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Året der gik
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Tang-Tørven
Mønninger af ålegræs, formet 
som tørv og i ruller, er efter alt 
at dømme en god og holdbar 
løsning 

 Forsiden... er denne gang en tækket støvle! Det er en animation af vartegnet for spejdernes landslejr 
2017, som forhåbentlig får tækkede sider og tangtørv på "overlæderet". Støvlen er det foreløbige resultat 
af et samarbejde mellem Straatagets Kontor og de 5 spejderkorps bag sommerlejren, som har temaet 
"Vi sætter spor".  Læs mere side 24. Animation: Alf Olsen
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Fælles laug
To enige bestyrelser anbefaler nu 

en sammenlægning af de to 
danske tækkemandslaug
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 Kære tækkemænd
Den her leder bliver mere personlig end andre, jeg har skrevet, for jeg er glad 
for, at de to laug efter alt at dømme nu er ved at fi nde sammen i et. For mig som 
ansat er det yderst glædeligt, at mine to ejere forlader fordums stride og i stedet 
nu overvejer at ”slå kludene sammen”, om ikke i et egentligt giftermål, så i et lige-
værdigt samliv ved at danne et laug for danske tækkemænd.

Helt tilbage til dengang, jeg arbejdede med visionen om et fælles videns-, op-
levelses- og besøgscenter for branchen, ”Stråtagets Hus”, var det tydeligt, at det 
var et problem, at der var to laug. ”Hvis så lille en branche ikke kan fi nde ud af at 
stå sammen, så er det næppe muligt at skaff e de millioner, der skal til for at rea-
lisere projektet”, sagde min daværende gode kontakt i Realdania under et møde 
om Stråtagets Hus.

Samme melding kom fra andre fonde. Derfor var det naturligt i 2010, da jeg ar-
bejdede på Tækkekontoret, at spørge medlemmerne i det daværende Jydsk 
Tækkemandslaug, om de mente, at der kun burde være et laug..? Alle svarede 
uden undtagelse ja! 

Et par år senere blev de tilstedeværende omkring 100 tækkemænd enige om at 
etablere Straatagets Kontor som et fælles projekt, ejet af de to laug. Det var til 
bindedagen i september 2012. Heldigvis var bestyrelserne efterfølgende også 
enige om at ansætte mig (Tak for tilliden.)

Nu er der snart gået fi re år siden den eftermiddag i Carlos lade. På bindedagen i 
år sparkede min tidligere chef i DR, Per Krogh Simonsen, kærligt de tilstedevæ-
rende tækkemænd bagi. ”Se nu for F…. at fi nde sammen, I er for sårbare, når I 
står splittede – og I forvirrer omverdenen fuldstændig”, var den korte version af 
meldingen fra Per, som via et konsulentarbejde for mig havde sat sig grundigt 
ind i tækkebranchen og analyseret den.

Sven Jon Jonsen, forholdsvis nyt bestyrelsesmedlem i min bestyrelse, rakte midt 
i en forvirrende og tåget debat, hvor fakta og myter blandedes i én pærevælling, 
hånden op og foreslog, at der skulle laves en hvidbog: En samling af fakta, så alle 
kunne læse sig til, hvad der er fup og hvad fi duser…

Hvidbogen blev lavet, forslagsstilleren hang på jobbet, facts kom på bordet, ikke 
mindst om uddannelsen, som alle er enige om skal bevares. Og efter et møde, 
hvor de to laugs bestyrelser drøftede en sammenlægning var der på det næste 
møde enighed: et laug, medlemskab af Dansk Byggeri, der er fl ere fordele end 
ulemper. 

Nu bliver det op til medlemmerne af de to laug på generalforsamlingerne at 
sætte deres kryds ved ja eller nej til forslaget om sammenlægning. Det bliver 4. 
marts. Samme dag inviteres samtlige danske tækkemænd til fælles møde, så alle 
kan blive hørt og alle vil kunne høre argumenterne.

Én ting er sikkert: Sammenhold gør stærk. Jeg ved, hvor mit kryds skal sættes. 
Hav en rigtig god jul og kom godt ind i det nye år. 



4 DECEMBER 2016

 FÆLLES 
 LAUG PÅ VEJ

LAUGENES TO BESTYRELSER 
ER NU ENIGE OM, AT VEJEN FREM ER 

AT ETABLERE ET FÆLLES LAUG, 
HVOR ALLE ER MEDLEMMER AF DANSK BYGGERI 

TEKST: JØRGEN KAARUP
FOTOS: HANNE ENGELSTOFT LUND

Bestyrelserne i de to laug for danske tækkemænd er nu enige om, at 
der bør etableres et fælles laug, og at dette laug skal være medlem 
af Dansk Byggeri. ”Vi prioriterer uddannelsen højt, og når den ifølge 
dansk lovgivning ikke kan drives uden arbejdsmarkedets parter, så 
er medlemskab af Dansk Byggeri en nødvendighed”, siger Tækkelau-
gets formand, Thomas Gerner.

Begge laugsformænd understreger, at der er tale om en sammen-
lægning, ikke at det ene laug ”opsluges” af det andet. Og de under-
streger også, at det selvfølgelig er medlemmernes afgørelse, og at 
en egentlig beslutning om at etablere et fælles laug kommer til at 
foregå på laugenes generalforsamlinger, som i år bliver på samme 
dag, nemlig den 4. marts 2017.

Samme lørdag, 4. marts, indkalder bestyrelserne til et fællesmø-
de for alle i den danske tækkebranche. Laugsmedlemmer og ik-
ke-laugsmedlemmer er altså lige velkomne, ganske som til binde-
dage og seminar.

Mødet holdes på Fangel Kro lidt syd for Odense, samme sted, de to 
bestyrelser har mødtes to gange i oktober og november måned for 
at drøfte sammenlægning af laugene.

På seneste møde, 4. november, var der total enighed om, at et fæl-
les laug vil styrke sammenholdet, give mere synlighed og gennem-
slagskraft og forebygge den signalforvirring, det for nogle kunder 
har været, at der er to laug i så lille en branche. 

TÆKKELAUGET GODT NAVN
Formand for Straatagets Kontors bestyrelse, Finn Guld, sagde på mø-
det den 4. november, at ”det da godt kunne være, at et fælles laug 
skulle hedde Tækkelauget, for det er godt, kort og præcist navn”.

Dermed understregede han, at Dansk Tækkemandslaug er med på, 
at laugene og deres medlemmer mødes ”på midten”, at der er tale 
om en sammenlægning og dermed, at det er et nyt laug, der kom-
mer ud på den anden side.

Tækkelaugets formand, Thomas Gerner, har haft kontakt med man-
ge af sine medlemmer, og sagen har været drøftet intenst i laugets 

bestyrelse. Det er en enig bestyrelse i Tækkelauget, der nu indstiller 
til medlemmerne at gå ind for at sammenlægge laugene. 

De to bestyrelser har i november måned sendt et fælles brev til med-
lemmerne, hvori de forklarer, hvorfor der nu er enighed om at anbe-
fale en sammenlægning. Her et kort uddrag fra brevet:

”Vi kan ikke drive vores uddannelse videre uden Dansk Byggeri. Det 
er ikke noget, vi har bestemt. Det er dansk lovgivning. Og vi ønsker 
den uddannelse, vi har brug for unge, veluddannede tækkemænd.
Vi kan ikke undvære de eksperter og lobbyister, der på vegne af hele 
byggebranchen – som vi jo er en del af – prøver at fremme vores sag. 
Dansk Byggeri er både en vidensbank og en interesseorganisation, 
som vi kan drage nytte af.”

HÅBER PÅ FLERE MEDLEMMER
Brevet slutter med en opfordring til, at medlemmer retter henven-
delse til deres bestyrelse for at drøfte sagen – eller møder op til se-
minaret den 20. og 21. januar, hvor sammenlægningen helt sikkert 
vil være et samtaleemne.

Efter fællesmødet for alle tækkemænd den 4. marts holder begge 
laug generalforsamlinger, hvor forslaget om ”fusion” vil blive frem-
lagt. 

”Vi håber, at et fælles laug for danske tækkemænd vil få fl ere til at 
melde sig ind, for mange, især yngre, har afholdt sig fra laugene for 
at undgå de uoverensstemmelser, der til tider har fyldt lige lovlig 
meget”, siger Thomas Gerner, Tækkelauget.

Formanden for Dansk Tækkemandslaug, Henrik Henriksen glæder 
sig over den positive tone, der har præget de to fællesmøder for be-
styrelserne.

”Vi arbejder for samme sag, vi har samme interesser, vi vil styrke vo-
res fag, så vi øger kvaliteten og dermed bliver i stand til at konkurrere 
med de udenlandske kolleger, som vi næppe kan slå på prisen”, siger 
Henrik Henriksen. 



    

Fra 13 hk – 68 hk    
Bredde fra 79 cm
Stor løftekapacitet fra 800 kg.
Lille egenvægt fra 800 kg.
Brugte på lager fra 50.000 kr.      
Over 100 forskellige redskaber   
Den perfekte medhjælper
Finansieringseksempel: 
20% udbetaling – 20% rest 
kun 36,00 kr. pr. dag.

Jylland – Fyn  86 95 75 22 Sjælland  59 65 60 37
www.sorring-maskinhandel.dk
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THOMAS GERNER
FORMAND, TÆKKELAUGET

 Kære kolleger 
 og kammerater

 GOD JUL & GODT  
De to laugs-formænd ønsker alle tækkemænd god jul og ser spændende perspektiver i det nye år

Stråtaget har igen i år været på turné – økomesse i Hvalsø, Roskilde 
Dyrskue og fl ere andre steder har folk kunnet klappe et stråtag og få 
svar på deres spørgsmål.
 Vi får gjort opmærksom på os selv – omtale i tv2/lorry, Nyhederne, 
sektion i Politikken, særudgivelse af Land og Fritid.
 Arkitekter og bygherrer har fået øjnene op for vores lille fag, for 
strå som byggemateriale og stråtagets fortræff eligheder. 
 Interessen for stråtag har aldrig været større og det virker som om 
at ordrerbøgerne er ved at blive fyldt godt op hos tækkemændene 
landet over.

Bindedagen blev igen i år til i et samarbejde mellem Dansk Tække-
mandslaug og Tækkelauget. 
 En rigtig god dag ved Vadehavscenteret, hvor det super fl otte og 
fantastiske stråtag kunne beundres på tæt hold.
 Uddannelsen, Dansk Byggeri og certifi cering af tækkemand blev 
livligt diskuteret til det lille formiddagsmøde vi havde på Hviding 
Forsamlingshus.
 Vi fi k en opsang og blev lettere provokeret af den tidligere chef for 
DR–Provinsafdelingen: ” Forandringsvillighed – At ville se virkelighe-
den i øjnene, hvor ubehagelig den end måtte være…..og så agere på 
den!” sagde Per Krogh Simonsen.
 – Den er værd at have i baghovedet, mens der læses videre i den-
ne udgave af Tæk.

2016 blev også året hvor afstandskravet blev nedsat og vi kom end-
nu et skridt nærmere Straatagets Kontor’s vision om fordobling af de 
tækkede kvadratmeter i Danmark.
 Én vision vi kun kan nå hvis vi som branche står sammen. Sammen 
om at uddanne unge mennesker til professionelle tækkemænd, 
samt at holde os ”up to date” med de stadig stigende krav, vi står 
over for som håndværkere, så vi kan lave veludførte stråtage, som 
holder i mange år.

