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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Karen Lise Krabbe  
og  
Mette Albrechtsen 

 

     

 

Adresse   
 

 

Gl. Munkegade 4 
og  
Ved Volden 1, 1th 

 

     

 

Lokalt stednavn 
Postnr 
 

By 
 

 

 
.8000 
og 
1425 

Aarhus C 
og 
København K 

 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 KLK 50459870 / MA 27844010 
karenlise@karenlisekrabbe.dk 
mette@organicseaweed.dk  

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
mailto:karenlise@karenlisekrabbe.dk
mailto:mette@organicseaweed.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

 
 

     

 

Adresse   
 

 

 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

   
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

   
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

1.11.2020 

 

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Vestvendt kyststrækning v. Dragsmur/Begtrup Vig 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

8420 Knebel Syddjurs Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Ejerlav: Borup By, Helgenæs, ud for matrikelnumrene 9q og 8 be 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

  

Kystanlæg Dragsmur/Begtrup Vig, høst af økologisk tang  
 
Lokalitet: Dragsmur/Begtrup Vig, Djursland 

Anlægget, der tænkes markeret som vist i Bilag A og B, definerer vi som en 
godt 1,3 km lang og 50 m bred østvendt kyststrækning: 

Koordinater i nord 
Til vands 

X: 594.933 

Y: 6.225.440 
Til lands 

X: 594.942 
Y: 6.225.439 

Koordinater i syd 
Til vands:  

X: 594.547 
Y: 6.224.284 

Til lands 
X: 594.560 

Y: 6.224.287 
Området er et Natura2000-område og er grundigt beskrevet her: 

http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-
21_revideret.pdf  

Formål: Høst af økologisk tang som råvare for virksomhederne Organic 

Seaweed og Karen Lise Krabbe (SeaweedMatters).  
Baggrund: Vi ønsker at høste tang fra kysten med henblik på, at 

høstmetoderne foregår ud fra bæredygtige metoder, og således at tangen 
kan certificeres som en økologisk råvare. 

Anlæggets udformning: Kystanlægget består af fire mobile 
afmærkninger, gule plasticbøjer, to til lands og to til vands, der angiver 

området, hvor der kan høstes økologisk tang. Således medtages de ved 
hver høst. Afmærkningerne både til lands og til vands mærkes med 

angivelse af virksomhedernes navne og formål: Høst af økologisk tang. 
Anlæggets udformning har således ingen indvirkning på hverken kyst eller 

strømningsforhold. (Bemærk, at der tidligere er givet tilladelse til denne 
form for afmærkning frem for stationære bøjer) 

Anlæggets dimensioner og kumulation med andre projekter: 

 

http://www.kyst.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf
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Anlægget ved Dragsmur/Begtrup Vig er opmålt til ca. 4 hektar. Området, 
hvori det projekterede kystanlæg ligger, er et naturskønt område, der 

benyttes af private til almindelige rekreative sysler og specifikke 
naturoplevelser pga. områdernes særlige karakter. Området er ikke kendt 

for badning eller dykning. Lystfiskere og garnfiskere ses ofte på lokaliteten. 
Kystanlægget vurderes ikke at genere hverken lyst- eller garnfiskere eller 

private, tværtimod arbejder virksomhederne i forbindelse med høsten med 
at overvåge, pleje og udvikle naturværdierne i området. 

 

Affald og spor i landskabet: Virksomhedens aktiviteter er udover 
markering med temporære bøjer kun synlige under høst med to høstere ad 

gangen og en bil på P-pladsen. Der produceres ingen affald ved tanghøsten, 
da der kun høstes den mængde, der skal bruges – estimeret til maks. 4.700 

kg pr. år i vådvægt. Alle arbejdsredskaber følger høsterne. 
Risiko: Under høst kan der være risiko for fald på glatte sten og såring med 

skarpe arbejdsredskaber. Der kan og vil ikke blive høstet i hårdt vejr. Begge 
virksomheder er ulykkes- og arbejdsskadeforsikrede. 

