AlgeCenter
DAnmArK
Alger kan med fordel bruges i mange industrier og produkter, og vores viden om algernes
store potentiale har været støt stigende de seneste år. I dag eksperimenteres der fx med
at lave C02 neutral energi og bæredygtigt foder til fisk og husdyr af alger, gourmetrestauranter har alger på menukortet, i fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien bruges en
lang række stoffer udvundet af alger, og alger kan også bruges til at nedbringe mængden
af næringsstoffer i havet.
I AlgeCenter Danmark vil vi gerne være med til at sætte Danmark på verdenskortet, når
det gælder nye og innovative anvendelser af makroalger – i daglig tale også kaldet tang.
I samarbejde med private og offentlige partnere fra ind- og udland undersøger vi derfor,
hvordan vi bedst muligt dyrker forskellige arter af alger, optimerer algerne til specifikke
formål og arbejder på at udbrede kendskabet til alger via nye projekter og formidling.
Bag AlgeCenter Danmark står teknologisk Institut, Aarhus universitet og Havets Hus/
Kattegatcentret.

Alger er en fælles betegnelse for makroskopiske alger – det vi i daglig tale kalder
tang – og mikroskopiske alger.

ressourCer
og VIDen
AlgeCenter Danmarks forskningsanlæg ligger ved siden af Kattegatcentret på grenaa
Havn og omfatter en række tanke til dyrkning af alger. tankene er forbundet i et recirkulerende system, sådan at man kan genbruge vandet igen og igen. Det er også
muligt at regulere lyset, der når ned til algerne, tilsætte forskellige næringsstoffer til
vandet og regulere indholdet af C02. På den måde kan forskerne i AlgeCenter Danmark
eksperimentere med at skabe forskellige vækstbetingelser for algerne. Ved at variere vækstbetingelserne kan indholdet af forskellige stoffer i algerne optimeres, så de
”skræddersys” til specifikke formål.
Partnerne i AlgeCenter Danmark råder over en bred vifte af ekspertiser inden for algers
biologi, viden om projektetablering og gennemførelse samt kommunikation og formidling af resultaterne.

AlgeCenter Danmark forsker i at anvende alger til fx sundt og nærende dyrefoder,
bæredygtig energi, en ny gourmetgrøntsag, gødning i økologisk landbrug, medicin
og som biologisk luft- og vandrensningsfilter.

ForsKnIng
og InnoVAtIon
et udvalg af projekter i AlgeCenter Danmark med fokus på at udvikle og forske i metoder
til at anvende alger som ny naturressource:
The macroAlgae Biorefinery – mAB3. et projekt støttet af Det strategiske Forskningsråd. Fokus er at udnytte alger til bæredygtigt fiskefoder og energi samtidig med
at dokumentere, hvordan dyrkning af alger reducerer mængden af næringsstoffer i
danske farvande. I projektet deltager teknologisk Institut, Aarhus universitet - Bioscience og miljøvidenskab, Dtu Aqua, Dansk skaldyrcenter, miljø og Kemi, Aller Aqua,
Dong energy, Vitalys A/s, Dangrønt Products A/s, orbicon A/s, university of Hamburg, university of sienna og national university of Ireland galway.
naturlige ingredienser og grøn energi. et innovationskonsortium finansieret af
Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I projektet udvikles bæredygtige metoder til
dels at udvinde højværdistoffer fra alger og planteaffald og dels at udnytte resterne
til bæredygtig energi. Partnerne i projektet er teknologisk Institut, Aarhus universitet - Bioscience, syddansk universitet, CeBI Aps, AgroKorn A/s, Dss silkeborg A/s,
Aquaporin A/s, upFront Chromatography A/s, launis Fiskekonserves A/s, Aller
Aqua A/s og Dtu – Fysik.
havtang til efterpolering af spildevand. et projekt finansieret af Vandsektorens teknologiudviklingsfond. Projektet ser på, hvordan alger kan bruges til at genindvinde de
sidste næringsstoffer fra spildevand, når det er renset og udledt til havet. I projektet
deltager Fredericia spildevand A/s, Birr energy og Aarhus universitet - Bioscience.
Alger til biogas i region midtjylland. et projekt finansieret af region midtjylland. Formålet med projektet er at finde egnede metoder til at lave biogas af alger. I projektet
undersøger AlgeCenter Danmark desuden mulighederne for at anvende spildevand,
gylle og røggas som næring for algerne samt bruge restproduktet fra biogasproduktionen til jordforbedring i landbrugssektoren. I projektet deltager Aarhus universitet
- Bioscience og Institut for engineering, teknologisk Institut, Dong energy og Havets
Hus/Kattegatcentret.
BioWalk4Biofuels. et stort internationalt eu projekt. Formålet med projektet er
at udvikle metoder til at rense spildevand og røggas ved at dyrke alger og dernæst
omsætte algebiomassen til biogas. Aarhus universitet - Bioscience og teknologisk
Institut deltager i projektet sammen med partnere fra Italien, spanien, sverige, Jordan, Indien og letland.

Alger fungerer som biologiske rensningsanlæg, der reducerer mængden af Co2 i
atmosfæren og mængden af kvælstof og fosfor i vandmiljøet, når de vokser.