Uddannelsen køres kun i samarbejde med Dansk Byggeri – dette har 
vi fået slået fast, ved en grundig research siden det på Bindedagen 
blev vedtaget at der skulle laves en Hvidbog. 
 Hvidbogen, samt artiklen om uddannelsen i sidste Tæk siger en-
tydigt at det ikke lader sig gøre at drive uddannelsen uden Dansk 
Byggeri.

Derfor har vi, bestyrelsen i Tækkelauget, de sidste par måneder haft 
fl ere møder med Dansk Tækkemandslaug om hvordan en evt. sam-
menlægning kan se ud.
 Vi er klar til at lægge gamle historier og uenigheder bag os og se 
fremad i en fælles fremtid.
 Et fælles laug bliver med Dansk Byggeri som samarbejdspartnere. 
Her vil man kunne få hjælp med juridiske spørgsmål, en garantiord-
ning samt direkte indfl ydelse på uddannelsen.

Jeg mener at man bør fokuserer på fordelene ved et tækkelaug, hvor 
høj faglighed og social fællesskab er i højsædet, og så se kontingen-
tet som en investering i branchen og vores fælles fremtid. 
 Vi har fået et favorabelt tilbud fra Dansk Byggeri, som giver rabat 
de første 2 år til nye medlemmer af Dansk Byggeri.
 Se tilbuddet andet sted i bladet.

Jeg ser frem til at vi i 2017 i fællesskab får styrket branchen, så vi er 
klar til alle de mange strå som skal lægges i fremtiden.
 Jeg håber derfor at mange vil bakke op om et laug, da vi står bedst 
hvis vi er sammen og kan trække på hinandens styrker og kræfter.

Glædelig jul og godt nytår – vi ses til seminar på Den jydske Hånd-
værkerskole til januar!

Bedste hi lsner 

Thomas Gerner
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NYTÅR
stor tak. I har sammen med arkitekten virkelig fl yttet grænser-
ne for, hvad vi troede var muligt at lave med strå. Og et nyt og 
lige så spændende projekt er under opsejling. 

Vi har afholdt fælles bindedag igen i år. Den var fl yttet fra Fyn til 
netop området ved Vadehavscentret netop for at se det meget 
spændende tækkearbejde. Bindedagen startede med et ind-
slag af Per Krogh Simonsen med en fortid i bl.a. DR. Per gjorde 
meget ud af at tækkebranchen sad på et guldæg, hvis vi fandt 
sammen i en fælles enhed, et fælles laug som stod sammen og 
ikke bekrigede hinanden. 

Efter dette indslag tog snakken en drejning, jeg på ingen 
måde var forberedt på. Mange lange diskussioner om mulig-
heder, for og imod et laug og ikke mindst medlemskabet af 
Dansk Byggeri. Debatten førte til, at Sven Jon Jonsen påtog sig 
at lave en hvidbog omkring fordele og ulemper ved det ene el-
ler andet tækkelaug. Fakta den dag var dog at hvis dette guld-
æg skulle opnås, ja så skulle branchen stå sammen.

Hvidbogen (med sort omslag) blev lavet og konklusionen var 
meget klar. Tækkebranchen har ingen fremtid uden hjælp fra 
Dansk Byggeri. Og efter fl ere lange møder, står vi så på tærsk-
len til et nyt år med to bestyrelser som er helt enige om, at en 
sammenlægning og et medlemskab af Dansk Byggeri er det 
eneste rigtige for tækkebranchens fremtid. 

Året 2016 vil stå tilbage som året, hvor der blev fl yttet grænser 
som ingen troede muligt. Og jeg vil gerne takke alle de gode 
kræfter som har bidraget til denne rivende udvikling af vores 
fag. For intet er kommet af sig selv. Der er virkelig ofret mange 
interessetimer i årets løb. Men det virker godt når det lykkedes.

Jeg vil også gerne takke alle jeg har mødt i årets løb og som 
på mange måder har bidraget til min viden, godt som skidt. 
Jeg føler året har det været det mest spændende nogensin-
de for mig. Og forhåbentlig kan vi alle leve op til de stigende 
forventninger, som branchen må forvente fra kunder og pro-
jekterende.

Sammenhold skaber værdi og gode kollegaer. Derfor ses vi på 
seminar d. 20. januar 2017.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Henrik Henriksen

2016  er snart gået, og vi gør status på et tækkeår, 
hvor der er sket så meget fremmende for vores fag, at jeg bli-
ver helt høj, når jeg lige lufter egne tanker.

Takket være Niels Strange, Dansk Byggeri fi k tækkebranchen 
en julegave d. 22. december 2015 i form af en tekst i BR 15. som 
beskriver problematikken med byggehøjder i sommerhusom-
råder. Og med denne tekst i et bygningsreglement er det ikke 
mere nødvendig at lave hærværk på vore tækkefag med alt for 
lav taghældning. Nu kan der laves ”veludført stråtag” med 50 
grader, og dermed et stråtag, der kan tørre. 

Men jeg kan konstatere at nyheden ikke er nået ud til alle pro-
jekterende endnu, så derfor beder jeg jer være opmærksom 
på hældninger når I modtager materialer og skal afgive et til-
bud. Hvis hældningen ikke er i orden så meld tilbage og sig, at 
der er noget galt eller lad os vide det. Jeg har i årets fået rettet 
mange tegninger med for lav hældning.

Tækkebranchen havde igen i år et fantastisk seminar med re-
kord mange deltagere. Jeg vil gerne opfordre jer til at møde 
op og deltage i tækkeseminaret. Der er ingen tvivl om at det 
er den allerstørste inspirator for  godt tækkearbejde. I vil med 
sikkerhed opnå grundlæggende viden til at komme igennem 
et nyt år på taget – eller i det mindste så ved I hvor I skal søge 
hjælp. 

Jeg oplever næsten dagligt at en af mine kolleger ringer til mig 
og beder om hjælp til et eller andet, og det er alle meget vel-
kommen til. Det er faktisk rigtig rart, når jeg kan hjælpe jer. Der 
hvor jeg oftest ser behov for hjælp er ift. byggesager. De kom-
munale byggesagsbehandlere er slet ikke klædt på til at klare 
sager med stråtag. På trods af vores orienteringsbrev til samtli-
ge kommuner, er vi ikke trængt igennem. 

I foråret kom så den helt store forløsning omkring brandaf-
stande. Under forudsætning af, at der tækkes med Sepatec el-
ler en Bd. 30 konstruktion under, så er afstanden til skel, sti- og 
vejmidte reduceret til 5 m. og det betyder at der er 10 meter 
ekstra byggeplads på alle byggegrunde fremover. Også i denne 
sag har Niels Strange fra Dansk Byggeri været en afgørende 
brik i gennembruddet med at nedsætte brandafstanden. 

Det blev også året, hvor Danmark fi k verdens til dato mest spe-
cielle stråtag, Vadehavscentret. Jeg har været der mange gan-
ge i år og er vildt imponeret over at nogen ”turde”. Men det 
var der. Og vi skylder de tre mestre, der gjorde det, en meget 
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HENRIK HENRIKSEN
FORMAND, 

DANSK TÆKKEMANDSLAUG



8 DECEMBER 2016

Resumé af 

 Hvidbogen

Tæk bringer her et kort sammendrag af de væsentligst facts og informationer 
fra Hvidbogen om tækkebranchen anno 2016 

”Nej, der er ingen mulighed for frivillig tilknytning, associeret med-
lemskab, A-hold eller B-hold. Enten er man medlem af Dansk Bygge-
ri eller også er man ikke.”

Det var et klart svar, givet af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byg-
geri til Sven Jon Jonsen, der som forslagsstiller og bestyrelsesmed-
lem i Straatagets Kontor havde påtaget sig rollen som pennefører. 
Målet var at skrive en hvidbog, at kortlægge fakta, afdække myter og 
forklare fordele og ulemper ved det ene og andet laug.

Lige så klart stod det, efter en tur rundt om Byggeriets Uddannelser, 
at der ingen håndværksuddannelser fi ndes, som ikke er drevet af et 
fagligt udvalg – og at dette faglige udvalg nedsættes af fagforenin-
gen 3F og Dansk Byggeri, arbejdsmarkedets parter. I henhold til Lov 
om Erhvervsuddannelser. 

At samle facts til en hvidbog svarer lidt til at skulle stå for en under-
søgelses-kommission, som Danmark har så rig en tradition for: dvs. 
at med til opgaven hørte, for Sven Jon Jonsen, at interviewe sagens 
parter: bestyrelsesmedlemmerne i de to laug, Dansk Byggeri og Byg-
geriets Uddannelser.

Facts og interviews blev af Sven Jon Jonsen samlet i ”Hvidbog – Tæk-
kelauget og Dansk Tækkemandslaug – hvorfor er der to laug?” 

Enhver, der ønsker at læse hvidbogen, kan rekvirere den fra Sven Jon 
Jonsen eller en af de to laugs-formænd.

FORDELE VED ET LAUG
Det fremgår tydelig af hvidbogen, at bestyrelsesmedlemmerne først 
og fremmest ser ulemper ved at have to laug. Til gengæld ser de en 
del fordele, hvis to kunne blive til et. Et par citater:

”Der bruges for meget tid på fnidder mellem de 2 laug.”

” Sammen kan et samlet laug stå stærkere 
og promovere faget i højere grad. To laug giver 
en underlig panderynkende reaktion set udefra. 
Det gavner ikke noget.”

” Jo fl ere fi rmaer jo større indfl ydelse, vi vil få 
nemmere ved at blive hørt.”

I Tæk nr. 3, 2016, fra oktober måned, er problematikken om uddan-
nelsen forklaret grundigt. Der har været rigtig meget forvirring om 
fakta i den forbindelse, senest på bindedagen i juni måned. Ved at 
læse artiklerne, som er udarbejdet af og i samarbejde med Jakob Vad 
fra Byggeriets Uddannelser, får interesserede styr på alle detaljer. 

INGEN UDDANNELSE UDEN DANSK BYGGERI
Facit er, at tækkefaget næppe ville kunne have en uddannelse uden 
at være medlem af Dansk Byggeri. Sådan er loven ganske enkelt, at 

TETETETEETETETTEEEKKKKSKSK T:T: JJJJØRØRØRØRRRGEGEGEGEGGEEGEGEG NNNN KKKAKAKAAAAAARARARARARRA UPUPUPUPU
FFFOFOFOFOOOFOF TOTOOOOOOOO:::: :  HHHHHHHANANNNANA NENENENEEENENEN EEEEEEENGNGNGNGNGNGGNGN EEEELELELELELLSSSSTS OFFFFFTTTT TT LULUUULUNDNDNDNDNDNDDND

HVIDBOG:
”En dybtgående rapport udgivet af 
en regering for at oplyse et parlament 
el. off entligheden om et emne el. område”.

Nudansk ordbog



STRAATAGETS KONTOR 9

erhvervsuddannelserne styres af arbejdsmarkedets parter, som også 
betaler diverse udgifter – men at udgiften til undervisning på de tek-
niske skoler betales af staten. 

Efter at Hvidbogen blev fremlagt på et fælles møde for de to besty-
relser mødtes formændene i Dansk Byggeri for der, sammen med 
direktør Michael H. Nielsen, at drøfte mulighederne for samarbejde 
med denne hovedorganisation. Konklusionen blev som nævnt, at 
det kræver et egentlig medlemskab at drage fordel af Dansk Bygge-
ris knowhow, indfl ydelse og funktion i forhold til bl.a. uddannelsen.
Efter dette møde er Tækkelaugets bestyrelse blevet enige om at 
anbefale, at de to laug slås sammen og det nye laugs medlemmer 
bliver medlem af Dansk Byggeris Træsektion, som Dansk Tække-
mandslaugs medlemmer er det i dag.