Miljømæssig sårbarhed: Høsten af økologisk tang i området skal være 
bæredygtig, dvs. at området, der desuden er et Natura2000-område, har 

særlige bevaringsværdige kvaliteter, der skal sikres. Virksomhederne har 
udarbejdet Plan for bæredygtig forvaltning, Egenkontrolskema og 

Driftsjournal, der skal sikre dette.  
Bundforhold: Området er en lavvandet vig og sandbanker med spredte 

små og større sten. Der er i de fem år, vi har observeret området, 

observeret en del sandoverlejring, der vanskeliggør nøjagtig opgørelse af 
biomasse. 

Vegetation: Tangskoven udgøres af almindelige arter som fx søsalat, lav 
klørtang, blæretang, – og længere ude gror fx savtang og strengetang. I 

sommertiden er fucusarterne begroet med etårige alger. 
Afstand fra punktkilder:  

I høstområdet er der mindst 1000 meters afstand til flg. punktkilder  
1 x nedstrøms udledningspunkt 

1 x separat regnvand u. bassin 
1 x overløbsbygværk u. bassin 

  
Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

Punktkilder er angivet med røde cirkler på kortet over kystanlægget. Se 
bilag A. 

Desuden kan der forekomme midlertidige punktkilder såsom større, 

rådnende dyr, algeopblomstring, pollen, olieudslip fra skibe m.m. 
   

 

 

 

http://www.kyst.dk/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Bæredygtig høst af økologisk tang i kystanlæg, arbejdsmetoder 
Høsten af tangen foregår ved håndkraft med kniv og saks maksimalt en 

gang om ugen i høstsæsonen.  
Der høstes fortrinsvis efterår, vinter og forår, da tangen har færrest 

begroninger af etårige alger i denne periode.  
Tangen høstes bæredygtigt, således at tangarterne høstes ud fra 

hensyntagen til deres specifikke livscyklusser og evner til at regenerere 
efter høst. Begge de planlagte projekterede kystanlæg ligger i Natura2000-

områder. Der høstes kun 10 % af den samlede biomasse for de aktuelle 
tangarter (fortrinsvis blæretang, savtang og søsalat), således at antal 

høstede kilo ikke overstiger tangens naturlige årlige tilvækst i det afhøstede 
område. Der høstes efter en rullende høstplan i områder a fx 30x30 

kvadratmeter. Årlig samlet høst estimeres i vådvægt til omkring 4,7 ton. Af 

den enkelte plante høstes der som hovedregel maksimalt en tredjedel, så 
der efterlades tilstrækkeligt med oplagsnæring til genvækst. 

Påvirkningen af området er neutral eller positiv, idet der ved høst af tangen 
fjernes næringsstoffer fra vandet. Dette skaber lidt dårligere 

vækstbetingelser for de etårige alger, der begror de flerårige alger, hvilket 
igen giver større lysgennemtrængelighed i vandet, som gavner de 

langsommere voksende flerårige alger. En større artsdiversitet kan blive et 
resultat heraf. 

Vi planlægger fortrinsvist at høste de mest almindelige tangarter blæretang, 
savtang og carrageentang – de mindre almindelige arter høstes ikke. Der 

findes i øvrigt ingen rødliste for makroalger. 
Anvendt kilde til angivelse af høstprocent: Susanne Wegeberg: ’Er tang en ny marin 

ressource i Grønland?’. Nordic Seaweed Project 2004-2006, undersøgelse af bæredygtig 

høst af tang i Grønland. 

Se også vedlagte skema med beskrivelse af bæredygtig høst af de enkelte arter. 

 

Dokumentation af høst: Der udarbejdes som del af 
egenkontrolprogrammet for hver høst et høstdokument (Driftsjournal), hvor 

der foruden antal høstede kilo af hver tangart noteres og dokumenteres 
tilstand og udvikling af tangskovens population og individer. 
 

Ansvarshavende og bankgaranti 

De to kystanlæg passes og drives i fællesskab af virksomhederne Organic 
Seaweed og Karen Lise Krabbe. Kystanlæggets høst af økologisk tang 

anvendes som råvare i de to virksomheder og har således et kommercielt 
sigte. 

