
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE. 
 
 
NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRK har den 28.2 haft stiftende generalforsamling og bliver til  
Foreningen Netværk for Bindingsværk. 
 
Danmark har en lang og vigtig tradition for at bygge i bindingsværk. En byggetradition som har 
præget vores måde at bygge på siden vikingetiden.  
 
Foreningen Netværk for Bindingsværk ser det som sin fremmeste opgave at arbejde for, at denne 
byggetradition får et løft og en større bevågenhed i en tid, hvor det stadig er almindeligt at rive 
ned og bygge nyt. Derfor tilbyder vi kurser for håndværkere mm. som skal gøre dem til specialister 
og løfte stoltheden for faget blandt tømrere og snedkere. 
 
Bindingsværk er meget mere end stokroseidyl og noget vi kører forbi i kulturlandskabet. Det er 
blevet en livstil for mange mennesker at bo i i disse omgivelser; mange har et sommerhus på 
landet eller et byhus i bindingsværk. Derfor afholder vi møder rundt om i landet for husejere m fl. 
og fortæller om ny viden og giver gode råd til hvordan man passer på bindingsværk. 
 
Foreningen Netværk for Bindingsværk arbejder for udbredelsen i at bygge i træ og bindingsværk. 
Der er mange eksempler på, at det at bygge i bindingsværk og stolpeværk sagtens kan leve op til 
nutidens krav til nybyggeri. Derfor arbejder vi tæt sammen med Kunstakademiets Arkitektskole i 
København, Center for Bygningsbevaring i Raadvad og landets tekniske skoler. Sammen vil vi 
udvikle nye standarder for nybyggeri i stolpeværk og udbrede kendskabet via 
udstillinger og konkrete byggeprojekter. 
 
Foreningen Netværk for Bindingsværk har i samarbejde med andre nordiske 
bygningskulturforeninger også dannet et nordisk netværk for træhuse. Udover at sætte 
bindingsværksbyggeriet ind i en nordisk kontekst samarbejder vi for bevaring af særlige 
kulturmiljøer med traditionel træhusbyggeri i udvalgte byer rundt om i norden. 
 
Bindingsværk og huse i træ skaber varme og glæde og det er med til øge bevidstheden om at vi 
skal leve i sunde og inspirerende omgivelser. Og, om vi enten bevarer vores eksisterende træhuse, 
eller bygger nyt i træ, er vi med til at støtte op om en bæredygtig fremtid. 
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