I et fælles brev til laugsmedlemmerne skriver de to bestyrelser i no-
vember om fordelene ved at sammenlægge laugene:

“ Mener klart vi skal være ET laug med respekt for 
hinandens traditioner. Kun sammen kan vi fl ytte 
de milepæle, der snakkes så meget om.”

Fra Hvidbogen om tækkebranchen, oktober 2016

  Større gennemslagskraft, bl.a. ift. myndigheder 
og ved fondsansøgninger

 Én stemme, én hjemmeside – ingen signalforvirring
 Nem og lige adgang til teknisk og juridisk bistand
 Samme klagenævn, dvs. overskuelig og ens klagevej
 Fælles indfl ydelse på uddannelsen
 Fælles garantiordning
  Større ressourcer pga. forenklet administration 

og fælles bestyrelse

Dansk Byggeri har udarbejdet en 
”indfasningsmodel” for nye med-
lemmer af et sammenlagt tække-
mandslaug. I de første to år er der 
penge at spare – fra år tre bliver 
kontingentet som for nuværende 
medlemmer af DTL, dvs. et grund-
kontingent på 6.300 kr./år + 0,37 
% af lønsummen i virksomheden, 
hvis der er ansatte. 

Næste gang, mange tækkemænd 
mødes, er i Hadsten til seminaret 
den 20. og 21. januar. Der er næp-
pe tvivl om, at et at emnerne for 
fredagens snakke og debatter i 
pejsestuen bliver sammenlæg-
ning af laugene. 

INDFASNINGSMODEL FOR KONTINGENTBETALING TIL DANSK BYGGERI FOR IKKE ORGANISEREDE TÆKKEVIRKSOMHEDER

  Indfasningsmodel   Gældende regler

 År 1 År 2 År 3  År 1 År 2  År 3
 kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr. 

Optagelsesgebyr 0   3.000
Grundkontingent 1) 3.150 5.000 6.000 3.150 6.300 6.300
Lønsumskontingent 0,30% 0,30% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

INDFASNINGSMODEL FOR KONTINGENTBETALING TIL DANSK BYGGERI FOR MEDLEMMER AF TÆKKELAUGET

  Indfasningsmodel   Gældende regler

 År 1 År 2 År 3  År 1 År 2  År 3
 kr.  kr.  kr.  kr.  kr.  kr. 

Optagelsesgebyr 0   3.000
Grundkontingent 1) 1.575 4.725 6.000 3.150 6.300 6.300
Lønsumskontingent 0,25% 0,30% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

1. Grundkontingentet indekseres og er for 2016 fastsat til 6.300 kr.

FAKTA
Fællesmøde for alle tækkemænd i Danmark om fælles laug: 
Lørdag den 4. marts 2017 på Fangel Kro lidt syd for Odense. 

Mere information sendes ud på mail i det nye år.
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 FRA VORES 
HELT  EGEN 

VERDEN
En del tækkemænd har fulgt opfordringen til at ringe, skrive eller sende fotos, 

når der er spændende ting at vise andre 
– her følger et udpluk…

Tækkemand Poul Rasmussen fra Mariager 

tækkefi rma er her i gang med en helt ny type 

mønning, nemlig sedumplanter, indkøbt som 

”tørv”, som kan lægges på klink som græstørv 

og herefter vokser videre på taget – hvis man 

altså husker at vande dem, når det er meget 

tørt. Sedumplanter er dem, man bruger til de 

såkaldte ”grønne tage”. 

Tæk vender tilbage til mere udførligt at beskri-

ve Pouls erfaringer med den grønne mønning.

Ruud Conijn tækkede et sted og fi k vist gamle fotos 

og fi k lov til at kopiere dem. Det her er et postkort fra 1935, 

som tydeligt fortæller, at man allerede dengang 

lavede brandtests og dermed allerede da var i gang 

med at overveje brandsikring af stråtag. 
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CASPER HALLS ANNEKS
Tækkemand Caspar Hall fra Møllehøjen ved 
Køge har haft travlt i år. Til tider vist nok lidt 
for travlt. Ved siden af tække- og tømrerfor-
retningen har Caspar været i gang med at 
ombygge Danmarks første tækkede bunga-
low derhjemme. Og et anneks med stråtag 
er det også blevet til, som det ses på bille-
derne.

Caspar har samarbejdet med arkitekt Niels 
Park Nygaard, som er den mand, der fi k strå-
taget introduceret på Arkitektskolen Aarhus 
og senere, sammen med Straatagets Kontor, 
udviklede idéen om en stråtækket pavillon 
på Godsbane-arealet i Aarhus C. Pavillonen 
bliver efter alt at dømme til noget i foråret 
2017, når Aarhus er europæisk kulturhoved-
stad.

Tak til Niels fra både Caspar og branchekon-
toret for engagement i stråtaget.

KIM ANDERSEN, GILLELEJE
Uldjyderne fra Herning, Kim og Jan Andersen, var i Gilleleje for at tække og lave 
endnu en kobberrygning, som er blevet fi rmaets speciale. Kim synes, at både 
rygning og især tårnet er så specielt, at det fortjener at blive vist frem. Det kan 
redaktøren kun være enig i. 
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HØRDUM OG ANDERSEN
På ”Silkeborgs guldkyst” ved Svejbæk, lige over 
for Himmelbjerget, har tækkemændene Kim og 
Jan Andersen og Michael Hørdum tækket det 
her specielle og arkitekttegnede hus.

”Udformningen er jo speciel, både pga. at ud-
hænget er op til 2,5 meter ud fra muren, huset 
er 10 meter højt – og så er der mange hældnin-
ger på taget – fra 55 til omkring 45 grader”, si-
ger Michael Hørdum og tilføjer, at i overgangen 
fra det stejle til det mere normale tag, altså der 
hvor taget knækker og fl ader lidt ud, er der tæk-
ket en kant med kobber indlagt.

”Det er for at trække vandet ud fra taget, så det 
løber hurtigere af under kanten, for vi kunne se, 
at den nederste del af taget blev meget hurti-
gere nedbrudt end den øverste”, siger Michael 
Hørdum, der overvejer, om en lignende løsning 
kunne bruges ved skotrender. 



BRANDIMPRÆGNERING

PROBLEMER MED 
AFSTAND TIL SKEL
Her kan MAGMA-FIRESTOP 
typisk hjælpe til en dispensation.

Vi har Rigtig meget erfaring med 
manglende afstand til skel.
Ring for hjælp. tlf.: 62219600

I 2011 viste en undersøgelse foretaget af YouGov Zapera, at 76 % af dine potentielle kunder foretrækker håndværkere med Byg 
Garanti. Er du medlem af Dansk Byggeri og Dansk Tækkelmandslaug er dit arbejde dækket af Byg Garanti. Det betyder, at du kan
bruge Byg Garantis logo og kampagnemateriale i markedsføringen af din egen virksomhed. Er du ikke medlem, så skynd dig at 
blive det - det betaler sig! Læs mere om fordelene ved at kunne tilbyde Byg Garanti på byggaranti.dk byggaranti.dk 

KUNDERNE VIL 

MED BYG GARANTI
HAVE TÆKKEMÆND 
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 ER der fremtid i tækkemischantus?
Miscanthus er som de bedste tagrør, 
viser en kvalitetsundersøgelse fra 2016
 

TEKST OG FOTO: FINN GULD, TÆKKEMAND

For at se fremad kan det være nødvendigt at se bagud, 
så jeg besøgte foregangsmanden for dyrkning og tæk-
ning med miscanthus, Søren Vodder fra Lolland. Jeg 
havde sat mig for at kontrollere kvaliteten af et udvalg 
af tage, som han havde tækket med miscanthus de sid-
ste 14 år. 

Jeg må sige: de havde det rigtigt godt. Tagene beholder 
en lysere farve gennem fl ere år, og vandet trænger ikke 
mere end et par centimeter ind i taget. Selv det 14 år 
gamle bådehus, som blev tækket med de første mate-
rialer, han havde fremdyrket, har det rigtigt godt. Strå-
hældningen i stødet er 28 grader og en af de dårligste 
stråhældninger af de målte tage. Alligevel trænger van-
det ikke længere ind end 2 cm (se billede). 

Tækkemischantussen dyrkes som bekendt på tør jord 
og høstes tørre i foråret, hvorefter de køres direkte på 
lager uden fugtskader. Mischantussen er grov og lang 
i strået. Det er ikke de mest lige strå, jeg har set. Tæk-
ningen på de bedømte tage er første klasses og udført 
lige efter bogen (Tækkevejledningen).Godt langt stød, 
et tab på stråhældningen på 12 til 14 grader og en blød 
og åben overfl ade, der hurtigt kan tørre. Materialet er 
trods sin grove struktur alligevel så ensartet, at overfl a-
den ser homogen ud. 

Undersøgelsen  tyder på at tage med tækkemischan-
tus holder rigtigt længe og kan måle sig med de bed-
ste tagrør. Tækkemischantus kan blive vores fremtidige 
tækkemateriale. Bedøm selv. Her er resultatet af under-
søgelsen. Alle arbejder har en tagtykkelse i svajen på 32-
34 cm. og svagt faldende mod top, ca. 27 cm. Nogle af 
tagene er målt både i 2012 og 2016, uden at der er mål-
bar forskel.  

Søholtvej 37, Maribo: 
Tækket oktober 2003, 50 grader. Fald på stød: 34-36 grader. Slid-
lag: 12-14 cm. Stødlængde: 50-60 cm. Tækkemiscanthus 150-180 
cm. længde, ensfarvet gule. Kontrol maj 2012 og 2016: Vandind-
trængning 1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt. 

Skibevejen 73, Knuthenborg: 
Tækket september 2009, 45 grader. Fald på stød: 30-32 grader. 
Slidlag: 12-15 cm. Stødlængde: 60-70 cm. Tækkemiscanthus 180-
200 cm. længde, ensfarvet gule. Kontrol maj 2012 og 2016: Vand-
indtrængning 1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt. 

Knuthenborgvej 11, Hunseby: 
Tækket august 2011, 47 grader. Fald på stød: 32-34 grader. Slid-
lag: 13-16 cm. Stødlængde: 40-50 cm. Tækkemiscanthus 160-180 
cm. længde, ensfarvet gule. Kontrol maj 2012 og 2016: Vandind-
trængning 1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt. 

Bådehus Ribergårdsvej 1, Øster Ulslev: 
Tækket maj 2002, 45 grader. Fald på stød: 28-30 grader. Slidlag 
12-15 cm. Stødlængde: 40-50 cm. Tækkemiscanthus 120-140 cm., 
længde ensfarvet gule. Kontrol maj 2012 og 2016: Vandindtræng-
ning 1-2 cm., taget mørkt til sort. Slidt i overfl aden. Taget er mær-
ket af tiden. 

Høvængevej 7, Øster Ulslev
Tækket juli 2007, 38 grader. Fald på stød: 24-25 grader. Slidlag 10-
15 cm. Stødlængde: ca. 60 cm. Tækkemiscanthus 180-200 cm. 
længde ensfarvet gule. Kontrol maj 2016: Vandindtrængning 2 
cm., taget ensfarvet lyst brunligt.