Der stilles ingen bankgaranti, da udgifterne til evt. fjernelse af de fire 

 

http://www.kyst.dk/
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afmærkninger ved anlæggets ophør ikke overstiger 25.000 kr. og kan 
fjernes uden brug af maskiner. 
 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg – BILAG A 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg – BILAG B 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg – se BILAG C 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. – ej relevant 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet – BILAG C 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere – ej relevant, da anlægget er på søterritoriet 

 

     

 

Evt. andet relevant materiale: 
BILAG 1 – Fælles motivation 
BILAG 2 – Plan for bæredygtig forvaltning 
BILAG 3 – Præsentation, Organic Seaweed 
BILAG 4 – Præsentation SeaweedMatters 
BILAG 5 – Egenkontrolskema, Organic Seaweed 
BILAG 6 – Egenkontrolskema, Seaweed Matters 
BILAG 7 – Høstguide til bæredygtig høst af spiselige danske tangarter v. K.L. Krabbe 

 

   

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 1.11.2020 
Karen Lise Krabbe 
og 
Mette Christine Isbrandt Albrechtsen  

 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 

 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/


 

BILAG 1  
 
Aarhus, oktober 2020  

 

Motivation for anmodning om forlængelse af kystanlægsstatus  
 
Vi ønsker at forlænge vores tilladelse til anlæg på Søterritoriet med yderligere 10 år. Vores fælles 
motivation for at genansøge Kystdirektoratet for godkendelse af yderligere en periode af vores to 
tanganlæg, hvor tang vokser på det naturlige substrat (henholdsvis ved Kobberhage og Begtrup Vig) er, at vi 
igennem de seneste 5 år har dyrket, høstet, eksperimenteret og fremstillet forskellige produkter på 
økologisk tang. Begge tanganlæg bliver hvert år kontrolleret og økocertificeret af Fødevarestyrelsen, Akva 
Vejle, p.t. Morten Fruergaard. 
 
Vi hverken belaster eller overhøster tanganlæggene, når vi færdes i områderne. Ligesom vi heller ikke 
efterlader synlige markeringer eller beskadiger det naturlige substrat, når vi monitorerer eller høster tang i 
områderne. Derimod bidrager vi til at overvåge de to kystområder, tangforekomsterne og de naturlige 
overlejringer af sand og forandringer af kyststrækningerne. Se evt. egenkontrolskema. 
 
Vi har i den forløbne periode også kun høstet en mindre og ubetydelig mængde af den tang, som har været 
mulig for os at høste i områderne (max 10 % af den vurderede samlede mængde alger) af fucus -familien; 
savtang og blæretang. 
 
Vi vil på baggrund af ovenstående anmode om en 10-årig forlængelse af Kystdirektoratets godkendelse, 
idet vores tilstedeværelse ikke er forbundet med synlig påvirkning af områderne, og vi ikke vurderer at få 
behov for at høste mere end de 10 % af den samlede mængde, som svarer til lav og bæredygtig høst 
intensitet og i området, se ansøgningstekst.  
 
Nedenfor indføjes motivation fra den tidligere ansøgning, der supplerer ovenstående. 

 

 

Motivation for anmodning om kyst-anlægsstatus for økologisk tang (2016) 

Vores aktiviteter kan læses i præsentationen af de to virksomheder. Vi ønsker at høste tang 

fra kysten, således at høstmetoderne foregår ud fra bæredygtige metoder, og således at 

tangen kan certificeres som en økologisk råvare.  

På et møde d. 18.09.2015 mellem Anette Holm Larsen (FVST Glostrup), Hans Erik Cutoi-Toft 

(Kystdirektoratet Lemvig), Henrik Korsholm (FVST Vejle), Morten Fruergaard (FVST Vejle) og 

virksomhedsejerne Karen Lise Krabbe (Karen Lise Krabbe) og Mette Albrechtsen (Organic 

Seaweed – Ebeltoft Vig) blev dette perspektiv drøftet. Følgende blev besluttet og ført til 

referat:  

 
1. I Danmark findes ikke kyststrækninger, som i henhold til Vandrammedirektivet er kategoriseret er med 
vand af ”høj økologisk” kvalitet. Da vandrammedirektivet er fuldt implementeret på dette punkt, kan der 
ikke umiddelbart gives tilladelse til høst af vildtvoksende økologisk tang.  
 
