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Mange tak er undersøkt 
Sidan eg starta med å sjå på nevertak kring midten av 1990-åra har det etter kvart teikna 

seg eit visst mønster. 

 

Det er skilnader i nevringa jamvel om skilnadene landsdelane mellom ikkje er 

dramatisk store. Lengst i nord er innslaget av russenever  eit dominerande inntrykk. 

Russenever er ofte lagt med bord som overdekking. Det finst i Troms og Finnmark 

typiske leggjemønster knytt til russenevra. Lengst i vest med den soleklare toppen i 

Hordaland er det flest lag never. 

 

I legging av norsk never har  vi mange  variasjonar over temaet leggjemønster, der 

skilnadene går på til dels ganske småe detaljar. Førebels har vi eit heller grovmoska 

nett.  Vi kan konstatere at det er variasjon. Vi kan konstatere at det ser ut til å vera eit 

visst geografisk mønster, men vi har for få døme til at vi kan dra opp grenser for 

utbreiing av hovudtyper og kva som skjer i overgnagar mellom to system. Det er stor 

grunn til å arbeide meir aktivt med dokumentasjonen på dei fåe taka som enno finst att. 

 

Temaet mitt i dag dreiar seg om noko av det som kan liggje oppå nevra.  

I den delen av fagfeltet tak tekte med never har vi møtt til dels store 

overraskingar.  Eg skal syne døme og prøve å gi eit visst oversyn. 

 



Eit tro ber tekkinga 
Troet kan vera liggjande eller ståande bord, liggjande eller ståande trøer eller liggjande 

eller ståande troskier. 

Over troet kan det vera mose, ris eller bar. 

Over mose, ris eller bar kan det vera jord, torv eller never. 

Nevra kan også liggje beint på troet. 

Over nevra kan det vera bord, skifer, tegl, torv av ymse slags eller råhumus (og mose) 

Over råhumus kan det ver jord av ymse slags. 

Over jord av ymse slags kan det vera: torv av ymse slags, bord, skifer eller ingenting . 

 

Tekking med never er med andre ord ei ganske kompleks sak. 
Med den store variasjonen som vi ser, er det heilt tydeleg at nevra kan vera meir eller 

mindre dominerande i det å gjer taket tett, men vi ser også at ho kan spela ei heilt 

sekundær rolle. 

 

Vi talar gjerne om torvtak. Når vi ser på lista over tekkingar ovanfor, er det tydeleg at 

never er meir gjennomgåande i tekking enn torv er det. På ein del tak er torva det ytre 

synlege laget som mange ser.  Difor er det lagt  merke til. Torv blir difor i dag bruka 

som pynt.  Nærare granskingar av gamle tak syner meir komplekse samanhengar. 

 

 
 



ORD 
Nedanfor kjem det ein del ord som kanskje ikkje  alle er kjende med.  Ordet kvabb er eit 

slikt.  Med kvabb forstår vi ei masse av partiklar med nokolunde jamn storleik.  Eit 

anna ord for kvabb er silt. Grøvre enn kvabb (silt) er finnsand og finare er grovleir eller 

skjør leire som det også kan kallast. 

 

Med humus forstår vi daudt plantemateriale  og som er del av eit jordsmonn. 

Jordsmonnet er den delen av jorda som er påverka av klima og biologisk aktivitet. 

Under jordsmonnet har vi uforvitra undergrunn.  

 

Råhumus er daudt plantemateriale som er lite omdanna av di det ligg i surt miljø.  

Råhumus finn vi i barskog og lynghei. Der er det så surt miljø at vegetasjonen nærast 

blir konservert som i sur silo. pH verdien ligg gjerne mellom 3 og 4. Då er det så surt at 

nedbrytinga av planterestane går svært sakte. 

 

Under sur humus får vi som oftast utvikla ein profil på jordsmonnet som vert kalla 

podsol.  I det øvre laget er næringsstoffa vaska ut, slik at jorda er gråkvit.  Det er 

bleikjord. Under bleikjorda blir dei utvaska stoffa som oftast er jarnhaldig felt mot 

mineralene i undergrunnen.  Dette utfellingslaget er ofte rustraudt (jernpodsol), men det 

kan også vera brunt (humuspodsol). 



Torv er fellesnemning på meir eller mindre tjukke lag av ihoptrevla planterestar. Vi talar 

om grastorv, myrtorv og brenntorv.  