Glentehøjvej, Ravnsborg: 
Tækket februar 2010, 45 grader. Fald på stød: 30-32 grader. Slid-
lag: 12-15 cm. Stødlængde: 60-70 cm. Tækkemiscanthus 180-200 
cm. længde, ensfarvet gule. Kontrol maj 2012: Vandindtræng-
ning: 1-2 cm. Taget ensfarvet lyst brunligt. 

Stålmosen, Ravnsborg: 
Tækket juni 2007, 60 grader. Fald på stød: 46-48 grader. Slidlag: 
12-14 cm. Stødlængde: 60 cm. Tækkemiscanthus 180-200 cm. 
længde, ensfarvet gule. Kontrol maj 2012: Vandindtrængning 1-2 
cm., taget ensfarvet lyst brunligt. 

Olstrupvej 7, Bandholm: 
Tækket august 2006, 42 grader. Fald på stød: 26-28 grader. Slidlag 
11-15 cm. Stødlængde: 40-50 cm. Tækkemiscanthus 160-180 cm., 
længde ensfarvet gule. Kontrol maj 2012: Vandindtrængning 1-2 
cm., taget ensfarvet lyst brunligt. 

 



Carlo F. Christensen A/S

www.carlofchristensen.dk
8638 7666

Vi leverer byggematerialer af høj kvalitet til tækkemænd og stråtagsejere

EFFEKTIV BRANDSIKRING TIL STRÅTAG
Med Sepatec kan du tilbyde dine kunder brandsikring med store fordele

Brand udvikler sig 
langsommere

HØJ SIKKERHED
Op til 50% rabat på 

brandforsikringspræmien

BILLIG FORSIKRING
Afstandskrav nedsat 

fra 10 til 5 meter

LAVT AFSTANDSKRAV
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 Pris til nyt hus 
på Frilandsmuseet

Stenstruphuset fra 1684 er nu genopført
 efter 75 år i depot og har fået Tømrerprisen 

af Københavns Tømrerlaug 

TEKST OG FOTO:
SVEN JON JONSEN, ARKITEKT MAA

A  Stenstruphuset er oprindeligt 
opført i 1684 og nu genop-
ført i 2015/2016 på Frilands-
museets efter 75 år i depot. 

B Facaden mod smedjen

C   Huset set fra Højskolevejen

D   Facaden med en række 
tagsten som drypkant 
over dørene til huset.

E    Gavlen mod den svenske 
landsby

F    Facaden mod smedjen, 
hvor der er isat nyt tømmer 
i bindingsværket, ind muret 
tavl og efterfølgende pudset.

G   Der er udført nye 
egetræsknægte til bæring 
af tagværkets gavlspær

H   I maj måned 2015 så huset 
sådan ud - Nypudsede 
tavl i bindingsværket, 
og tag er tækket

I    Kvist med ”øjenbryn” 
på bagsiden af huset.

J   Her er stråene syet til 
taglægterne – eller rettere 
rafterne, intet er overlagt til 
tilfældighederne. Spær er 
bladet sammen og fastholdt 
med en trænagle.

K    Valmet gavl med organisk 
rundt hjørne.

L    I foråret 2015, havde stråene 
stadig sin lyse farve

M    Bomkantet tømmer hugges 
med bredbil til fuldkantet 
tømmer.

A

B C D

E F G

H I J

K L M
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I 1684 opførte præsten i Stenstrup nordvest for Svendborg på 
Fyn huset som enkesæde for pastoratet. Huset lå ved siden af kir-
ken, og der blev efterfølgende bygget et tilsvarende hus på na-
bogrunden. Husene skulle tjene som legatboliger for præstens 
egen slægt og for præstekaldets enker – og fungerede som så-
danne frem til 1905, altså i 220 år.

I 1938 overdrog ejeren huset til Frilandsmuseet, som registrerede 
husets enkeltdele, skilte det ad og lagde det i depot. Det andet 
og tilsvarende hus ligger stadig i Stenstrup og er i dag fredet.

Efter at tømmerkonstruktionerne har ligget i magasin i 75 år, er 
huset nu genopført i forbindelse med en gennemgribende og 
håndværksmæssig korrekt reparation af alle de gamle tømmer-
dele – bindingsværk, bjælker, spær og hanebånd. De ikke-anven-
delige konstruktionsdele er blevet udskiftet med nye, hvis over-
fl ade er blevet bearbejdet med fortidens værktøjer – bredbil, 
skarøkse og andet håndværktøj. De enkelte dele er naglet fast på 
samme måde som det blev gjort i 1600-tallet.

Frilandsmuseet fra 1897 er Nationalmuseets bygningsmuseum 
med fokus på landskab, bygninger og mennesker. Frilandsmuse-
et omfatter også Brede Værk ved Mølleåen, og i 2014 kom Nati-
onalmuseets fartøjssamling ind under Frilandsmussets. Museet 
blev derved Danmarks største sejlskibsreder.

Museet er et besøg værd og byder bl.a. på stråtage, tangtage, 
dyr og haver. En dag med madkurv er ren rekreation i det store 
område i Sorgenfri.

En helt ”ny” bygning kan nu ses på Fri-
landsmuseet i Kongens Lyngby: Sten-
struphuset, et bindingsværkshus med 

murede tavl og stråtag. Tagkonstruktionen 
er ikke rettet op i forbindelse med genopfø-
relsen, så tækningen følger smukt rafterne 
på tagkonstruktionen. 

I stråtaget er den række tagsten som dryp-
kant i tagfoden over indgangsdørene. I kip-
pen er der udført traditionel mønning med 
kragetræer.

Bygningen er genopført over et længere 
tidsrum, og i forbindelse med håndværkets 
dag har der været adgang til bygningen to 
gange om året. På de dage var det muligt at 
blive orienteret af håndværkerne om gen-
opførelsen.

TØMRERPRISEN 2016 
I begrundelsen for prisbelønningen henvi-
ser Københavns Tømrerlaugs oldermand, 
Flemming Kjærgaard, i pressemeddelelsen 
til, at bindingsværk som konstruktionsprin-
cip er interessant for fremtidens byggeri – 
ikke mindst i forbindelse med udbredelsen 
af krydslamineret træ og behovet for fl eksi-
ble og rationelt opførte bygninger.

”Stenstruphuset er et af mange vellykke-
de eksempler på museets indsats gennem 
snart 120 år for at bevare den danske byg-
ningsarv og dermed også for at fastholde 
de faglige kvalifi kationer, som gennem ti-
den er udviklet i tømrerfaget”.

Prisen er velfortjent, bygningen er genop-
ført med de oprindelige materialer supple-
ret med nye, som er tildannet med efter 
den byggeteknik som blev brugt i 1684. Alt 
nyt tømmer er tildannet med bredbil, og 
tømmersamlingerne er de gamle: Her er in-
gen sømbeslag!

Jeg håber, at der har været tømrerlærlin-
ge og andre lærlinge forbi for at se og lære 
af museets håndværkere, så dette særlige 
håndværk også formidles videre til næste 
generation.

Nogle spørger, om stråtaget en fremtid 
uden for den museale verden og på frede-
de bygninger?

Det er let at svare på ja til: Stråtaget og tøm-
merkonstruktioner er bæredygtige kon-
struktioner, så selvfølgelig har de en frem-
tid. Rundt om i Europa bygges der nye huse 
med stråtag, og det skal vi også her i Dan-
mark. Transformationen af Vadehavs Cen-
tret er første skridt på en vej til helt nye må-
der at bruge stråtaget på. 

Kvistvinduet, med rafter som ikke opfylder dagens krav til størrelse og sikkerhed, 

man brugte hvad der var i skoven, og lod være med at falde igennem lægterne.

 

 

Her ligge huset med stråtag og 
Tømmerprisen tildelt i 2016. Her ligger huset med stråtag og 

Tømmerprisen tildelt i 2016.
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Certifi cering af tækkemanden 
Bestyrelserne er godt i gang med at få  certifi ceringsordning 
fra Byggeriets Kvalitetskontrol indkørt i deres fi rmaer

TEKST OG FOTO: THOMAS GERNER

Keld Madsen fra Byggeriets Kvalitetskontrol er den gode formidler 

og den mand, der fremover kommer ud til os tækkemænd.



Bogen ”Naturens eget tag” får rosende ord med på vejen 

Med sine 176 sider i stort format er det en bog, der giver 
inspiration til at bruge stråtaget på nye måder, samtidig 
med at stråtagets 5.000 år lange historie bliver fortalt. 

Fra fortid til nutid er stråtagets og tangtagets kulturelle 
baggrund med i bogen, der med mere end 200 farve fotos 
og en række sort/hvide er rigt illustreret. 

35 små kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden. 
Oplagt gave til ”kunden der har alt”. 

1

NATURENS EGET TAG
Jørgen Kaarup Jensen

1

NATURENS EGET TAG
Jørgen Kaarup Jensen

NATURENS EGET TAG
Jørgen Kaarup Jensen

1

NATURENS EGET TAGJørgen Kaarup Jensen

Et must for alle, 
der interesserer sig for 
stråtage og arkitektur”
Marcelle Meier, 
Restaureringsarkitekt og 
vært på DR 1 ”Bevar mig vel” 

Fornemt, smukt, flot,
gode billeder, gode 
tekster, gode historier”      
Søren Ryge Petersen, 
DR 1-vært

En oplagt 
KUNDEGAVE

NATURENS EGET TAG 
UDSALGSPRIS ved køb af en hel kasse: 100 kr./stk. 
+ moms, inkl. forsendelse. 15 stk. = 1500 kr. + moms, 
giv som kundegaver og træk fra over drift.

Enkelt eksemplar: www.plusbog.dk 199 kr., 
inkl. forsendelse. Boghandlerpris: 299,- kr.

Bestilling: Tlf. 21 25 91 88,
joergen@kaarup.eu eller www.straatagetskontor.dk 

”
”

” ”

En flot bog, som vil 
være et oplagt 
julegave-emne 
for alle, der holder 
af bygningskultur”
Torben Lindegaard Jensen, 
formand, Foreningen Straatag

Man kan kun ønske 
branchen tillykke 
med så smuk, 
informerende og 
veloplagt en udgivelse”
Niels Park Nygaard, lektor, 
Arkitektskolen Aarhus

En dag i september mødtes Dansk Tækkemandslaug og Tækkelau-
get på Fangel kro for at sætte certifi ceringsordningen i gang.

Keld Madsen fra Byggeriets Kvalitetskontrol er vores auditor og kon-
taktperson. Det er ham, der kommer til at stå for besøgende hos tæk-
kemændene og for at være behjælpelig, når der kommer spørgsmål 
vedrørende certifi ceringsordningen. 

Keld gennemgik hele processen i at blive certifi ceret tækkemand 
grundigt – ikke mindst, hvordan man bliver ved med at være i ord-
ningen.

Keld er en god formidler, og de fl este af os forstod det rimeligt hur-
tigt.

Det afstedkom selvfølgelig en masse spørgsmål og en god livlig de-
bat, hvilket netop er meningen med ordningen – vi skal tænke os 
om en ekstra gang, når vi arbejder. Hvad er det, jeg gør rigtigt..? Og 
er der noget, jeg kan gøre bedre i udførelsen af stråtaget og kon-
takten med kunderne..? Høj kvalitet hele vejen rundt er nøgleordet.

KVALITETSHÅNDBOG
Certifi ceringen består af en kvalitetshåndbog, som indeholder be-
skrivelse af fi rmaet og dets opgaver, samt beskrevne procedurer for, 
hvordan arbejdet udføres og kvaliteten sikres.