2. Økologisk tang kan dyrkes på et fast anlæg i et område geografisk placeret imellem faste markører. Der 
opfordres til at søge specifikke afgrænsede områder, gerne så der tages højde for punktkildeforurening 
samt omstændigheder der kan minimere antallet af indsigelser i høringsperioden.  
 



3. Der er ikke umiddelbart krav til, at markørerne skal være gule krydsbøjer. Det kan f.eks. være en 
letgenkendelig fastliggende sten eller lign. (Vi har fået tilladelse til at markere høstområderne med gule, 
temporære bøjer, der er behørigt skiltet med virksomhederne navne og formål.) 
 
4. Der forlanges ikke bankgarantier, hvis de samlede omkostninger for oprydning i anlægget vurderes til at 
være mindre end 25000kr.  
 
5. Tang, som er høstet på et anlæg, kan ikke markedsføres som vildtvoksende tang.  
 
6. Der blev gennemgået et eksempel på udformning af et egenkontrolprogram. Det er ikke et krav, at man 
bruger denne skabelon, men det kan være en god idé, så man sikrer sig, at alle områder af lovgivningen er 
dækket.  
 
Vores motivation for ansøgning af kystanlæggene til bæredygtig høst af økologisk 

tang ved 1. Kobberhage og 2. Dragsmur:  

 Vi kan høste forskellige arter på de forskellige kyststrækninger året rundt.  

 Vi kan høste mere skånsomt ved at fordele høsten over flere lokaliteter.  

 Vi kan opsøge kyststrækninger afhængig af vejr, vindretning og strømforhold.  

 Høsten udføres under forhold, der sikrer, at vandkvaliteten og voksestedet ikke er forurenet 

af fx punktkilder, giftige algeopblomstringer eller andet 

 Høsten foregår bæredygtigt, så tangskoven kan regenerere og på sigt også forbedres  

 Der høstes ved de pågældende kystanlæg ikke mere tang end den naturlige årlige tilvækst, 

som efter en konservativ beregning iberegnet naturlig løsrivning af tangskoven ved storm, 

vurderes til 10 % (Kilde: Wegeberg angivet i ansøgningen)  

 Tangen efterfølgende bliver behandlet med omhu og i henhold til krav om håndtering af 

økologiske fødevarer.  

 

Bæredygtige potentialer og perspektiver  

Idet det værdimæssige og forretningsmæssige fundament for begge firmaer bygger på 

bæredygtighed og økologi, er det helt essentielt for os, at vi opnår økologisk status på vores 

høst af tang for at kunne videreudvikle vores bæredygtige produktionsmetoder og vores 

økologiske tangprodukter med økologisk salg for øje.  

For os forudsætter det bæredygtige perspektiv, at al dyrkning, høst og produktion er forankret 

i en bæredygtig og økologisk udførelsesmodel, der tager hensyn til omgivelserne både under 

og over havoverfladen. Og således at alle valg, vi træffer, vil være forbundet med en 

konsekvens enten for det naturlige havmiljø, vi høster vores tang i, eller for de kunder og det 

miljø, vores økologiske produkter og emballager ender i. Vi ønsker at slutte cirklen 

bæredygtigt hver gang, hvilket samtidig er vores konkurrenceparameter i et konventionelt 

marked.  

I øjeblikket er behovet for viden om bæredygtig høst, håndtering, opbevaring og anvendelse af 

tang stor.  

 

Hvis der opnås forlængelse af tilladelse til kystanlæg til høst af økologisk tang i fx yderligere ti 

år, kan der opnås virkelig værdifuld viden om området over denne 15-års-periode. Viden, som 

vi i forvejen stiller til rådighed via vores arbejde med forsøg, projekter, produkter, bøger og 

øvrige publikationer (se beskrivelse af virksomhederne andetsteds) og deles med oplagte 

samarbejds- og dialogpartnere og andre interesserede. Der er behov for en bæredygtig 

udvikling af tanghøst i DK, med henblik på at tangskoven, der udgør levesteder for fisk og 

skaldyr, bevares/forbedres. I øjeblikket er der ikke oprettet hverken rød- eller gulliste for 

vores danske tangarter.  

