøst for skoven. 

Man kan fortsat finde rester af
diget, som lå omkring huset inde
i skoven, men der er ingen over-
jordiske rester af finde.

I dag er der en stor åben plads.
Denne plads kaldes »Danseplad-
sen«. Dansepladsen er lavet af
Avnbøl Ullerup Landsbylaug som
en del af et borgerinddragelses-
projekt.

De lokale beboere lavede i
2009 et samarbejde med Natur-
styrelsen om at få lov til at benyt-
te skoven. Et af disse resultater
blev af få lavet et samlingspunkt
midt i denne lille naturperle. Her
holdes der Sct. Hans-arrange-
menter og udflugter. Skole, SFO
og børnehave bruger stedet til
udflugter, ture og arrangementer.

G
år man tur igennem skoven
på den lange lige gamle
hovedvej, kommer man i

skovens nordvestlige del til en
række flotte, gamle hestekastan-
jetræer. De er ligesom bambus-
sen plantet under 2. Verdenskrig,
men er sat i skoven af æstetiske
og jagtmæssige grunde.

Træerne får masser af flotte
blomster og derved nektar til
skovens insekter. Om efteråret gi-

ver de desuden mange frugter til
vildtet.

Skoven er hjemsted for en god
bestand af rådyr og huser også
grævling, ræv og natugle. Det er
et yndet sted for områdets ravne
at samle sig for natten, og deres
rullende kalden kan typisk høres
omkring solop- og nedgang.

For nogle år siden var skoven
også hjemsted for en stor horn-
ugle på træk, og det kunne ses
ved, at den havde lavet ædeplad-
ser inde i skoven. Der kunne man
finde rester af bl.a. musvåger,
som var blevet svagelige sidst på
vinteren og derfor et nemt bytte
for den store hornugle.

S
elve skoven er på godt 50
hektar, men det er kun om-
kring de 42 hektar, som hø-

rer under staten og forvaltes af
Naturstyrelsen, Sønderjylland.
Resten er privatejet og er skov-
arealer, som grænser op til sko-
ven.

Der må ikke køres med motor-
køretøjer i skoven, men på cykel
eller til fods er det en fin tur fra
Ullerup eller Avnbøl ud ad Rufas-
vej gennem skoven til Bojskovvej
og over Rufas hjem ad Rufasvej. 

Man kan ved indgangen til sko-
ven nyde en kop kaffe eller ligne-
de på de opstillede borde og
bænke inden man tager videre på
sin færd.

Rigtig god tur til denne lille na-
turperle

Avnbøl Sned

En smuk vej ind i
»Bambusskoven«,

der foruden meter-
høj bambus byder 
på skønne natur-

oplevelser.

»
Hos de lokale i området kalder man ikke Avnbøl Sned for
Avnbøl Sned. Skoven kaldes »Bambusskoven«, og flere ken-
der slet ikke skovens rigtige navn.

»
Ordet »sned«
skulle ifølge 
nogle lokale have
to gamle danske
betydninger. Dels
et afskåret styk-
ke, dels kratskov.
Disse to navne
passer fint til 
skovens place-
ring i forhold 
til byen og til, at
den formodentlig
i gamle dage 
har ligget hen
som selvsået og 
udyrket kratskov.


