
Strå har samme positive virkning på 
CO2-regnskabet som træerne i vores 
skove: Strå afgiver ilt og bruger af 
luftens CO2 under væksten. 

Strå rummer ingen tilsætningsstof-
fer, ingen kemi, og der bruges kun 
ganske lidt brændstof, når disse 
”jordens lunger” høstes.

Samlet er stråtaget derfor det  
mest klimavenlige tag, der findes  
i Danmark, viser dokumentation  

fra Teknologisk Institut. Stråtag er 
miljøvenligt og ikke meget dyrere 
end f.eks. et tegltag.

Meget taler derfor for at vælge  
stråtag, når byggeriet skal medvirke 
til at løse klodens klimaproblemer. 
Især ved nybyggeri, hvor arkitek-
turen kan udfordre traditionen i  
kraft af nye konstruktioner med 
inspiration fra bl.a. Holland,  
hvorfra foto af nytolkningen af  
landsbyens gadekær stammer.

STRÅTAG 

– EN SIKKER KLIMAVINDER



BYGGERIETS 
MILJØANSVAR

Det samlede byggeri står for  
omkring 1/3 af alle miljøbelastninger, 
uanset om vi taler klima, ressource-
forbrug eller affald. Med regeringens 
ambitiøse klimamål om at reducere 
CO2 med hele 70 % inden 2030 er  
det helt afgørende, at byggeriet  
omstilles til mere miljøvenlighed.

At vende tilbage til naturens egne  
materialer er nødvendigt, hvis bygge-
riet skal reducere klima aftrykket  
med 70 %. Dvs. træ, ler, halm og strå. 

Strå som materiale er som regel  
tagrør, som vokser i vådområder  
og her fungerer som naturens eget 
rensningsanlæg.

Strå kan også være danskdyrket 
miscanthus, en art elefantgræs, som 
er optimal til at beskytte grundvandet. 
Det kan nemlig dyrkes uden brug af 
sprøjtemidler. Tækkemiscanthus kan 
plantes på landbrugsjord, hvor man 
ønsker at undgå, at sprøjte gifte siver 
ned i grundvandet.

Som foto viser kan dansk 
arkitektur og tækkefaget 
følge tidens krav.



MYTERNE 
OM STRÅTAG 
Der er masser af myter om stråtag,  
især om brandfare og dyre forsikringer.  
Myterne kan tilbagevises én for én.

FAKTA OM NUTIDENS STRÅTAG
-  Ikke mere brandfarligt end andre tage, 

når det brandsikres med glasfiber-
dugen Sepatec, Magma Firestop  
eller tækkes på plader

-  Må anvendes på huse med ned til  
5 meters afstand til skel imod  
tidligere 10 meter

-  Har en levetid på op til 50 år, hvis taget 
er veludført og løbende vedligeholdt

-  Isolerer som 10 cm mineraluld,  
hvis det er tækket på plader

-  Husforsikring er kun 1.171 kr. dyrere  
om året sammenlignet med et hus  
med tegltag

-  Kun marginalt dyrere at lægge  
end et tegltag.



Kontakt: 
Direktør og journalist 

Jørgen Kaarup
2125 9188

joergen@kaarup.eu

UDDYBENDE 
INFORMATION
Mere information om stråtage er  
samlet på 24 sider i ”Fakta om stråtag”  
(med aktive links til kilderne). 

Du finder den her:
www.straatagetskontor.dk 

Klik på ”Fakta om Stråtag” 
nederst til højre på forsiden. 

Teknisk fælleseje er branchevejlednin-
gen ”Veludført stråtag”.  Find den her: 
https://tinyurl.com/y58gdqe3