Dette gøres ud fra nogle skemaer og tjeklister, såsom modtagekon-
trol af materialer, aftaler med kunder og proces-/slutkontrol.

Disse udfyldes nemt gennem hele byggeprocessen, fra tilbudsgiv-
ning til afl evering af det færdige produkt. 

Dette kan gøres manuelt eller digitalt og gemmes i en mappe eller 
på computeren.

Denne kvalitetskontrol vil sikre kunden et godt produkt.

Tækkemanden vil samtidig stå meget bedre, hvis der skulle opstå 
tvist, da hele arbejdsprocessen er dokumenteret.

SKÆRPET FOKUS
I løbet af december kommer Keld på auditbesøg hos hver enkelt 
medlem af bestyrelserne og hjælper med at få ordningen imple-
menteret i den daglige drift.

Jeg personligt glæder mig meget til at komme i gang og kan allere-
de nu mærke skærpet opmærksomhed og fokus på alle processerne, 
så jeg også fremover kan leve op til vores kunders krav og ønsker om 
et veludført stråtag.

Derfor håber jeg på bred opbakning, så vi sammen kan løfte bran-
chen til at fremstå som seriøse og professionelle håndværkere.

Til seminaret i januar vil vi fortælle om vores erfaringer. Herefter bli-
ver certifi cerings-ordningen åbnet for alle danske tækkemænd.    



20 DECEMBER 2016

Byggehøjder ved nye sommerhuse 
med stråtag

En akademisk ”bøf” er rettet i bygningsreglementet, 
så sommerhuse nu må bygges højere, hvis de har stråtag. 

En af de helt store udfordringer for tækkefaget igennem mange år 
har været manglende byggehøjde ved opførelse af nye sommer-
huse. Bygningsreglementet siger nemlig at der kun må bygges i 5 
meters højde i sommerhusområder. En passus der blev indskrevet i 
bygningsreglementet for mange år siden som en akademisk bøf. For 
ingen har dermed tænkt over at det så ikke er muligt at bygge hus 
med et organisk tag. Fordi taghældningen simpelthen bliver krimi-
nel, altså for lav.
 For, som alle ved, så har et rigtigt sommerhus stråtag. Koldt om 
sommeren og lunt om vinteren.
 Men på trods af at det ikke er muligt at bygge med stråtag, er der 
mange lokalplaner for sommerhusområder, som påbyder stråtag – 
der må kun bygges med strå på taget. 
 Jo mere jeg tænkte over dette ”blæse og have mel i munden fæ-
nomen”, jo mere blev jeg klar over, at noget måtte gøres.

FOR KORT LEVETID
Der er gennem årene virkelig brugt meget tid på at skabe nødven-
dig plads/højde til stråtækte sommerhuse. Og nogle kommuner har 
været bedre end andre til at give en nødvendig dispensation for 
byggehøjden når huset var med stråtag, bl.a. i Skagen.
 Men andre kommuner har bare fastholdt en 5 meters byggehøj-
de og dermed skabt noget byggeri med taghældninger ned til 30 
grader. Og når der tækkes med lave taghældninger fremkommer et 
stråtag der ikke kan tørre. Der er skabt et stråtag med alt for kort le-
vetid til skade for både tækkefaget og husets ejer.
 Vi har bl.a. været på Fanø og haft møde med borgmesteren og 
hans planchef. 
 Men efter i lang tid at have forsøgt at bearbejde forskellige kom-
muner til at dispensere på byggehøjden ved stråtag, måtte vi kon-
statere, at det ikke var muligt at trænge igennem hos det kommu-
nale embedsværk. 

DET STORE GENNEMBRUD
Det helt store gennembrud kom sidste efterår da vi koblede Niels 
Strange fra Dansk Byggeri på sagen. For det lykkedes ret hurtig for 
Niels gennem hans store netværk at få problematikken belyst via en 
tekst i BR 15, under FAQ afsnit 2. Teksten nævner på glimrende måde 
at der bør dispenseres hvis der bygges med stråtag.
 Teksten i BR 15 blev sat på nettet d. 22.12.2015 som en julegave til 
tækkefaget fra Niels Strange og mange tak for det. 
 Teksten er udformet som et spørgsmål/svar og ses herunder:

Maksimal højde for sommerhuse 
(Det vandrette højdegrænseplan) - Kapitel 2.2.4, stk. 1
Det vandrette højdegrænseplan for sommerhuse i sommerhusområdet 
afgrænser den samlede højde for på et sommerhus. Det eksisterende 
krav er et vandret højdegrænseplan på 5 m.
 For sommerhuse tækket med stråtag betyder det ofte, at de ikke kan 
opnå tilstrækkelig højde til at sikre en taghældning, der kan give en op-
timal holdbarhed på taget. Et stråtag bør erfaringsmæssigt have en 
hældning på taget på minimum 45 grader.

Hvad er intentionen bag bestemmelsen om det vandrette højdegrænse-
plan for sommerhuse?

Svar
Intentionen bag bestemmelsen er at sikre at sommerhuse i videst muligt 
omfang tilpasses det omkringliggende landskab.
 Såfremt et sommerhus er opført med stråtag og det af hensyn til hold-
barhed, sikkerhed m.v. kan være nødvendigt, at overskride det vandret-
tete højdegrænseplan, der fremgår af byggeretten i kapitel 2.2.4, stk. 1, 
kan kommunen vælge at foretage en helhedsvurdering i henhold til be-
stemmelserne i kapitel 2.3.

Det skal understreges, at bestemmelserne i en lokalplan i henhold til ka-
pitel 2.1, stk. 3 fastsat i medfør af planloven gælder forud for de bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser, herunder det vandrette højdegrænse-
plan. Kommunerne udarbejder lokalplanerne og kan i den forbindelse 
vælge at inddrage hensyn til stråtages højde m.v.

22.12.2015 

MODERNISERING PÅ VEJ
Ud over ovennævnte tekst i BR 15, arbejder Dansk Byggeri med et 
høringssvar til moderniseringen af planloven. Teksten lyder:

Nærværende forslag om modernisering af planloven berører ikke for-
hold omkring højdegrænseplanet i sommerhusområder. Dansk Byg-
geri anbefaler, at der skabes en forenklet mulighed for at kunne opnå 
dispensation fra lokalplanernes bestemmelser omkring højde-grænse-
planerne i sommerhusområderne. Forholdet sigter særligt til tage med 
bæredygtige organiske tagmaterialer, fx stråtag, bræddetag og spån-
tag, som netop kan opfylde ambitionen om, at byggeri i kystnærheds-
zonen skal passe arkitektonisk ind i den omkringliggende natur. Disse 
organiske og bæredygtige tagmaterialer forudsætter en taghældning 
på min 45 til 50 grader, alt efter type, for et teknisk forsvarligt og korrekt 
tag. Det betyder, at de sædvanligt fastsatte højdegrænse i lokalplanerne 
i sommerhusområder på 5 meter ikke er tilstrækkelig for at kunne opnå 
de rigtige tekniske forudsætninger.

Ovennævnte tekster bør opfattes af kommunernes byggesagsbe-
handlere som en naturlig dispensation for byggehøjden ved stråtag 
i sommerhusområder.
 Med de nævnte tiltag er det mit håb at der ikke længere tækkes 
på nye tage med for lav hældning. Mindste hældning på hovedtaget 
skal være 45 grader for at sikre et veludført stråtag. 
 Der vil altid kunne hentes hjælp hos Dansk Byggeri eller i besty-
relsen hvis det trods ovenstående tekster ikke er muligt at opnå et 
acceptabelt grundlag for et veludført stråtag.  

Her ses konsekvensen af bøff en i bygningsreglementet: alt for lav taghældning 

= alt for kort levetid. Fremover skal alle sommerhuse have minimum 45 graders 

hældning på taget, og det har vi nu den rette hjælp til at gennemføre.

TEKST OG FOTO: 
HENRIK HENRIKSEN



Carlo F. Christensen A/S

www.carlofchristensen.dk
8638 7666

Vi leverer byggematerialer af høj kvalitet til tækkemænd og stråtagsejere

ALGEBEHANDLING 
GJORT NEMT

Brug vores ergonomiske lanser og sprøjte

Med et rygophæng til lanserne, de-

arbejdsbyrden ved algebehandling af 

en 3 hk. benzinmotor og har en tank-
kapacitet på 125 l., der gør den ideel 
til opgaven.

SPRØJTE + GLASFIBERLANSE
FRA 21.995,- EX MOMS
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Her er tækkelærlinge i fuld gang 

med at tække mansard på det 

prøvehus, hvorpå Teknologisk 

Institut de kommende to vintre skal 

lave målinger for at dokumentere 

stråtagets isoleringsevne. 

Et eksempel på et af Straatagets 

Kontors projekter, der både 

gavner branchen og giver penge 

til branchekontoret.

Dette projekt er bevilget penge 

fra Realdanias TEST-pulje.
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Blæksprutte på branchekontoret
Der arbejdes med lidt af hvert på tækkemændenes fælles kontor, 
som her fortæller, hvad der har rørt sig i 2016 og skuer ind i næste år

TEKST: JØRGEN KAARUP
FOTOS:  TEKNOLOGISK INSTITUT, HANNE ENGELSTOFT LUND, JØRGEN KAARUP

Som branchekontor for hele den danske tækkebranche fungerer 
Straatagets Kontors ene ansatte som blæksprutte: der udføres opsø-
gende markedsføring, bl.a. via pressen, udviklingsarbejde, besvares 
spørgsmål fra kunder, tækkemænd, myndigheder og rådgivere, bla-
det Tæk skrives og redigeres 4 gange årligt, kontoret er sekretariat 
for det internationale samarbejde blandt organiserede tækkemænd 
og følger med i udviklingen blandt vore nabolande, og så skal der 
også bruges tid på at skaff e 40 procent af indtægterne.

Hertil kommer en række helt konkrete projekter, som i denne artikel 
vil få lidt ekstra omtale, fordi de for det første er med til at fi nansie-
re kontoret og for det andet – vigtigst – bidrager med ny viden til 
branchen.

Grundfi nansieringen af Straatagets Kontor kommer, som de fl este 
ved, fra afgiften på Sepatec, som bidrager til drift af kontoret med 5 
kr. for hver solgt kvadratmeter af brandfi berdugen. Sepatec-”afgif-
ten” bidrager med omkring halvdelen af kontorets årlige indtægter, 
de to laug samt annoncører i bladet Tæk bidrager med ca. 12 pro-
cent af indtægterne.

De resterende omkring 40 procent af den årlige indtægt kommer 
ind via projekter, udviklet af kontoret og godkendt af bestyrelsen. 
Når vi er enige om, at det er en god ide, skal projektet beskrives i en 
ansøgning, der skal laves budget, aftaler med samarbejdspartnere – 
og så kan ansøgningen indsendes.  

TEST AF ISOLERINGSEVNE
Et eksempel på en ansøgning, der gik igennem, er TEST-projektet, 
støttet af Realdania: i dette efterår er der opført et prøvehus med 
stråtag og tækkede facader på Den jydske Haandværkerskole i Had-
sten. De kommende to vinterhalvår måler Teknologisk Institut stråe-
nes isoleringsevne i huset, som i måleperioden skal opvarmes til 20 
grader celsius. 

Målingerne i Hadsten kommer til at danne basis for den dokumenta-
tion af stråtagets isoleringsevne, som er formålet med dette projekt. 
Ud over timer fra tækkebranchen og Straatagets Kontor fi nansieres 
projektet af penge fra Realdanias TEST-pulje. 

