
 
 
Engang var stråtaget det absolut dominerende i Danmark. 
Også i landsbyer og store byer havde husene strå på taget. 

Tagene var dengang ikke brandsikrede og ofte lavet af 
halm. Derfor spredte en opstået brand sig hurtigt fra det 
ene hus til det andet. Det førte til restriktive regler for brug 
af stråtag i tæt bebyggelse. Dermed var en kulturarv dømt 
til afvikling.

I dag er der kun stråtag på 1,1 procent af de danske byg-
ninger.

De fleste forbinder taget med bindingsværk, stokroseidyl og 
nostalgi fra en tid, da livet på landet blomstrede. Ejerne af 
Danmarks lidt over 40.000 ældre ejendomme med stråtag 
er med god grund stolte over at forvalte den 5.000 år gamle 
kulturarv.  

Heldigvis er der andre grunde end kulturarven til at bevare 
stråtaget og dermed tækkebranchen som et levende fag i 
udvikling. Miljøhensyn, isoleringsevne, æstetik og formbar-
hed er blandt grundene.

Stråtaget er et moderne, brandsikkert og miljørigtigt tag, som er 
prismæssigt konkurrencedygtigt. Det tækkes af faglærte hånd-
værkere i henhold til gældende branchevejledning, og branchen 
arbejder med at kvalitetssikre materialerne.  

                       Myterne om stråtage er sejlivede:

 •   Det brænder let
 •   Der er dyre forsikringspræmier
 •   Taget er ikke til at købe for penge

                       Ingen af delene er rigtige.

Huse med stråtag brænder ikke oftere end huse med faste 
tage, viser en stor undersøgelse fra forsikringsselskabet Top-
danmark.

Finder man det rigtige forsikringsselskab, er præmien for strå-
tag ikke væsentligt dyrere.

Nutiden  
- myter og realiteter

Stråtaget er i praksis ikke dyrere end et tegltag, fordi der 
spares penge på tømrerarbejde, tagrender, inddæknin-
ger og andre ting, som skal med, når hele byggeriet skal 
prissættes.

Disse facts er baggrunden for, at stråtaget i Holland er 
meget brugt i nybyggeri. Der tækkes nu dobbelt så meget i 
Holland i forhold til for 15 år siden.

Naturens eget Tag er oftest lavet af tagrør, som vokser i 
vådområder, hvor de gavner vandmiljøet ved at fjerne næ-
ringsstoffer og klimamæssigt reducerer CO2. I takt med at 
naturen i Danmark genoprettes vil der komme flere tagrør, 
som med fordel kan nyttiggøres til tag..

Beskyt grundvand – dyrk stråtag gælder for elefantgræs til 
stråtag, dyrket på dansk landbrugsjord. Her kan det dyrkes 
uden brug af sprøjtegifte. Derfor er det god afgrøde i områ-
der med sårbart grundvand, som samtidig giver landman-
den et godt økonomisk udbytte.  

Fortiden  
             & kulturarven



Stråtaget repræsenterer en lang og stolt kulturarv,  
og derfor forbindes det ofte med stokroser og idyl  
på landet.  

Nu er stråtaget på vej ind i moderne byggeri, hvor 
dette klimavenlige og bæredygtige tag klarer sig fint  
i samspil med glas, beton og stål.

Naturens eget tag står foran en ny æra  
i sin 5.000 år lange historie.

Straatagets Kontor er et udviklings- og formidlingsskontor. 
Ønskes kontakt til tækkemænd til løsning af konkrete arbejds-
opgaver, henvises til de to laugs hjemmesider med anerkendte 
tækkemænd opstillet efter geografi: 

Dansk Tækkemandslaug:  www.taekkelaug.dk
Tækkelauget:   www.jtl.dk  

Straatagets Kontor udgiver bladet TÆK, som udkommer  
4 gange årligt, og som kan ses på www.straatagetskontor.dk . 
Abonnement: 250 kr./år inkl. forsendelse. 
Annoncer: Kontakt Jørgen Kaarup for priser.

Stråtaget  
i en ny tid

Kontakt og mere info 

Straatagets Kontor
v/ direktør Jørgen Kaarup
www. straatagetskontor.dk

Straatagets Kontor er branchekontor for Danmarks tække-
mænd og formidler viden om stråtagets mange fordele.

Stråtaget er det mest klimavenlige og bæredygtige tag, 
fordi grundmaterialet, strå, bidrager positivt til CO2-balan-
cen, ingen kemikalier indeholder og kan bortskaffes uden 
miljøgener.  

Straatagets Kontor arbejder med dokumentation, udvikling 
og nytænkning i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet, 
Teknologisk Institut, Arkitektskolen Aarhus og SEGES, 
landbrugets videnscenter. 

Tækkebranchens mål er at fordoble antallet af tække-
de kvadratmeter i Danmark inden 2023 efter hollandsk 
forbillede. Det skal ske ved at få stråtag på nybyggerier som 
boliger, fritids- og kulturhuse samt på kontor- og erhvervs-
bygninger.