 

Grastorv får vi der det er grasartar som dominerer i vegetasjonen.  God seig og mager 

torve får vi til dømes under finnskjegg, sauesvingel og raudsvingel. Det er spørsmål om 

kor lang tid det tek å byggje opp ei seig torve godt skikka til tak. Det kan eg ikkje svara 

på.  Inntrykket er likevel at det tek meir enn 20 år.  Kanskje 40 – 100 år er godt anslag, 

avhengig av bonitet, høgdelag og grasartar som byggjer torva.  Det er grunn til å setje i 

verk forsking på dette feltet. 

 

Visse grasartar er ikkje skikka på tak.  Den viktigaste av desse er sølvbunke som dannar 

tuer.  Det vil vi ikkje ha på tak. 

 

Myrtorv får vi i fuktig lende.  Der er det halvgras (siv og starr) og myrmose som 

dominerer.  På mager myr i skrånande lende finn vi også grasartar, rome og innslag av 

røsslyng. Finnskjegg finst på mager tynn grasmyr.  På litt tjukkare og litt meir 

næringsrik myr kan blåtopp vera ei kjenningsplante. Myrtorv har vore bruka på tak. 

 

Brenntorv finn vi i helst der det er tjern og små dammar som har grodd att.  Der kan 

torvlaga ver opp til fleire meter tjukke. Dei undre laga utgjer hardt samanpressa 

konservert plantemateriale som nærmar seg karakter av brunkol. Også brenntorv har 

vore bruka på tak.  



Avgrensing av temaet 
Den avgrensinga av temaet tekking der never vil i hovudsak dreie seg om moglege 

samla verknader av never, jord og anna biologisk materiale. Då vil eg starte med eit 

raskt overblikk og presentere ein del undersøkte tak. 

 

Never med eitt eller to lag myrtorv 
 

Myrtorv med blåtopp finn vi i Hordaland.  

Graset blåtopp finn vi på middels 

næringssvak grasmyr. Torvene kan 

vera ganske tjukke.  Dei er tett vovne 

av grasrøter, slik at torva er seig og 

godt bunde.  Myrtorv er sur. 

 

For at slik torve skal verta varig på 

tak, trengst det regelviss nedbør.  Elles 

vil torva ”brenne” (oksidere og gå opp 

i luft – bli til CO2). 



Steinar Mølster (Voss) legg tjukk myrtorv på sju lag never.  



I dei vestlege delane av Møre og Romsdal er tynn myrtorv med rome, finn og røsslyng 

som dominerer. Jamvel botn av torvdam (brenntorv) har vi funne på eit tak der.. 
 

På Hustadvika låg botn av ein torvdam på 

eit stuetak.  Dette var no overtekt med 

plate.  Opphavleg tekkingsplan plan er 

ikkje kjend. 

I mesteparten av Møre og Romsdal er det  

dobeltlagt tynn grastorv som dominerer.  

Fargeskiftet midt i overdekkinga syner at 

det er dobbeltlagt torv. 



Tynn mager grasmyr er det Torbjørn Fjærli  (Halsa, Nordmøre) vil ha på taket.  

Slik overdekking har vi funne på ein heil del tak i Møre og Romsdal. 



Frå Suldal (Rogaland) til  (Snillfjord) Trøndelag har vi døme på lyngtorv på tak.  Mot 

kysten er dette røsslyng i dobbelt lag. Denne taksida på bryggja på Gresset (Aure i 

Møre og Romsdal) vart lagd i 1925 og var framleis tett i 2003. Bortsida var øydelagd av 

ei furu. 



Finnskjegg veks på mager grunn og gjev svært seig torve.  Den har vore prioritert til tak 

langsetter heile landet og i fjellbygdene i sær. Bildet er frå Troms.  Munnleg tradisjon 

for prioritering av finneflot har vi frå Vinje i Telemark.   

Finn gjev tynn torve som lyt leggjast i dobbelt lag. 



Denne torvskjåen i Kåfjord (Troms) vart sett opp i 1946 og var i bruk  fram til midt på 

1980-talet.  Bildet er frå 1994.  Einaste tekking var torve frå finneflot (villstrå) lagt på 

tro som var dekt over med bjørkeris.   