KontAKt os
Vil du vide mere om AlgeCenter Danmark og de igangværende projekter, eller har du en
god idé til et samarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os.
AlgeCenter Danmark – www.algecenterdanmark.dk
Teknologisk insTiTuT – www.teknologisk.dk
Peter Daugbjerg Jensen, sektionsleder
Karin svane Bech, biolog
mail: pdn@teknologisk.dk
mail: kasb@teknologisk.dk
AArhus universiTeT, DCe nATionAlT CenTer for miljø og energi
– www.dce.au.dk
michael Bo rasmussen, seniorrådgiver
Annette Bruhn, forsker
mail: mir@dmu.dk
mail: anbr@dmu.dk
hAveTs hus/kATTegATCenTreT – www.havetshus.dk
lone thybo mouritsen,
grete Fogtmann Jensen,
forsknings- og udviklingskonsulent
kommunikations- og projektkonsulent
mail: lm@havetshus.dk
mail: gfj@havetshus.dk
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Alger som
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DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

suKKertAng

sAlAt meD
suKKertAng
(4 personer)

1 friskt blad sukkertang
1/2 dl sherry
1/2 dl japansk soja
1 tørret shiitake svamp
1 bakke babysalat, vårsalat eller portulak
3 avocado skåret i terninger

sukkertangen koges i ca. 30 min og skæres derefter i 2 mm smalle strimler.
strimlerne simres 20-30 minutter i en
marinade af sherry, japansk soja og fint
revet tørret shiitake.
salatblade og avocado anrettes på et fad.
Den strimlede tang lægges på og dressing
hældes over.

Dressing:
1/2 dl japansk soja
saft af en halv citron
1/2 dl saft fra syltet ingefær
1/2 dl ristede sesamfrø

søsAlAt

suPPe
(2 personer)

5 dl vand
2 dl friske blade af søsalat
2 dl hakkede gulerødder
2 dl kyllingestykker
4 spsk. sojasovs
1 tsk. friskkværnet sort peber

Vask og rens søsalaten grundigt i ferskvand.
skær gulerødderne i små tern, søsalaten i firkanter på 2-3 cm og kyllingen i mundrette stykker.
Bring vandet i kog og tilsæt gulerødder, søsalat
og kyllingestykker. lad det småkoge i 5 min. til
alt er mørt.
Krydr suppen med sojasovs og peber og server.
søsalat giver en god basissuppe og smag til de
fleste klare supper.

søl

QuInoA sAlAt
meD søl
(2-3 personer)

10 g flager af tørret søl eller ½-1 dl
frisk søl
150 g quinoa
1 fintsnittet porre (inklusiv den
grønne top)
sojasovs

Hvis du bruger tørret tang udblødes sølflagerne
i vand tilsat lidt sojasovs. Frisk søl vaskes i
ferskvand, skæres i små stykker og marineres
i 1-2 spsk. sojasovs, mens quinoaen koger.
Quinoa-frøene koges som anvist på pakken.
Den fintsnittede porre overhældes med kogende vand og drænes efter 2 minutter.
Den kogte quinoa drænes for vand, afkøles og
blandes med søl og porre. salaten smages til
med sojasovs.

CArrAgeentAng

stegte rIs
meD tAng
(2-3 personer)

Vask tangen grundigt i ferskvand.
skær grøntsager og tang i tændstiktynde
strimler eller små tern.
tang, pastinak, hvidløg, ingefær og karry steges
et par minutter i 2 spsk. olie. tilsæt ris og steg
videre. Kom resten af grøntsagerne, rejer, tang
og fiskesovs i til sidst og steg videre til alt er
gennemvarmt.
Pynt med groft hakkede, ristede peanuts.

BlæretAng

tAngPesto
3 dl frisk blæretang
2 dl basilikum
1 dl persille
100 g pinjekerner
2 fed hvidløg
2 spsk. parmesanost
2 spsk. citronsaft
1 dl olivenolie

Blæretangen vaskes i ferskvand og tørres
med et viskestykke.
Pinjekernerne ristes på en tør pande.
tang, krydderurter, pinjekerner, hvidløg og
parmesanost blendes i en blender, og olie
og citronsaft tilsættes gradvist, indtil konsistensen er, som man ønsker.
Ved opbevaring i køleskab kan pestoen holde
sig 3-4 dage. Pestoen spises fx på kogte nye
kartofler, pasta eller sammen med brød.

AlgeCenter Danmark

tAng er sunDt
og smAger goDt
Flere af opskrifterne på denne side er inspireret af opskrifter i bøgerne ”tang – grøntsager fra havet”
af ole g. mouritsen (www.tangbog.dk) og ”Irish seaweed Kitchen” af Prannie rhatigan (www.prannie.com).

De fleste kender tang fra sushi, men ellers indgår tang næsten ikke i danskernes daglige
kost. Det er en skam, for tang er både sundt og velsmagende.
tang indeholder fx de essentielle fedtsyrer (betegnelse for fedtsyrer, som mennesket
skal have tilført via kosten) omega-3 og omega-6, jern, iod, selen og en række vitaminer
og mineraler. Derudover er tang rig på kostfibre og har et lavt kalorieindhold.

Illustrationer: susanne Weitemeyer

en rest kogte ris (3-4 dl)
300 g grøntsager (fx pastinak, gulerod, rød peber og forårsløg)
1 håndfuld carrageen tang
150 g rejer
50 g ristede peanuts
1 spsk. karry
2 tsk. revet ingefær
2 tsk. revet hvidløg
3-4 spsk. fiskesovs
olie (fx peanutolie)

