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NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRK BLIVER EN FORENING 
 
Projekt Netværk for Bindingsværk er så stor en succes, at det bliver til en selvstændig forening ved 
årsskiftet. 
 
Fra 1. januar 2020 overtager Foreningen Netværk for Bindingsværk de aktiviteter, som projektet 
Netværk for Bindingsværk har sat i gang. 
 
I de sidste tre år har projektgruppen, bestående af Per Godtfredsen, Søren Hossy og Søren 
Vadstrup, arbejdet utrætteligt for at formidle viden om bindingsværk og gennemføre 
arrangementer, hvor fagfolk og ejere deler erfaring og begejstring for træbyggeri. 
 
Projektet har født mange idéer, og engagementet er så højt, at tiden er kommet til en egen 
forening med bindingsværk og træbyggeri som primært fokus. Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur siger derfor farvel til et projekt og goddag til en samarbejdspartner. 
  
Formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Karen Margrethe Olsen udtaler: 
”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, de tre ildsjæle og 
Landsforeningen har gjort det muligt at gennemføre forskning og formidling, så vi nu står i en 
situation, hvor udviklingen går imod at bygge nyt i træ og i større grad at passe på de bestående 
bindingsværkbygninger. Jeg er stolt af, at Landsforeningen har været en del af denne succes, og at 
vi nu kan indlede samarbejdet med en selvstændig forening. Vi frem til at fortsætte det 
spændende samarbejde med Foreningen Netværk for Bindingsværk omkring formidlingen af de 
unikke værdier og muligheder, som bindingsværk og træbygninger har”. 
 
Projektet afsluttes med udgivelsen af bogen Mit bindingsværkshus. 
 
Den nye forening får travlt allerede fra første færd. Foreningen er vært for konferencen ”Den 
nordiske træby” i Helsingør 1.-4. april 2020. På programmet er oplægsholdere fra hvert af de 
nordiske lande samt en lang række eksperter inden for bevaring, udvikling og træbygninger. Du 
kan følge konferencen og læse mere om programmet på www.nordisktreby.org. 
 
For yderligere informationer kontakt Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur formand 
Karen Margrethe Olsen på karenmargretheolsen@byogland.dk eller tlf. 23 11 09 84. 

FAKTABOKS FOR NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRK 

Projektet Netværk for Bindingsværk startede som et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og 

Landskabskultur, Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring i 2015. Allerede i 2016 fik 

projektet tildelt 1. million kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal til arbejdet. Projektet har gennemført en række fagkurser, netværksmøder og studieprojekter. 

Det er projektgruppen, der har konstitueret sig som en selvstændig forening med egne vedtægter. 

Foreningens formand er Søren Hossy. 



 

 

Foreningen Netværk for Bindingsværk kan i fremtiden følges på www.naetvaerkforbindingsvaerk.dk 

Samarbejdet mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Foreningen Netværk for 

Bindingsværk fortsætter. Derfor vil du stadig modtage invitationer og nyheder via Landsforeningens 

nyhedsbrev.  

 


