
Tangforskere og virksomheder fra 9 forskellige lande mødes for sjette gang i Grenaa til 
konference om dyrkning og anvendelse af tang d. 12. og 13. oktober. Et af de emner, der 
fylder mest i programmet, er perspektiverne i at anvende tang i foder til blandt andet 
svin og køer.  

TANG TIL SMÅGRISE, DRØVTYGGERE OG FISK
Når konferencen skydes i gang d. 12. oktober, er det med et oplæg fra en irsk professor, 
som er ekspert i hvordan grises tarmflora påvirkes af deres kost. Den irske professor 
kommer til Grenaa for at fortælle om hans forskning i at forbedre smågrises sundheds-
tilstand ved at tilsætte tang i deres foder. Senere på konferencen deler den danske 
virksomhed FermentationExperts ud af erfaringer med at bruge tang i produktionen 
af antibiotikafri grise. Konferencens deltagerne skal også høre om mulighederne for at 
anvende tang i foder til køer og fisk, hvor blandt andet tangens indhold af protein og 
mineraler er interessant. 

BESØG HOS NORDISK TANG
Når næsten 70 tanginteresserede fra nær og fjern mødes netop i Grenaa, skal de selvføl-
gelig også høre om de lokale erfaringer med at anvende tang. Derfor starter konferen-
cens anden dag med et besøg hos virksomheden Nordisk Tang, som har overvældende 
succes med at producere og sælge både pesto, krydderier, mel, snaps og meget andet 
med tang. 
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KONFERENCE SÆTTER FOKUS PÅ
TANG I FODER TIL SVIN OG KØER
Nordic Seaweed Conference samler for sjette år i træk tang-
interesserede forskere og erhvervsfolk fra hele Europa på Kyst-
vejens Hotel i Grenaa. I år er der særligt fokus på at bruge tang 
i foder til dyr – både som proteinkilde og som erstatning for 
antibiotika. 



”Vi er utrolig stolte af Nordisk Tang, og glæder os meget til at være med til at vise 
virksomheden og de mange produkter frem”, fortæller Lone Thybo Mouritsen, leder for 
forskning i Kattegatcentret, og medarrangør af konferencen.

INSPIRATION FRA MALAYSIA
Konferencen trækker i år deltagere fra både Norden, de britiske øer, Tyskland, Belgien 
og Holland og helt fra Malaysia kommer en forsker, og fortæller om offshore dyrkning 
af tang. Og det er yderst aktuelt for flere af de lokale deltagere. Partnerne i AlgeCen-
ter Danmark, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Kattegatcentret, påbegynder 
nemlig afmærkning af et offshore tangdyrkningsområde ved Djursland i samarbejde 
med den nystartede virksomhed Kattegat Seaweed Aps i løbet af oktober måned.    

NETVÆRKSMØDE FOR VIRKSOMHEDER
Nordic Seaweed Conference 2016 afsluttes med et netværksmøde for virksomheder, 
som enten allerede dyrker eller anvender tang i deres produktion eller som har ambi-
tioner om at gøre det. På dette møde kan virksomhederne få gode råd om, hvordan de 
for eksempel kommer i gang med at eksportere deres produkter, ligesom en nystartet 
brancheorganisation for tangvirksomheder vil blive præsenteret. 

FOR MERE INFORMATION OM KONFERENCEN KONTAKT:

Lone Thybo Mouritsen, leder for forskning i Kattegatcentret. 
Email: lm@kattegatcentret.dk, mobil: 20276553

Lene Skov Halgaard, kommunikationskonsulent, Teknologisk Institut. 
Email lsha@teknologisk.dk, mobil: 72201249. 

Teis Boderskov, tangforsker, Aarhus Universitet. Email: tebo@bios.au.dk, mobil: 
60919639 

FAKTA OM NORDIC SEAWEED CONFERENCE:

• Konferencen afholdes for 6. gang d. 12. oktober kl. 11.00-13. oktober kl. 14.30  
 på Kystvejens Hotel, Kystvej 26 i Grenaa.
• Nordic Seaweed Conference afholdes af AlgeCenter Danmark som er et   
 forsknings-, innovations- og formidlingssamarbejde mellem Aarhus Univer- 
 sitet, Teknologisk Institut og Kattegatcentret. 
• Konferencen i 2016 sponsoreres af Visit Djursland og Region Midtjylland. 
• Deltagerne i Nordic Seaweed Conference er 50% forskere og 50% er  
 hvervsfolk. Cirka 50% af deltagerne er fra udlandet og 50% er fra Danmark.
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