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I Gisselfeld Klosters skove står et opsigtsvækkende tårn. Med en højde 
på 45 meter rejser det sig op over skovens trækroner, og fra toppen 
kan man (på en god dag) se 25 km ud over den sydsjællandske natur. 
Idéen om et udsigtstårn er fundet med reference til andre tårne i 
Europa, men Skovtårnet er det første af sin slags i Danmark og har en 
helt unik konstruktion tegnet af EFFEKT Arkitekter.

Vi håbede alle på svalende skygge i skoven, da vi på en svedpiblende 
varm dag med 30 grader i skyggen satte kursen mod Skovtårnet.

Bag idéen og realiseringen af Skovtårnet står firmaet Camp Adventure. 
Deres mission med at bygge et tårn i skoven er at gøre naturens 
skønhed mere tilgængelig og at iscenesætte den på nye måder. 

Tårnets timeglasform, med en smal midte og en bred top og bund, 
giver konstruktionen en større stabilitet samtidig med, at det skaber et 
oplevelsesrigt forløb. I midten, hvor tårnet er smalt, kommer man helt 
tæt på trækronerne, og mens man gradvist bevæger sig op over 
træernes toppe, hvor øjet rækker og længere og længere, udvider 
tårnet sig og understreger oplevelsen af de store vidder.



Den airconditionerede bus var et helle fra varmen i byen, indtil vi nåede de mere luftige omgivelser ved Gisselfeld.



Katja fra Byens Netværk bød velkommen og gav ordet videre til Kasper Larsen fra Camp Adventure, 
som fortalte om, hvordan Skovtårnet gik fra at være en vild idé til at være et velbesøgt udflugtsmål.   



En boardwalk på 900 meter leder besøgende gennem skoven og ind til Skovtårnet. 
Boardwalken iscenesætter skoven omkring samtidig med, at den beskytter naturen. 



I midten bliver tårnet smallere, og man kommer helt tæt på træerne.





I toppen udvider tårnet sig igen og understreger 
følelsen af de store vidder.





Efter turen op i Skovtårnet var Næstved Flisecenter værter for en 
velfortjent burger og en kold sodavand.    





Tak for i dag.


