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STATUS FOR PROJEKT ”JAGTENS HUS” PR. D. 22. SEP. 2015 

 

BYGGEPLADSEN 
Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. Alle 
betonelementer er rejst og næste fase er nu pålægning af tag. 

Fælleshuset i midten af billedet (tidligere kantine, mv.) får lov til at stå som ”arbejdsskur” til hen 
på foråret.  

Til venstre i billedet ses begyndelsen til Besøgscentret. Til venstre -  bag ved det gamle Fælleshus-  
ses hjørnet af Videncentret, og til højre i billedet tårner Uddannelsescentret sig op. 

 

VIDENCENTRET 
Videncentret har nu fået rejst alle betonelementer og i de kommende to uger monteres de 
resterende bjælker og etagedæk. Den øverste del af gulvet oven på kælderdækkene mangler også 
at blive støbt. 

På billederne herunder kan man se nogle af de forskellige typer betonoverflader. De pæneste af 
disse vil komme til at stå helt rå som ydermur. De mere ”mønstrede af slagsen” vil få sort 
bræddebeklædning påsat. 

Man kan også bemærke de mange små punktfundamenter rundt om bygningerne med et lille 
orange rør i. Her vil de store limtræssøjler blive påmontere. De har en dimension på 10x40 cm. 

Mellem limtræssøjlerne og bygningerne vil der blive en flisebelægning. 
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Videncentret set fra vest. Det lille rum i hjørnet af bygningen bliver til et kølerum. 

 

Videncentret set fra vest. Bemærk de to typer betonoverflader. 
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Videncentret set fra øst. Der er nu ved at være klargjort til montering af etagedæk. 

 

UDDANNELSESCENTRET 
Uddannelsescentret har nu fået rejst alle betonelementer og monteret etagedæk. Der bliver i 
disse dage opsat stillads, og så der er klar til, at opbygning af tagkonstruktionen kan begynde. 

Uddannelsescentret set mod 
vest. Det østligste hjørne af 
Videncentret kan lige skimtes 
i højre side.  
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BESØGSCENTRET 
Det mindste af de tre bygninger i Jagtens Hus har nu næsten fået rejst alle vægge. Den sidste 
indervæg skule egentlig også have været monteret i samme arbejdsgang, men en manglende 
konsekvensrettelse af en tegning betød imidlertid, at et indvendigt fundament stod 34 cm for 
langt mod vest. Dette var kritisk i forhold til rummenes anvendelse, hvorfor fundamentet nu bliver 
lavet om, så den sidste indervæg kan monteres. Håndværkerne er både ærgerlige over fejlen og 
trætte af, at lave et godt arbejde om. Men den bestilte kvalitet skal jo leveres. 

Bygningen vil blive beklædt med sorte brædder på vægge og tagpap øverst. Projektgruppen 
arbejder stadig med at finde finansiering til solceller til husets tagflader, som ligger helt ideelt 
hertil. 

Væggene til Besøgscentret er nu rejst pånær det element, der står ”på lager” op ad væggen til 
højre. Man kan nu rigtig fornemme, hvilken fantastisk placering, bygningen får, som en fremskudt 
post ud mod gæsterne.  

 

UDENOMSARELAER 
I store træk mangler jordentreprisen nu kun at ”modellere” den overskudsjord, der er 
fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. På den forreste del af terrænet ned mod 
vandet vil der blive pløjet jordvarmeslanger ned. Til foråret skal der så plantes og sås forskellige 
arealer med ”vild natur”. Hertil er projektet blevet begavet med en meget flot donation fra 
Hedeselskabet. Læs mere herom på www.jagtenshus.dk. 

 

http://www.jagtenshus.dk/


 

5 
 

TIDSPLAN 
Rejsegilde for projektets håndværkere, m.fl., planlægges til omkring d. 1. november 2015. Den 
endelige dato er endnu ikke fastsat. 

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni næste år.  Vi planlægger 
derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse forventes at blive 
gennemført primo september 2016. 

 

Tekst og fotos: Michael Stevns 

22. september 2015 