Komplekse tak 
Det er litt i landet og helst på austsida av fjella at vi finn dei mest komplekse 

tekkingane.  Vi vil her berre ta for oss nokre spreidde døme. 

 

Lengst i sør er vi lengst mot vest i Rauland (Telemark) der dette taket står. 

Taket på Reinekvommi vart 

reparert kring 1950. 

Hovudmønsteret i opphavleg del 

ser ut til å vera uforvitra 

undergrunn på nevra og på jorda 

ligg det lyngtorv  med mose. 



Svartvassløa i Surnadal hadde kvabb frå 

nærliggjande jordbakke og eit lyngskjold 

over den. Jordlaget var tynt og no ganske 

påverka av vegetasjonen.   

 

Hovudinntrykket var likevel at det var 

sterile masser som vart spadd på taket, og 

at det så hadde vorte lagt eit lyngskjold 

over for å passe på at kvabben ikkje bles 

avgarde. 



Ein rest av ei tekking på ei utløe i Røros 

minner mykje om Svartvassløa i 

Surnadal.  På denne løa er det spylt 

morene (sidemorene) med ein del stein 

som er spadd ut frå rustjordskiktet.  

Over den er det mose og litt gras 

(Sauesvingel) 



Dette stabburet på 

Brubakken i Budal 

(Sør Trøndelag) er 

truleg frå 1600-talet.   

 

Siste tekking vart 

gjort før 1855. Såleis 

er dette det 

lengstliggjande 

nevertaket vi har 

vore  borti. 

 

Det var med stor 

spenning vi gjekk 

laust på  dette taket  

for å undersøkje 

leggjemønster og 

samansetninga av 

det som tekte.  



Øvste laget var lyngtorv frå skog og med 

mykje etasjemose. Humuslaget var på det 

meste 20 cm tykt. Under dette var det ca 

13 cm med rein fin kvabb.  Kvabben låg 

rett på nevra. 

 

Kvabben var henta i steril undergrunn, 

men synte no tendens til podsolering.  

Han var også trengt gjennom av røter, 

men påfallande lite etter 160 år med 

overdekking av vegetasjon. 



På Garmo i Lom over firlagt never låg det 

10 cm råhumus frå furuskog og over den var 

det 10 cm uforvitra kvabb.  På kvabben var 

det opphavleg ingenting.  På grunn av 

dårleg vedlikehald hadde det i seinare tid 

vandra inn planter av ulike slags.  Taket var 

lagt i 1896 og det var bortsett frå i ei 

taksamanskjering framleis tett i 2008. 



Simahaug i Lesja med  minst 

100 år gamle tak 

Fire tak analysert i 2014 

Alle taka på Simahaug hadde kvabb.  På 

eitt av dei var det mose og råhumus mot 

nevra som på Garmo, men humuslaget 

var tynnare. 



Eitt av taka på Simahaug var 

særskilt interessant. Der var 

det 30 cm kvabb og som 

tilsynelatande var lagt i tre 

omgangar og med eit tynt lag 

torv som overdekking for kvar 

gong. 

 

Den tynne grastorva på toppen 

hadde raudsvingel som 

dominerande grasart. 

 

Kvabben under var grå.  Han 

var spadd frå uforvitra steril 

undergrunn. 

 

Torv over kvabb er til skilnad 

frå Vågå der taket skulle vera 

blankt, utan vegetasjon i 

kvabben.  I Våga blæs det lite.  

I Lesja blæs det nesten alltid. 

Torva vernar mot blåst. 

 



Kvabben ligg på ei blanding av troskier og bord. Og der i alle fall eitt var saga på 

sirkelsag.  Taket er såleis venteleg tekt ein gong i andre helvt av 1800-talet. Det låg 

nokre nevrer på tvers og saman med einerbar.  Bar og never låg der etter alt å døme for 

å hindre kvabben i å renne ned mellom troskier og bord. 



Nesten inne ved svenskegrensa i Trysil finn vi dette.  Det er kvabb, etasjemose og skogsbotn som 

var den opphavlege tekkinga på fleire seterhus der. Kvabb er er ein gjengangar. 



Dette taket på Brakstad, Gjemnes kommune (Møre og Romsdal) vart lagt med never og 

jord så seint som i 1956.  I 2012 var det heilt ferdig.  Likt to andre  undersøkte tak med 

feit jord fekk det ei kort levetid.  Kortaste kjende levetid for never og jord fekk 

Rolstadloftet på Norsk folkemuseum.  Det var utett etter 9 år. 