 

Med venlig hilsen  



Karen Lise Krabbe, Seaweed Matters  
og  
Mette Albrechtsen, Organic Seaweed – Ebeltoft Vig ApS 



Plan for bæredygtig forvaltning  

SeaweedMatters v. Karen Lise Krabbe  

& Organic Seaweed v. Mette Albrechtsen 

1. Stamoplysninger for Begtrup Vig-Dragsmur Kystanlæg 

Dato: 22.5.2016, revideret og godkendt af Fødevarestyrelsen, september 2019 

Anlæggets navn: Begtrup Vig Kystanlæg 

Anlæggets adresse: 8420 Knebel – Vestvendt kyststrækning ud for matrikelnumrene 9q og 8 be, Ejerlav: 

Borup By, Helgenæs 

CVR: Karen Lise Krabbe 26258200, Mette Albrechtsen 33964102 

Ejeres kontaktoplysninger:  

Karen Lise Krabbe, Gl. Munkegade 4, 8000 Aarhus C 

Tlf.: 50 45 98 70, E-mail: karenlise@karenlisekrabbe.dk  

Mette Albrechtsen, Ved Volden 1, 1425 København K 

Tlf.: 27 84 40 10, E-mail: mette@casa-jardin.dk, www.organicseaweed.dk  

Aktivitet: Høst af økologisk tang fra kystanlæg 

Tilsynsmyndighed: Fødevarestyrelsen 

Kontrolmyndighed: Fødevarestyrelsen, Veterinær Syd, Akvakultur 

2. Beskrivelse af Begtrup Vig-Dragsmur Kystanlæg  

Høstafgrøde: Alle høstede arter i området gror på naturligt substrat (sten), som ikke forstyrres eller ændres 
ved høst. De høstede tangarter er fortrinsvis blære- og savtang. I anlægget rekrutteres disse ved naturlig 
settling af zygoterne fra blære- og savtang. Øvrige høstede tangarter settler også ved naturlig proces på 
naturligt substrat.  
Anlæggets dimensioner og kumulation med andre projekter: Anlægget ved Dragsmur/Begtrup Vig er 

opmålt til ca. 4 hektar. Området, hvori det projekterede kystanlæg ligger, er et naturskønt område, der 

benyttes af private til almindelige rekreative sysler og specifikke naturoplevelser pga. områdernes særlige 

karakter. Området er ikke kendt for badning eller dykning. Lystfiskere og garnfiskere ses ofte på lokaliteten. 

Kystanlægget vurderes ikke at genere hverken lyst- eller garnfiskere eller private, tværtimod arbejder 

virksomhederne i forbindelse med høsten med at overvåge, pleje og udvikle naturværdierne i området. 

 

mailto:karenlise@karenlisekrabbe.dk
mailto:mette@casa-jardin.dk
http://www.organicseaweed.dk/


Affald og spor i landskabet: Virksomhedens aktiviteter er udover markering bøjer kun synlige under høst 

med to høstere ad gangen og en bil på P-pladsen. Der produceres ingen affald ved tanghøsten, da der kun 

høstes den mængde, der skal bruges – estimeret til omkring 7 ton pr. år i vådvægt. Alle arbejdsredskaber 

følger høsterne. 

Risiko: Under høst kan der være risiko for fald på glatte sten og såring med skarpe arbejdsredskaber. Der 

kan og vil ikke blive høstet i hårdt vejr. Begge virksomheder er ulykkes- og arbejdsskadeforsikrede. 

Miljømæssig sårbarhed: Høsten af økologisk tang i området skal være bæredygtig, dvs. at området, der 

desuden er et Natura2000-område, har særlige bevaringsværdige kvaliteter, der skal sikres. 

Virksomhederne har udarbejdet høstmetoder og hver i sær et egenkontrolprogram, der skal sikre dette. 

