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LystHusBåd - et bæredygtigt tinyhouse 

LystHusBåden er stukket til 
søs og er sejlet fra Ebeltoft 
sydpå langs Jyllands Østkyst 
Fartøjet bevæger sig med 
energi fra solen som den pri-
mære energikilde.

LystHusBåden er tegnet 
og bygget af  Asger Møller 
og kan bedst beskrives som 
en fuldindrettet bolig i tiny 
house format.

Turen startede den 14. april 

og var planlagt til Ærø og 
derefter retur til Ebeltoft. 
Dog blev planerne ændret 
og fartøjet kom så langt som 
Bregning, hvorefter turen nu 
går retur til Ebeltoft. Sejlpla-
nen bliver jævnligt opdateret, 
da fartøjet primært sejler for 
solenergi, uden brug af  nød-
generator.

Med rejsen langs østkysten, 
ønsker Asger Møller og hans 

partner Linda Hauge at vise, 
at man kan leve komforta-
belt på vandet og samtidig 
sætte et mindre CO2 aftryk. 
Holding tankene tømmes un-
dervej kun ved havnens spil-
devands anlæg.

Undervejs bydes folk om-
bord på LystHusBåden, både 
i forbindelse med Åben Båd i 
havnene, men også med mu-
lighed for at sejle med i en til 
flere dage. Der er plads til 10 
sovende gæster.

Går alt efter planen, sejler 
LystHusBådenen næste år til 
Middelhavet, hvor fartøjet 
sejler gennem Europa på ka-
nalerne.

Se sejlplan og muligheder 
på Instagram, facebook eller 
lysthusbaad.dk

På togt langs Jyllands østkyst, 

foråret 2022. Foto Henrik Krogh

Fartøjet er et lysthus på van-
det og det kan sejle. Eller fak-
tisk mere end det. 

Det er også et bæredygtigt 
alternativ til en fritidsbolig 
mellem pælene. Med solceller 
på taget og to elmotorer kan 
det skyde en fart på 4 knob. 
Den modstår en vindstyrke 
på 13 msek og er synkefri.  
Lysthusbåden har to hol-
dingtanke på hver 500 liter, 
som kan tilsluttes havnens 

tømmeanlæg. Her er bad og 
toilet, pantry og terresse på 
taget. 

LystHusBåden er så kom-
pakt i sin opbygningen at tan-
kerne går mod et tinyhous. 
Det har både faste og opluk-
kelige glaspartier med 3 lags 
lavenergi termoruder. 

Som solafskærmning har 
Lysthuset et stort udhæng og 
flere skodder, som også fun-
gerer som afskærmning for 

privatlivet. 
Bygget i moduler kan man 

selv sammensætte huset. En 
enkel modul er 20 m2. Den 
viste lysthusbåd er på 60 m2 
og er altså sat sammen af  3 
moduler.

Prisen fra 950.000 kr
Læs mere på lysthusbaad.dk 
Kontakt Asger Møller på tlf. 
60 22 11 12.

Hop ombord i det sejlende hus