Dansk Byggeris seniorkonsulent Niels Strange er med som rådgiver, 
lige som der vil blive samarbejdet med Dorte Mandrup Arkitekter og 
Egen Vinding og Datter, fordi måleresultater fra Vadehavscentret og 
Det åndbare Hus ved Ringsted kommer til at indgå i projektet.

Der skal også måles på rester fra gamle stråtage, fordi en lang ræk-
ke faktorer er med til at påvirke stråtages isoleringsevne: tykkelse, 
som jo aftager med årene, fugtighed og vindgennemstrømning er 
de vigtigste faktorer.

Målet med projektet er at få anerkendt, at stråtaget har en isolerings-
værdi via dokumentation for, hvor meget tag og tækkede facader 
isolerer under forskellige forhold. I sidste ende vil projektet forhå-

bentlig have så overbevisende dokumentation, at en gennemsnitlig 
isoleringsværdi kan fastlægges og komme til at indgå i energibereg-
ninger ved opførelse af huse med strå på tag og/eller facader. 

Teknologisk Instituts Bent Lund Nielsen kigger på et prøvetag i Lübeck, 

hvor diplomingeniør Steff en Slama (t.h.) har forsket i stråtagets nedbrydning og 

årsager hertil. Turen til Lübeck var en del af TEST-projektet, støttet af Realdania.

DET MILJØVENLIGE STRÅTAG
En miljøvurdering fra Teknologisk Institut, foretaget i samarbejde 
med det daværende Jydsk Tækkemandslaug og laugets ”Tækkekon-
tor” viste, at stråtaget er det mest klimavenlige og bæredygtige tag. 

I et nyt projekt, ”Det økologiske og bæredygtige stråtag”, går vi nogle 
skridt videre og får udarbejdet en miljøvaredeklaration af stråtaget. 
Heri indgår alle forhold fra tagrørenes omsætning af næringsstoff er 
på voksestedet over tækning af taget til bortskaff else af det udtjente 
stråtag efter 50 år – altså en vugge til grav-livscyklusanalyse.

Projektet udføres af Teknologisk Instituts afdeling for bæredyg-
tigt byggeri i samarbejde med fi rmaet Carlo F. Christensen A/S og 
Straatagets Kontor, som bidrager med viden om bl.a. stråtagets le-
vetid, kvalitetsmaterialer og retningslinjer for det veludførte stråtag 
i samarbejde med de to tækkemandslaug.  

Der er indhentet mange data på energiforbruget under høst, forar-
bejdning og transport af tagrør og tækkemiscanthus i ind- og ud-
land, og der arbejdes nu med at indsamle viden om mulighederne 
for at genanvende restprodukter som f.eks. gamle tage, der tages 
ned.

Hvis det i bedste fald lykkes at fi nde en forretningsidé for genbrug af 
restprodukter fra tækkebranchen vil der yderligere kunne føjes nye 
argumenter til et i forvejen yderst fornuftigt miljøregnskab. 
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Projektets vigtigste mål er at få udarbejdet en såkaldt EPD (Environ-
mental Product Declaration), som rummer dokumentation for strå-
tagets miljøfordele til brug for rådgivere bygherrer.  [ 1 - se foto ]

Her testes et prøvetag i Teknologisk Instituts såkaldte HotBox.

DEN TÆKKEDE STØVLE
”Vi sætter spor” er slogan for spejdernes landslejr ved Sønderborg 
sommeren 2017. 40.000 spejdere plus familier kommer til at delta-
ge i landslejren, som altid får rigtig meget omtale i både dansk og 
udenlandsk presse. 

Symbolet på næste års landslejr bliver en 12 meter høj bygning, de-
signet som en støvle – med udsigtsplatform for oven og bålplads 
med borde og bænke for neden.

Arkitekt Sven Jon Jonsen, bestyrelsesmedlem i Straatagets Kontor, 
blev på et tidligt tidspunkt involveret i støvle-projektet og foreslog, 
at det store vartegn skulle tækkes. Forslaget fi k en meget positiv 
modtagelse, Straatagets Kontor blev involveret og holdt er par mø-
der med spejderne, og siden var vi på en tur til Vadehavscentret for 
at se det og bl.a. drøfte brandfare og brandsikring.

Siden da har designet af støvlen været med tækkede sider og skaft. 
Formentligt skal der tangtørv, pressede måtter af ålegræs, på støv-
lens ”overlæder”.

Der er store forventninger til, at stråtaget – via de fem spejderkorps’ 
fælles landslejr – vil blive formidlet meget bredt ud, fordi støvlen bli-
ver et ”signatur”, et symbol for selve lejren. Helt konkret vil en masse 
pressefotos blive med støvlen på, lige som vi forventer presseinte-
resse, når støvlen skal konstrueres og tækkes.

Straatagets Kontor har både via Sven Jon Jonsen og Jørgen Kaarup 
været involveret i projekterings-fasen, ligesom tækkemændene 
Henrik Henriksen og Kim Andersen har bistået med råd og erfarin-
ger.

Så snart støvle-projektet er fi nansieret – der søges eksterne fonde – 
vil tækkebranchen bliver yderligere involveret. En af tankerne er, at 
man som tækkemand kan melde sig til en uges arbejde på støvlen, 
overnatte i nærheden, få mad, drikke og en rimelig ugeløn, samti-
dig med at man møder kolleger og er med til at skabe et unikt værk. 
Støvlen bliver stående efter spejderlejren og overgår til brug for en 
række aktiviteter i regi af Sønderborg Kommune. [ 2 - se fotos ]

TANGTAGENE PÅ LÆSØ
På Straatagets Kontor er Læsø tangtage altid blevet betragtet som 
en kær kusine til stråtaget. I 2012 lykkedes det Jørgen Kaarup, støttet 
af Realdania, at få et Søren Ryge-program om tangtagene på DR 1, 
samtidig med, at der blev lavet en fi lm til Læsø Museum og Frilands-
museet samt bogen ”Tængemænd og Vaskerpiger”.

Engagementet i Læsø førte i juni 2016 til, at kontoret fi k et formid-
lingsjob, betalt af Læsø Museum. Det blev til en pjece, en omredige-
ret fi lm, der kører på færge, museum og andre steder på Læsø samt 
en række andre aktiviteter, bl.a. en pavillon, der sættes op, hvor der 
tænges, hvori der med ord og billeder fortælles om det særegne 
håndværk, tængning.

Forhåbningen er, at Jørgen Kaarup de kommende år fortsætter som 
projektleder for formidling af tængningen, som støttes af A.P. Møller 
Fonden, Augustinus Fonden og Slots – og Kulturstyrelsen med i alt 
31 millioner kr.

I år bliver det til, at to Læsø-huse totalrenoveres med helt nyt tang-
tag. Desuden fornyes store dele af taget på den 4-længede ”Uldgår-
den”.

Næste år er planen bl.a. at lave permanente udstillinger om tæn-
ge-projektet på Museumsgården og det meget fl otte Hedvigs Hus, 
der ejes af Læsø Museum. Desuden vil der blive brugt tid på at 
trække både dansk og udenlandsk presse til øen, for tangtagene 
er enestående og selve håndværket tængning er globalt set helt 
unikt. [ 3 - se fotos]

TÆKKEMISCANTHUS
”Beskyt grundvand – dyrk stråtag” er den populære titel på et pro-
jekt, Straatagets Kontor har været involveret i gennem snart tre år. 
Det udføres i samarbejde med bl.a. landbrugets videnscenter, Seges, 
Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Miscanthus.dk A/S og er 
støttet af Miljøstyrelsen og den private fond Foreningen Plandan-
mark.

Det er nu bevist, at man med meget godt resultat kan etablere en 
mark med tækkemiscanthus uden efterfølgende at bruge sprøjte-
midler. Da der samtidig i praksis ingen kvælstof udvaskes fra marker 
med elefantgræsser, så er der ikke længere tvivl om, at dyrkning af 
miscanthus til stråtage på dansk jord er særdeles gunstigt for miljø-
et, ikke mindst i de områder, hvor man ønsker at beskytte grundvan-
det mod sprøjtegifte og næringsstoff er.

På den front har projektet vist rigtig gode resultater, bl.a. i kraft af en 
god indsats fra Seges’ projektleder og fra den udførende part, Torrild 
Maskinstation.

En del af projektet går ud på at involvere tækkemænd, bl.a. ved at få 
fl ere til at tække med miscanthus for dermed at øge kendskabet til 
dette kvalitetsmateriale.

På den front er det gået mindre godt, især fordi det etablerede are-
al er relativt lille med deraf følgende lille produktion af bundter til 
tækning. Og det er ikke lykkedes at etablere yderligere arealer, fordi 
planteleverandøren har haft problemer. I praksis har det ganske en-
kelt ikke været muligt at skaff e udplantningsplanter, skønt der var 
landmænd, der var klar til at plante.

I 2017 vil der blive sat yderligere fokus på at skaff e planter til ud-
plantning, for allerede nu står et par landmænd og et stort gods på 
spring til at prøve kræfter med at dyrke miscanthus til tækkemænd.
Straatagets Kontor er også i kontakt med en meget stor vandforsy-
ning i Jylland, som overvejer at supplere pil og skovrejsning med 
tækkemiscanthus i grundvandsbeskyttelses-områder. Hvis der kun-
ne blive tale om at plante 10 – 20 hektar til ad gangen, ville dette 
projekt rykke stærkt fremad, og tækkemændenes interesse i at få er-
faringer med materialet ville øges.

Straatagets Kontor vil fortsat meget gerne i kontakt med tække-
mænd, der har interesse i at aftage den kommende høst i foråret 
2017. 

1
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OG SÅ ALT DET ANDET…
Omkring nytår bliver det forhåbentlig afgjort, om et stort, internati-
onalt projekt med fokus på at udnytte vådområdernes planter bliver 
til noget. Det er Aarhus Universitet, der i samarbejde med en række 
andre universiteter, organisationer og andre som Straatagets Kontor 
har søgt EU om midler til et 4-årigt projekt. Der er 50 procents chan-
ce for, at det bliver til noget, for der er kun én ”konkurrent” tilbage i 
ansøgningens runde 2, som altså afgøres inden længe. 

Udover de her nævnte konkrete projekter har Straatagets Kontor på 
vegne af tækkebranchen været til Folketræff et i Ringsted, på Buil-
ding Green i Forum og har løbende sat stråtaget på dagsorden i 

pressen. Bl.a. da afstandskravene blev sat ned fra 10 til 5 meter blev 
der sendt pressemeddelelse ud til samtlige medier i Danmark – med 
velvillig bistand fra Dansk Byggeris presseafdeling.

Kontoret er nu inde i sit fj erde leveår, og det ser ud til, at økonomien 
er stabiliseret, bl.a. fordi salget af Sepatec langsomt vokser – og for-
di fl ere af de her nævnte projekter er fl erårige og dermed bidrager 
stabilt med indtægt.

Budgettet for 2017 operer med indtægter på 893.000 kr. og udgifter 
på 821.000 kr. 

Hvis EU-projektet om udnyttelse af planter i vådområderne – bl.a. 
tagrør – kommer igennem, kan der i 2017 blive tale om at tilknytte 
en eller fl ere free lance-medarbejdere til Straatagets Kontor. [ 4 - se 
foto]
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Her er årets høst af tækkemiscanthus 

fra den yderst veletablerede mark ved Låsby. 

Spejdernes projektleder viser støvleprojektet til bl.a. 

Kim Andersen og Henrik Henriksen under besøg på Vadehavscentret. 