Bundforhold: Området er en lavvandet vig og sandbanker med spredte små og større sten.  

Vegetation: Tangskoven udgøres af almindelige arter som fx søsalat, lav klørtang, blæretang, – og længere 

ude gror fx savtang og strengetang. I sommertiden er fucusarterne begroet med etårige alger. 

Afstand fra punktkilder:  

I høstområdet er der mindst 1000 meters afstand til flg. punktkilder  

1 x nedstrøms udledningspunkt 

1 x separat regnvand u. bassin 

1 x overløbsbygværk u. bassin  

Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

Punktkilder er angivet med røde cirkler på kortet over kystanlægget. Desuden kan der forekomme 

midlertidige punktkilder såsom større, rådnende dyr, algeopblomstring, pollen, olieudslip fra skibe m.m. 

3. Virksomhederne 

Kort beskrivelse af SeaweedMatters og Organic Seaweed:  

SeaweedMatters v. Karen Lise Krabbe:  
SeaweedMatters høster økologisk tang, som forhandles til 
restaurationsbranchen o.l. i frisk hhv. tørret tilstand samt 
bruges til kunsthåndværk. Virksomheden er også en 
formidlingsvirksomhed. 
Der høstes forskellige arter af makroalger, der forekommer 
naturligt og reproducerer sig og settler i deres naturlige 
habitat. Der høstes fortrinsvis vores almindeligste arter, fx: lav 
klørtang, savtang, blæretang. Lejlighedsvis kan høstes 
strengetang, søl, sukkertang, fingertang, gaffeltang og 
horntang, også almindelige tangarter.  
 
Organic Seaweed v. Mette Albrechtsen: 
Organic Seaweed høster økologisk certificeret tang, 
hovedsagelig blæretang og savtang, som anvendes til 
fremstilling af økologiske højværdiprodukter, fx tangtabletter 
som kosttilskud. Der vil i mindre omfang høstes andre 
tangarter til udvikling og fremstilling af kosmetik og fødevarer, 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


for så vidt de forefindes i området og ikke lider overlast ved 
høst. 

4. Værdigrundlag – bæredygtig høst af økologisk tang 

 
Vi ønsker at høste tang fra kysten med bæredygtige høstmetoder, således at både høstmængde og 

høstmetode i kystanlæggets område ikke påvirker plante- og dyreliv i negativ retning. Vi ønsker også at 

høste sund og uforurenet tang. Således 

• sørger vi for at fordele høsten over flere kystområder og -anlæg 

• udføres høsten under forhold, der sikrer, at vandkvaliteten og voksestedet ikke er forurenet af fx 
punktkilder, giftige algeopblomstringer eller andet, fx imprægnerede bundgarnspæle. 

• høsten foregår bæredygtigt, så tangskoven kan regenerere og på sigt også forbedres. De forskellige 
tangarter høstes ud fra hensyntagen til deres specifikke livscyklusser og evner til at regenerere 
efter høst, således at antal høstede kilo ikke overstiger tangens naturlige årlige tilvækst i det 
afhøstede område. 

• høstes der ved de pågældende kystanlæg (Kobberhage og Begtrup Vig) ikke mere tang end den 
naturlige årlige tilvækst, som efter en konservativ beregning iberegnet naturlig løsrivning af 
tangskoven ved storm, vurderes til 10 % (Kilde: Wegeberg, Susse: Er tang en ny marin ressource i 
Grønland?) 

• bliver tangen efterfølgende behandlet med omhu og i henhold til krav om håndtering af økologiske 
fødevarer 

 
For os forudsætter det bæredygtige perspektiv, at al dyrkning, høst og produktion er forankret i en 
bæredygtig og økologisk udførelsesmodel, der tager hensyn til omgivelserne både under og over 
havoverfladen. Og således at alle valg vi træffer, vil være forbundet med en konsekvens enten for det 
naturlige havmiljø vi høster vores tang i, eller for de kunder og det miljø vores økologiske produkter og 
emballager ender i. Vi ønsker at slutte cirklen bæredygtigt hver gang, hvilket samtidig er vores 
konkurrenceparameter i et konventionelt marked. 
 
