
Stråtagsbranchens ultrakorte vision 
er at fordoble antallet af tækkede 
kvadratmeter i Danmark fra 300.000 
kvadratmeter til 600.000 i løbet af 
de kommende 5 – 7 år. 

Det skal ske i kraft af øget 
dokumentation for og formidling 
af stråtagets fordele: Det er 
bæredygtigt og klimavenligt, 
indeholder ingen kemikalier, bio-
omsætteligt ved bortskaffelse, 
medvirker til et godt indeklima, 
isolerer godt (både mht. varme og 
lyd), er et yderst fleksibelt tag, som 
de fleste finder smukt, er samtidig 
brandsikkert og kun marginalt 
dyrere end tegltaget.

At det samtidig har 5.000 år 
lange og dybe rødder i dansk 
byggetradition gør stråtaget 
yderligere relevant og interessant.

Det klimavenlige stråtag
Rådhuset i Midden-Delfland kommune, Holland, er et imponerende 
eksempel på moderne stråtag – med såkaldt ”grønt tag” af sedum-
planter foroven på den flade del



Arkitekterne bag 
dette tækkede 
rådhus vandt i 
konkurrence med 
40 andre, fordi de 
havde valgt det 
bæredygtige stråtag, 
og byggeriet var 
ikke dyrere som 
følge af valget af 
tagtype

I Holland er 
det almindeligt 
også at tække 
facader, som 
giver nye 
muligheder for 
arkitekturen og 
isolerer godt

En fordobling af mængden af nytækkede tage i 
Danmark vil øge antallet af arbejdspladser, fordi det 
bl.a. skal ske ved at øge produktionen af indenlandske 
materialer til stråtaget, såvel tagrør fra eksisterende 
og nyetablerede vådområder som tækkemiscanthus 
(en særlig type elefantgræs) fra pesticidfri dyrkning i 
grundvandsområder. 

Dette vil mindske Danmarks CO2-bidrag, styrke 
original, dansk arkitektur samt gavne det 
kvælstofbelastede vandmiljø. Desuden vil visionens 
gennemførelse medvirke til at nå målsætningen 
om, at sprøjtemidler er uønskede i dansk grund- og 
drikkevand.

Tækkebranchens kapacitet til at arbejde for målet 
er p.t. begrænset i kraft af, at der kun har været/er 
råd til én ansættelse på branchekontoret, som først 
blev etableret i januar 2013. Før det tidspunkt blev 
tækkebranchens udviklingsarbejde udelukkende 
båret af ulønnede tækkemænd i bestyrelserne for de 
to laug, Tækkelauget og Dansk Tækkemandslaug.

Branchekontoret (www.straatagetskontor.dk ), har 
dokumentations- og udviklingsprojekter i gang med 
bl.a. Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, SEGES 
(tidl. Videnscentret for Landbrug), Arkitektskolen 
Aarhus og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 
DBI.  

De følgende sider rummer først og fremmest 
visualisering af Det moderne Stråtag, hovedsagelig 
i kraft af fotos fra Holland, som i udstrakt grad 
anvender strå til moderne byggeri til både tage og 
facadebeklædninger. Illustrationerne er ledsaget af 
korte, forklarende billedtekster.



I det her tilfælde 
er tækningen 

på gavlen mere 
dekorativ end 

funktionel på et hus, 
der anvender strå 

på tag og delvis på 
facader

Mange hollandske 
nybyggerier har 
stråtag, uanset 
om der som her er 
tale om rækkehuse 
eller om villaer og 
parcelhuse

Tækning rundt om vindue på facade i Holland.  
Facadetækning breder sig nu stille og roligt i Danmark



En moderne 
tolkning af  
”Ved landsbyens 
Gadekær”…

Hollænderne har for 
længst gjort op med 
myten om stråtagets 
brandfarlighed. Det 

moderne stråtag 
er brandsikret og 

derfor må det 
også bruges i tætte 

bebyggelser

Et godt eksempel på et anderledes bud 
på lysindfald i stråtag



Symbolet på stråtagets formbarhed: Indgangspartiet til 
forlystelsesparken de Efteling med stråtag og kobber på 
toppen af de 40 meter høje ”spir”

Et dansk eksempel 
på moderne 
stråtag: Rømø Golf 
& Wellness med 
20.000 kvadratmeter 
stråtag fordelt på 
200 lejligheder i 
rækkehuse og et 
stort wellnessscenter

Arkitekterne bag 
wellnesscenteret 

tog udgangspunkt 
i vikingernes 

langhuse, da den 
store bygning 

skulle tegnes. I dag 
hedder det Rømø 

Feriecenter og ejes 
af Enjoy Resorts. 



Sognegården i Ringe er et andet dansk eksempel på 
moderne stråtag. Byggeriet holdt den udbudte pris, selv 
om der kom strå og kobber på taget

I Hesnæs på Nordøstfalster er der tradition for at beklæde 
murene med strå, tagrør, fordi man ved, at det isolerer og 
beskytter mod den saltholdige luft 



Tagrør ved Præstø Fjord. Tagrør er de mest 
anvendte til stråtag over hele verden og har en 
fantastisk gavnlig effekt på både vandmiljø og 
klimaproblematik

”Beskyt grundvand – dyrk stråtag” er sloganet 
bag denne plante, tækkemiscanthus, der her 

studeres af en gruppe tække- og landmænd på 
Aarhus Universitets forsøgsmark ved Foulum 



Dorte Mandrup Arkitekter 
vandt entreprisen på det nye 
Vadehavscenter, fordi bygherren, 
Esbjerg Kommune, efterspurgte 
bæredygtighed og anvendelse af 
lokale ressourcer i byggeriet

Vadehavscentret er nok det bedste - og 
for tækkemændene det mest krævende – 
eksempel på moderne tækning i Dan-
mark. Det forventes færdig i august 2016