Drøfting av leggemønster 
Ut frå denne korte gjennomgangen kan vi førebels konstatere dette:   

 

Myrtorv (i vekslande tjukn) over never er orientert lengst mot vest og frå Møre og 

Romsdal til Hordaland 

 

Grastorv (tynn, seig og gammal) over never er orientert langs fjella frå Troms til 

Rogaland og Agder. 

 

Grastorv utan nevertekking under har vi førebels berre funne i Kåfjord (Troms) 

 

Lyngtorv over never finn vi i austlege delar av Vestlandet og tilsynelatande elles over 

det meste av landet. 

 

Kvabb over never og oftast med tynn torve over, finst spreidd over Austlandet og i 

Trøndelag,  

 

Kvabb  utan overdekking finst tilsynelatande berre i Lom og Vågå. 

 

Kvabb utan nevertekking under har vi førebels berre funne på Lesja. 

 

Feit matjord over never finst som unnataksvis tekking spreidd over heile landet. 



Myrtorv  (sikker) 

 

Lyngtorv (sikker) 

 

 

Grastorv (sikker) 

 

Kvabb eller spylt steril 

masse (sikker) 

 

Vi ser ein viss 

tendens: 

 

Myrtorv i vest.  

 

Grastorv litt lenger 

inn. 

 

Lyngtorv er spreidd   

 

Kvabb i aust 



Fellesnemnarar og framlegg til tolking  

1. Når vi ser landet i samanheng er konklusjonen at det som kjem oppå nevra bør vera 

magert, surt og sterilt.  I tørre område kan vi ikkje sjå bort frå at den omfattande 

bruken av kvabb også har med sikring mot brann å gjera 

 

2. Spørsmålet er då mellom anna kvifor det skal vera surt.  Never er ein korkbork 

som ligg utanpå den  næringsførande underbarken som vi også kan kalle bast.  På 

bjørk er denne ganske sur.  Vi vinn ut garvesyre av den til barking av både skinn, 

segl og fiskegarn. Nevra er altså godt tilpassa til eit surt miljø. Med sur 

overdekking kan vi truleg vente lite tæring på nevra.  Plantemateriale vert generelt 

seint nedbrote i surt miljø.  Difor talar  vi om råhumus på sur skogsbotn.  

Planterestane rotnar ikkje.  Dei blir nærast ensilert. 

 

3. Over tid vil dette kunne endre seg på taket.  Då dreiar det seg mellom anna om 

tilgjengeleg næring. Næring for plantene er tilgjengeleg joner i jordsmonnet. 

Jonene er bundne til småe partiklar.  Når det er vaska masse, sand og kvabb, vil 

tilgjengeleg  jonekapital vera liten og det sure overdekkinga vil hindre ny tilførsel 

frå plantedekket over. 

 

4. Når det skal vera kvabb og ikkje grøvre sand, kan det vera av di kvabben ligg roleg 

og er seint gjennomtrengeleg for vatn. Både kvabb og tett seig torve er med på å 

bremse vatnstraumen ned mot nevra. 



Konklusjon 
 

Det ser ut til at  vi har visse geografiske mønster i skikk for overdekking.  

Skikken har etter alt å døme med klima og tilgjengleg materiale å gjera. 

 

Verksame faktorar for å få til varig tette tak med never baserer seg etter 

det vi hittil har sett på prinsipp om sterile masser, surt miljø og delvis 

tettande overtekking. Eventuell grastorv skal vera tynn gammal og mager.  

Dertil ser det ut til at hindring av brannfare er faktor å ha med seg i tørre 

strok. 

 

Det er ikkje gjort målingar av pH verdiar eller jonekapital i eldre torvtak. 

Dei plantesosiologiske undersøkingane som er gjorde er ganske 

fragmentariske. Det er ikkje gjort vitskaplege eksperiment basert på 

naturvitskaplege innfallsvinklar med ulike tekkingar som baserer seg på 

never, jord og ulike slags overtekkingar. Å konstatere dette er ganske flaut 

i eit land der nettopp never med overdekking har vore ein dominerande 

tekkemåte.  Det er vi kanskje åleine om i verda.  Vi bør snarast få orden på 

dette. 