Der er p.t. ingen lovgivning, der beskytter truede tangarter, og der findes ingen rød- eller gulliste. Vi vil i 
vores driftsjournal gøre bemærkninger om det observerede dyre- og planteliv i området, således at vi 
løbende tager stilling til, hvad området kan bære af høst for at regenerere. 
Vi vil også kontinuerligt søge ny viden på området og deltage i relevante kurser/arrangementer og tiltag 
vedr. høst af økologisk tang. 
 
Værdigrundlaget er udarbejdet på baggrund af: 
 

*) Artikel 6c fra Rådets forordning 889/2008 

Bæredygtig høst af vildtvoksende tang  

1. Produktionsenheden eller -faciliteterne skal opbevare dokumentation, således at driftslederen kan 
identificere og kontrolmyndigheden eller kontrolorganet kan verificere, at der udelukkende er leveret 
vildtvoksende tang høstet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007.  

2. Høsten skal foregå på en sådan måde, at den mængde, der høstes, ikke påvirker vandmiljøets 
tilstand væsentligt. Det sikres, at tangen kan regenerere sig, ved at der anvendes egnede høstmetoder 



og tages hensyn til mindstestørrelser, alder, reproduktionscyklus eller størrelsen af de resterende 
tangplanter.  

3. Høstes tangen i et delt eller fælles høstområde, skal det kunne dokumenteres, at den samlede høst 
er i overensstemmelse med denne forordning.  

4. Denne dokumentation skal med henblik på artikel 73b, stk. 2, litra b) og c), vise, at der er tale om 
bæredygtig forvaltning, og at høstområderne ikke lider skade på lang sigt. 
 

 

 
 

5. Påvirkning af miljøet v. Begtrup Vig-Dragsmur Kystanlæg 
Begtrup Vig-Dragsmur Kystanlæg ligger i et Natura 2000-område. Kystdirektoratet har i deres hidtidige 
tilladelse til kystanlægget vurderet, at ’der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering af området’. Ikke 
desto mindre vil virksomhederne i forbindelse med høst gøre observationer i driftsjournalen og fra høst til 
høst vurdere tangens og dyrelivets tilstand i området og herudfra tage stilling til høstmængder og -
metoder. 
Således høster vi som nævnt højst 10 % af blæretang og savtang i området, således at tangen kan 

regenerere. For at vurdere, hvilke metoder der beskytter området i højeste grad, har vi inddelt det i 5 

segmenter, hvor vi anvender tre forskellige høstmetoder, som evalueres løbende. 

Desuden bemærkes, at der ikke antifoules i anlægsområdet. 

Der høstes forsøgsvis med 3 forskellige høstintensiteter: Lav Høstintensitet (LH), Moderat Høstintensitet 

(MH) og Høj Høstintensitet (HH). Beskrivelsen dækker høst af fucusarterne savtang og blæretang (for andre 

arter henvises der til Høstguiden v. K.L. Krabbe): 

Lav høstintensitet = LH (plukhøst) 

Der høstes spredt i tangpopulationen, idet der foretages et skøn over, hvorvidt man bedst bevarer den 

samlede biomasse ved at høste mange eller færre ældre alger, så evt. unge alger kan få lys og luft til at gro.  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Den enkelte alge høstes mindst 30 centimeter fra hæftefoden, 

dvs. fortrinsvis skudspidser. Algen vokser således videre, enten fra de såkaldte førerskud = de sterile skud 

eller fra stænglens basis. Hvis samtlige skud på den enkelte alge er fertile (vedr. fucusarterne), kan hele 

algen imidlertid høstes, da den alligevel henfalder efter befrugtning. Dog høstes kun en mindre del af den 

fertile population, så fortsat kønnet formering sikres. Hver plante høstes således ud fra et individuelt skøn. 

