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Årstidens blæst og bølger og en vedvarende stærk strøm i farvandet ved Djurs-
land har givet store udfordringer i forbindelse med udhængning af tangliner 
i det offshore tangdyrkningsanlæg ved Grenaa, som AlgeCenter Danmark har 
etableret i samarbejde med virksomheden Kattegat Seaweed. Den naturlige 
strøm i området giver praktiske udfordringer, men den forventes også at være 
en fordel, idet den sørger for, at de små tang-spirer hele tiden får tilført friske 
forsyninger af næringsstoffer. 

AARHUS UNIVERSITET FÅR HJÆLP AF FISKER OG MUSLINGEDYRKER

Med hjælp fra en erfaren muslingefarmer fra Limfjorden og en lokal fisker fra 
Grenaa har Aarhus Universitet i december udspændt 200 meter lange hovedli-
ner, som danner basis for tangdyrkningen i området. ”Hovedlinerne gøres fast 
ved hjælp af skrueankre i havbunden, og strømmen har gjort forankringen af 
disse meget vanskelig”, fortæller biolog Teis Boderskov fra Aarhus Universitet. 
På hovedlinerne er der udsat et bændellignende materiale med 0.2 millimeter 
store spirer af sukkertang. I opformeringen af spirerne anvendes den nyeste 
teknik, hvor man udnytter at tangen har flere livsstadier, og med en nøje 
udvalgt kombination af lys og næringsforhold styrer tangens befrugtning og 
spiring. Spirerne sættes fast på forskellige dyrkningsmaterialer med et specielt 
udviklet bindemiddel, hvorefter de udsættes i havet. 
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Pressemeddelelse

FØRSTE SPIRER SAT UD I OFFSHORE 
TANGANLÆG VED GRENÅ

Dage med blæst og bølger og en stærk strøm i området 
har vanskeliggjort etablering af tangdyrkningsanlæg ved 
Grenaa, men nu er det lykkedes AlgeCenter Danmark at 
sætte liner med små tang-spirer ud i anlægget. 
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Forskning i dyrkning af tang

Tangdyrkningen ved Grenaa indgår i flere store, internationale forskningspro-
jekter, som partnerne bag AlgeCenter Danmark – Aarhus Universitet, Tekno-
logisk Institut og Kattegatcentret - deltager i. Projekterne skal blandt andet 
gøre forskere og virksomheder klogere på egnede dyrkningssubstrater og 
dyrkningsmetoder, men også undersøgelsen af det lokale områdes potentiale 
er vigtigt. Det formodes nemlig, at de strømeksponerede forhold kombineret 
med gode lysforhold i det klare vand ved Djursland vil gavne tangens vækst og 
skabe et højere arealudbytte. 

Anlægget danner også basis for et avlsarbejde på lokale typer af sukkertang på 
samme måde, som man i mange år har forædlet afgrøder på land, og for udvik-
ling af metoder til dyrkning af andre kommercielt interessante arter. I lørdags 
blev der derfor udsat spirer af blæretang, som blandt andet Grenaa virksom-
heden Nordisk Tang har interesse i. Det er første gang i Europa, man arbejder 
med at dyrke blæretang. Tangen i området vil løbende blive overvåget og 
allerede til foråret forventes det første forsøgstang at blive høstet. Forskerne 
undersøger også, hvordan tanganlægget påvirker dyre og planteliv, og tangens 
optag af næringsstoffer forventes at have positive effekter på havmiljøet.  

KONTAKT: 

Teis Boderskov, biolog, Aarhus Universitet. Mail: tebo@bios.au.dk, mobil: 6091 
9639 

Lone Thybo Mouritsen, forskningsleder, Kattegatcentret. Mail: lm@kattegat-
centret.dk, mobil 20276553

FAKTA: 

AlgeCenter Danmark er et forsknings-, innovations- og formidlingssamarbejde 
mellem Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Kattegatcentret. 

AlgeCenter Danmark har fået Kystdirektoratets tilladelse til at dyrke tang i et 
20 hektar stort område udfor Karlby Klint ved Djursland. Området er belig-
gende cirka 2 kilometer fra kysten. I første omgang dyrkes tang i en mindre del 
af området. Dyrkningsområdet er markeret med gule bøjer. 
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