Tængning på Læsø, hvor nederste foto viser informations-pavillonen, 

der kort fortæller historien i tekst og billeder.
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Mønninger af tangmåtter
Ålegræs som tang-tørv eller i ruller er et alternativ til traditionelle mønninger 
– og de har det fi nt efter en sæson  

TEKST OG FOTO: BODIL ENGBERG PALLESEN, TEKNOLOGISK 
INSTITUT, AGROTECH

Tang – rettelig ålegræs – er et særdeles interessant materiale for 
tækkebranchen, bedst kendt for de smukke historiske tangtage på 
Læsø, som i disse år restaureres og sikres for fremtiden. Men åle-
græsset har vist sig at kunne bruges til andet, f.eks. til mønninger på 
traditionelle stråtage. 

På Møllerup Gods ved Djursland har virksomheden Advance 
Nonwoven produceret prøveproduktioner med tang-måtter, både i 
ruller eller udskåret i tørvestørrelse til brug som alternativ råvare til 
mønninger. Dette er resultatet af et MUDP-støttet udviklingsprojekt 
sammen med Læsø-tækkemanden Henning Johansen samt pro-
jektleder  Bodil E. Pallesen, seniorkonsulent ved Teknologisk Institut, 
AgroTech, der har arbejdet med udvikling af bl.a. byggematerialer 
fra naturfi bre gennem en årrække. 

De første prototyper med tangmåtter var klar i 2015, og i oktober 
2015 blev der inviteret til workshop i Feldballe på Djursland for at 
tækkemændene selv kunne få ”hands on” det nye materiale på et 
200 år gammelt bindingsværkshus med stråtag.

Tækkefolk og andet godtfolk mødte talstærkt op og eksperimente-
rede med det nye materiale. Generelt var tækkemændene positive 
over det nye materiale. Ålegræsset var dels formet i ruller, dels skåret 
ud i tang-tørv med målene 120 x 40 cm størrelse. December-num-
meret i TÆK 2015 fortalte mere om workshoppen og eksperimenter-
ne med at bruge ålegræsset til mønninger. 

HVORDAN SER DET UD EFTER ÉN SÆSON?
Tang-tørvene – ålegræsset - havde en mørkbrunlig farve ved oplæg-
ning, men i løbet af vinteren skiftede tangen farve til lys grå, som 
vi også kender det fra gammelt ålegræs, der ligger langs stranden. 
Farveskiftet er en helt naturlig proces. Længden på tørvene har vist 
sig at være i underkanten, så fremadrettet efterspørger tækkefolke-
ne 140 cm bredde tørv.

Vores målinger har vist at tørvene krymper lidt i løbet af sæsonen 
– nogle få procent, ligesom vi kender det fra andre naturmaterialer. 
Derfor er en bredde på minimum 140 cm fuldt ud ønskelig, også af 
denne grund. En krympning på 3 – 5 % skal også indtænkes i, hvor 
tæt tørvene lægges.

FLERE BRUGER TANGTØRVEN 
Højfyns Tække- og isoleringsservice ved Tonny og Allan Nielsen har 
lavet mønninger med tang-tørvene ved fl ere byggerier og har kun 
positive erfaringer: 

”Det har været spændende at lave mønninger med tang-tørvene, 
som et nyt materiale til erstatning for lyng. Vi synes især, det har gi-
vet en forenklet håndtering for os”, siger Allan Nielsen. 

Højfyns-tækkemændene forventer også, at tangmaterialets hold-
barhed tæller på plussiden: 

”Vi har kun positive ting at sige om tangtørv som mønning-materi-
ale. Det er jo fantastisk med et materiale der er naturligt og er lang-
tidsholdbart. Samtidigt er det skånsomt for tækkemanden at arbej-
de med, da det ikke vejer noget. Det kræver lidt for at få det til at 
ligge pænt oppe på taget, men det skal bare prøves et par gange, så 
kører det”, siger Allan fra Højfyns Tække- og isoleringsservice, som i 
løbet af efteråret 2016 laver yderligere 60 meter rygning med tang-
tørv. 

For Henning Johansen, Læsø, har det været vigtigt at få fl ere tække-
folk til at eksperimentere med tang-tørv samt tangruller. Der er lavet 
en aftale med Carlo F. Christensen A/S om at forhandle tang-mate-
rialerne, så det også er muligt at få egne erfaringer med det nye na-
turmateriale. 

Der arbejdes fortsat på at tilvejebringe mere tang-råvare, og her er 
samarbejde med lodsejere både på Møn og Bogø og andre steder i 
Danmark vigtigt. Det giver mulighed for at udnytte en ny naturres-
source og samtidig opbygge et nyt forretningsområde for såvel rå-
vareproducenter, Advance Nonwoven, tækkemanden på Læsø samt 
forhandler af materialet til tangmønningen. 

FREMTIDEN
Det er godt med et alternativ til eksisterende mønninger af lyng, 
halm og græstørv. Der er i perioder mangel på råvarer, og der er også 
set ulemper med forsuring fra lyngmønninger med angreb af mos 
m.m. til følge. Tangmåtter af ålegræs ser ud til at kunne holde og 
klare vind og vejr. Det bliver spændende at følge i de kommende år, 
om tang-tørvene lever op til forventningen om en længere levetid 
end traditionelle mønning materialer. Læsøs tangtage har jo vist sig 
langtidsholdbare i gennem op til 250 år. 

Håndteringsmæssigt er det en lettelse, ikke mindst i forhold til græ-
størv, men også ift. lyng og halm. Det var netop et af de forhold som 
tækkefolkene trak frem ved workshoppen 2015. Men det er også 
vigtigt at erhverve sine egne erfaringer med håndtering af såvel 
tangtørvene som tang-ruller.

Tækkefolkene vil gerne have tang-tørv i en bredde på 140 cm. De 
120 cm var valgt efter bredden på forsøgsanlægget, men det er mu-
ligt at skære stykkerne ud i 140 cm lange stykker, og det er anbefa-
lingen til langt de fl este typer stråtagsrygninger.

Det er håbet at mange fl ere tækkefolk prøver kræfter med det nye 
materiale i de kommende år, som kan vise, om tang-tørvene er kom-
met for at blive! 
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Ålegræs bjærget på Møn og Bogø giver 

en god kvalitet til at forme i tangmåtter. 

Thomas Moltke-Leth fra Hemmed Tækkefi rma lægger tangtørv. 

Nyt stråtag som er mønnet med tang-tørvene. 

LÆS MERE: 
http://www.agrotech.dk/projekter/project/tang-toerv-til-
straatage-nyudviklet-langtidsholdbar-tangmoenning 

Prisen pr. tangtørv er 90 kr. ved Carlo F. Christensen A/S. Han fører også ruller (120 cm i bredden), som kan betyde yderligere 
arbejdsbesparelse i forbindelse med oplægning. Prisen pr. løbende meter er 150 kr., lidt billigere end tang-tørvene.
Prisen for kunden vil formentlig være omtrentlig som græstørv, men da man sparer både kran, lift m.m. bør det kunne blive 
lidt billigere.

Prøvemønningen i Feldballe med tang-tørv efter et års oplægning. 

Det æstetiske er vigtigt for et stråtag, og erfaringerne 

har hidtil været positive på denne front. 
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We have weekly arrivals of containers with
reed from China in Hamburg for possible
delivery to Denmark.

Direct deliveries or deliveries with our truck
with crane of:

· Reed from Hungary, Rumania, Ukraine,
Austria, Turkey and China.

· Wire, heather, sheets, windows,
copper & galvanised chicken wire,
tools, copper or ceramic ridge tiles etc.

Wir haben wöchtentliche Ankunft von
Contai ner mit China Reet in Hamburg für
eventuelle Lieferung nach Dänemark.

Direktliefe rung oder Lieferung mit unserem
Kran-LKW:

· Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, 
Österreich, Turkei und China.

· Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, 
Kupfer und Verzinktem Masschendraht,
Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw.

Prosman Reet + Fenster
Postfach 3079 
NL - 2800 CD Gouda - Holland
Telefon : 0031 - 182 - 37 22 72
Telefax : 0031 - 182 - 37 47 20
E-mail : info@prosman.com
Internet: www.prosman.com
Lager Deutschland:
Am Alten Werk 56
D-21406 Melbeck (Nähe Hamburg)

Prosman Reed + Windows
P.O. Box 3079 
NL - 2800 CD Gouda - The Netherlands
Telefon : 0031 - 182 - 37 22 72
Telefax : 0031 - 182 - 37 47 20
E-mail : info@prosman.com
Internet: www.prosman.com
Warehouse Germany:
Am Alten Werk 56
D-21406 Melbeck (near Hamburg)

Med venlige hilsner,
Fam. Prosman

D
NANO REEDNANO REED



Carlo F. Christensen A/S

www.carlofchristensen.dk
8638 7666

Vi leverer byggematerialer af høj kvalitet til tækkemænd og stråtagsejere.

Alger og mos nedbryder stråtag, da de 
forhindrer stråtaget i at tørre op. Et fug-
tigt stråtag vil rådne. Ved behandling 
med Algefri N Proff, fjerner man alge-
vækst på stråtaget. Mos kan ikke vokse 
på stråtaget uden alger. Efter behand- 
ling med Algefri N Proff kan mosset  
let fjernes, og stråtaget tørre op.

BESKYT KUNDENS 
STRÅTAG MOD RÅD
Tilbyd behandling med Algefri N og fjern alger og mos

FØR

Stråtaget på billederne 
er over 40 år gammelt

EFTER

20 L. DUNK

(VED KØB AF 24 DUNKE)
FRA 794,- EX. MOMS
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Kort nyt
Årsmøde hos tækkesvende
Tækkesvendenes landsklub holder årsmøde 21.-22. april 2017 

For alle tækkesvende som er medlem af 3F, afholdes der igen i 2017 
årsmøde, denne gang på Smålandshavet ved Karrebæksminde.

Vi plejer at have nogle hyggelige dage med gode snakke, hvor det 
handler om faget og den udvikling og de udfordringer der har været 
i det forgangne år.

Vi forsøger igen i år om vi kan arrangere en studietur, hvor vi kan se 
noget interessant som vedrører netop tækkehåndværket.

Det er også her vi vælger repræsentanter til bestyrelsen og de for-
skellige udvalg, som tækkesvendene deltager i.

Endelig er det også på årsmødet at vi vælger de repræsentanter som 
deltager ved svendeprøverne som skuemestre. 

Har DU emner som DU godt kunne tænke dig at vi diskuterede, så 
vil bestyrelsen meget gerne modtage dem inden udgangen af fe-
bruar 2017, så vi i god tid kan nå at forberede dem og få dem sat på 
dagsordenen.

Forslag kan indsendes på email: 
claus.elling@3f.dk, eller anders.thyge@3f.dk 

Ny svend udlært
Jacob Roth har været i lære hos Henrik Henriksens fi rma, 
Sydfyns Håndværk. Jacob bestod svendeprøven og var 
færdigudlært 30. september 2016. 

Stort tillykke med det..!! 

Stor interesse 
for tur til England
Der er 43 danskere tilmeldt det internationale møde i 
England fra 18. – 22. september næste år. Tyskland har 
meldt 31 til, og i alt forventer værterne, at der bliver op 
imod et par hundrede deltagere i dette 5. møde i vores 
internationale klub, ITS – International Thatching Society. 

Det engelske laug har samtidig 50 års jubilæum, så det 
kan kun blive en forrygende fest og spændende faglige 
dage med masser af inspiration og gode snakke med kol-
leger fra mange lande.

Mansard-kursus i april
Det var en stor succes at holde kursus i tækning af lodret-
te tag- og vægfl ader, mansard-tækning, og det gentages 
nu. Det sker på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten 
den 20. og 21. april 2017. Kurset holdes som Amu-kur-
sus, og instruktør bliver en af tækkemændene bag Vade-
havscentret. Sidst blev kurset hurtigt fyldt op, der er plads 
til 16, så skynd dig at melde til. Tilmelding og yderligere 
info hos Ruud Conijn: mail@tag-ruud.dk

Der var venteliste til seneste kursus i mansard-tækning, 

så meld dig til NU
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PROFF
TÆKKESTOLE
I ALUMINIUM 
3, 4 ,5, 6, 7, 8, 10, 12 trin     
& 
RUSTFRI                    

KROGE
Med lige eller buede kroge
Lige kroge: 34, 32, 30, 28, 26, 24 cm.

10 % RABAT  
ved køb af 8 eller derover

WWW.PATISCOPE.COM SALES@PATISCOPE.COM

TØRRET
ÅLEGRÆS
sælges til rygninger og isolering

Leveres i rundballer eller  
på bestilling i småballer 

  

IB UNGERMAND            61386724 
JENS WEDELE                 40723506

Et  naturligt produkt

Årsmødet for 3F's tækkesvende havde bl.a. en tur til Vadehavscentret på programmet. 

Det var mens der endnu blev tækket, og her fortæller Ruud Conijn om udfordringerne i opgaven
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GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

Vi har i mange år forsikret familierne
Nielsen, Madsen & Pedersen o.m.a.

- hvad med din familie?

www.garfors.dk

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Vi kan forsikre alle
- til konkurrencedygtige priser!

ID-sikring mod identitetstyveri er gratis
meddækket på Familiens Basisforsikring 2

Landsdækkende personlig service

Stort lokalt kendskab med 24 timers service

Fleksibelt nicheselskab - kundeejet

Full service, også med
SOS-rejseforsikring-verden og AP Pension

Familiens Dyreforsikring
- også med hunde- og kattesyge

I mere end 100 år unik service og
produkter til jordens folk

HOVEDKONTOR
Struergade 24
DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77
Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk
E-mail: gaf@garfors.dk

Stråtag er også vores speciale

Vi kan forsikre alle! 
– klik på:

www.garfors.dk

HVIS DU REJSER 

UDENLANDS, 

BØR DU HAVE EN 

PRIVAT 

REJSEFORSIKRING
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    Indbydelse
Tækkemandsseminar 2017

Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for mestre og svende 
fredag den 20. januar kl. 9.00 til lørdag den 21. januar 2017, kl. 13:00 
på Den Jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

PROGRAM  MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER 

FREDAG
Kl. 09.00 Ankomst og kaff e
Kl. 10.00 Velkomst 
 Henrik Henriksen, formand for Dansk Tækkemandslaug
Kl. 10.15 Afstandskrav og højdegrænser
 Hvad har vi opnået – og hvor skal vi stadig kæmpe.
 Henrik Henriksen / Margrethe Petri Godtkjær
Kl. 10.30 Veludført stråtag – den nye tækkevejledning 
 Status – og et smugkig …
 Henrik Henriksen / Margrethe Petri Godtkjær
Kl. 11.00  Vores stråtækte kulturarv – hvordan passer vi på den?
 Tove Ekeberg, Kulturstyrelsen
Kl. 12.00 Frokost og indkvartering
Kl. 13.00 Urent trav – hvad gør vi ved det? 
 Udenlandske fi rmaer der ikke overholder regler og love. 
  Allan Kok, Projektkoordinator i SKATs indsatsprojekt mod 

udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere, 
der går under projektnavnet ”Social Dumping”.

Kl. 14.00 Papirisolering
 Om muligheder, erfaringer og lidt om materialet 
 Henrik Holm, Papirisolering.dk
Kl. 15.00 Kaff epause
Kl. 15.30     Søsætning af certifi ceringsordningen for tækkevirksomheder
 Certifi ceringsordningen i praksis. 
Kl. 16.30 Nyt fra skolen
 Nyt fra skolen og tækkeuddannelsen
  Henrik Dalsgaard, afdelingsleder, Den Jydske Haandværkerskole
Kl. 16.50  Lærlinge til Hadsten på alle skoleforløb 
 Fordele og udfordringer – og hvad koster det?
 Henrik Dalsgaard / Karsten V. Hansen
Kl. 17.00 Lærlinge er ikke hvad de har været 
  Forventningsafstemning – hvordan klæder vi både mester, 

svend og lærling på til samarbejdet?
 Henrik Dalsgaard / Karsten V. Hansen  
Kl. 17.10 Senioruddannelsen
 Udfordringen … 
 Henrik Dalsgaard / Per Keis
Kl. 17.20 Ta’ en lærling – eller betal ved kasse 1
 Hvad er konsekvensen af trepartsforhandlingerne?
 Margrethe Petri Godtkjær
Kl. 17.30 Pause 
Kl. 17.45 Finn Guld og de 27 tage
 Stråtagsundersøgelsen – hvad kan vi lære af den?
 Finn Guld 
Kl. 18.00 Et samlet laug 
  De to bestyrelser ønsker laugene lagt sammen til et. 
 Henrik Henriksen og Thomas Gerner
Kl. 18.15 Tak for i dag
Kl. 19.00 Vi mødes til festmiddag 

LØRDAG
Kl. 08.30 Morgenkomplet
Kl. 09.30 Godmorgen – og en appetiser
 En kavalkade af ting vi ikke vil se …
 Henrik Henriksen
Kl. 09.45 Straatagets Kontor
 Status, projekter og planer for 2016
 Jørgen Kaarup, Stråtagets kontor 
Kl. 10.30 Testprojektet
 Besøg på forsøgshuset
  Jørgen Kaarup fortæller om 

TEST-projektet og isoleringsmålinger
Kl. 11.00 På værkstedet …
 Formiddagskaff e

  ”Baglæns” tækning på mockup
  Holdet bag tækningen af Vadehavscentret 

demonstrer i praksis, hvordan nogle af 
opgavens svære udfordringer blev løst 

  Kim Andersen, Arne Klüwer og Ruud Conijn 
instruerer

Kl. 12.00 Frokost og tak for denne gang.

Pris 2.750 kr. inkl. moms 
                        
Tilmelding og indbetaling til seminaret tidligst 2. januar – og senest 12. januar 2017 til  

Jutlander Bank
Reg. nr. 9217
kontonr. 0002229153.  

IBAN DK0292170002229153 Swift JUTBDK21

HUSK at anføre navn og e-mail i forbindelse med indbetalingen.Tilmeldingen registreres, 
når indbetaling er sket.

Spørgsmål vedrørende tilmelding og indbetaling til Keld Pedersen  joerand@joerand.dk
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TÆTTERE 
PÅ NATUREN

Naturen fungerer uden mennesker, 
men mennesker fungerer ikke uden naturen. 
Et enkelt hus i træ og strå på taget er, 
hvad man møder hos en psykologs
praksis midt i en skov på Fyn

TEKST OG FOTO: 
HELENE HØYER MIKKELSEN, ARKITEKTURFOTOGRAF

Godt gemt mellem træerne ligger træhuset, hvor Mariann Keis har 
sin praksis som psykolog og underviser i mindfulness og yoga, kal-
det terapi i skoven. Mariann Keis og hendes mand Per Keis bor i en 
ældre ejendom på samme grund og livet tæt på skoven ledte til ide-
en om at bringe mennesker ud til dette skønne, stille sted. Per Keis er 
tækkemand, og det var derfor naturligt at skovhuset blev stråtækt. 

Skoven omkring boligen og arbejdet med mindfulness inspirerede 
Mariann Keis til at opføre en mindre bygning til terapi i skoven. Hun 
oplever, at der er et vigtigt samspil mellem terapi og naturen, der 
giver balance, og så vidt muligt fungerer hendes forløb under åben 
himmel. 

PANORAMA 
En lille, snoet sti fører til huset i skoven, der virker imødekommen-
de og fi nt indpasset mellem træerne. Bænke og andre havemøbler 
er placeret omkring huset og tilføjer stedet endnu en grad af tryg 
hjemlighed. Facaderne er beklædt med sibirisk lærk malet med 
Beckers 3-komponent. 

Det kvadratiske hus med loft til kip, er opført i limtræsbjælker, som 
indenfor er synlige og malet med transparent brun Gori. Da loftet i 
det symmetriske rum er hvidt, står trækonstruktionen fi nt frem og 
peger på tagets centrum. Huset er indrettet med entré, badeværelse 
og ét stort rum, hvorfra man af en skulpturel trappe har adgang til 
hems over indgangen. 

Når man træder ind i hovedrummet, bliver naturen udenfor smukt 
præsenteret gennem de meget store vinduespartier. En bærende 
idé i skovhuset er de ubrudte vinduespartier og den nære kontakt 
til omgivelserne. Slanke stålsøjler er fi nt integreret i vinduespartiet. 
Et stort skydeparti mod syd giver også mulighed for at åbne op og 
sanse skovens lyde og dufte. Rummet er meget enkelt indrettet med 
et beskedent køkken og en brændeovn. 

RUM TIL MANGE FORMÅL
Det luftige rum, der opleves lyst til trods for, at det ligger i skygge, er 
fi nt proportioneret til fl eksibelt brug. Mariann Keis anvender huset i 
skoven til daglig meditation og yoga, men rummet fungerer også i 
hendes individuelle behandlinger eller større hold i mindfulness el-
ler yoga. Gulvet er Dinesen douglas træ, der er 8 meter lange, 35 cm 
bredde og 4,5 cm tykke. Gulvfl aden opleves rolig og varm og giver 
en fi n forankring til stedet i forhold til den altdominerende udsigt til 
naturen udenfor. 

STRÅTÆKT PÅ FYNSK MANER
Per Keis, der er tækkemand på Fyn fortæller, at tækkerørene er nogle 
fantastisk stærke rør fra Karsten V. Hansen, importeret fra Ukraine. 

”Vi tækker på fynsk, hvor man bruger vandret tagskæg og tækkede 
vindskeder. Havre, halm eller frøgræs foretrækkes til rygningerne. Vi 
tækker ca. 30 cm tykt, mens fx sjællændere tækker ca. 25 cm”, siger 
Per Keis. 
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Hele huset er isoleret med 450 mm isolering og taget 
brandsikret med Sepatec. I gulvet er der 700 mm isolering. 

For at give huset præg af at være en mindre hytte, er skal-
kene trukket ned, hvorved huset ser mindre ud. Omvendt 
forstærker det høje stråtækte tag hytte-udtrykket. Husets 
enkle former og få, men velvalgte materialer bliver en del 
af terapien, hvor man fokuserer på nu’et og fi nder den in-
dre ro. 

Arkitekturfotografi .net
Taekkemand.com
Terapiiskoven.dk

Adresse: 
Himmelstrupvej 44

5462 Morud

 Bygherre: Mariann Keis / terapiiskoven.dk
 Tækker:  Per Keis / taekkemand.com
 Tømrer:  Sabro Byg ApS
 Areal:  70 kvm
 Byggeår:  2013
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4 • 2016
STRAATAGETS KONTOR

tæk

Afsender: Straatagets Kontor, Langenæs Allé 41, 2. th., 8000 Aarhus C

En glad tængemand, Henning Johansen, 

i gang med at efterfylde ålegræs og lægge 

mønningstørv på Museumsgården på Læsø.
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