(Benyttet kilde: A Biological Study of Fucus Vesiculosus L. and Fucus Serratus L. af Margery Knight og Mary 

Parke,  

The Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom; vol 29, Nr. 2, 1950 – Undersøgelsen 

fandt sted over en femårig periode) 

Moderat høstintensitet = MH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Algerne høstes 15-30 centimeter fra hæftefoden for at sikre, at 

den kan regenerere. Algen vokser således videre, enten fra de tilbageværende såkaldte førerskud = de 



sterile skud eller fra stænglens basis. Der tages hensyn til at lade en del af de fertile planter stå, og at de 

unge alger er tyndløvede og derfor ikke høstes det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

Høj høstintensitet = HH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. De fleste alger høstes i området, 15 centimeter fra hæftefoden. 

Det forudses, at algen vokser videre fra stænglens basis, hvilket umiddelbart vil give lys og plads til de nye 

førsteårsalger. Der tages i dette område ikke hensyn til at lade fertile alger stå. 

De unge alger er tyndløvede og høstes derfor ikke det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

Mekanisk påvirkning: Der høstes ved håndkraft med kniv og saks maksimalt en gang om ugen i 

høstsæsonen. Der høstes i waders og med balje, og der sørges for, at der så lidt som muligt oprodes i sten 

og øvrigt vækst, så beskadigelse og forstyrrelse af miljøet begrænses til et minimum. Vi vurderer, at vi ved 

høst påvirker området på linje med en lystfisker i waders. 

Der høstes fortrinsvis efterår, vinter og forår, da tangen har færrest begroninger af etårige alger i denne 

periode.  

Næringstofferne N og P er påvirkningen af området er neutral eller positiv, idet der ved høst af tangen 
fjernes næringsstoffer fra vandet. Dette skaber lidt dårligere vækstbetingelser for de etårige alger, der 
begror de flerårige alger, hvilket igen giver større lysgennemtrængelighed i vandet, som gavner de 
langsommere voksende flerårige alger. En større artsdiversitet kan blive et resultat heraf.  
I Plan for bæredygtig forvaltning v. Teis Boderskov og Peter Schmedes er de gennemsnitlige tal for fjernelse 
af N og P ved høst af sukkertang gennemsnitligt: Vægtenhed: N: 24,47 ± 3,61 mg N/g tørvægt og P: 3,09 ± 
0,75 mg P/g tørvægt  
Procent-enhed: N: 2,45 % N af tørvægt og P: 0,31 % P af tørvægt  
Med et vandindhold på 90,36 ± 0,08 %, giver dette:  
0,24 % N af vådvægt og 0,030 % P af vådvægt  
(Tallene er fra Reid et al (2013))  
Dvs. for hvert kilo høstet frisk sukkertang fjerner man  
2.4 g Nitrogen (kvælstof) – og  
0,3 g Phosphor (fosfor) 

Vi har ikke for nuværende de nøjagtige tal for savtang og blæretang, men er nødsaget til at de ovenstående 

tal for sukkertang, der ikke vurderes at være meget anderledes. 

Visuel påvirkning: Visuelt påvirkes området kun temporært, idet de lovpligtige bøjer med Kystdirektoratets 

og Fødevarestyrelsens godkendelse kun opsættes/medtages i forbindelse med høsten. 

Høstmængder: Årlig monitorering af tangbiomassen i hele området danner sammen med observationer i 

driftsjournalerne beregningsgrundlag for den samlede høstmængde. Da strøm, vind og vejr i øvrigt omlejrer 

sand og sten kontinuerligt med dækning af tangpopulationerne til følge, giver det næppe mening at 

vurdere mulige høstmængder ud fra den årlige monitorering. Den er således vejledende og skal 

sammenholdes med de hyppigere beskrivelser af tangskovens tilstand og rigelighed i de løbende 

driftsjournaler ved høst. 

 



Fremgangsmåde for vurdering af bæredygtig høstmængde: 

Vi foretager en vurdering af tangskovens tilstand og potentielle høstmængde inden høstperiodens 

begyndelse. 

Bæredygtigt høstgrundlag: Der høstes ikke mere end den årlige tilvækst, således at tangskoven kan 

regenerere.  I Susanne Wegebergs 

http://curis.ku.dk/ws/files/16585548/Er_tang_en_ny_marin_ressource_i_Gr_nland.pdf anbefales det, at 

man som retningsgivende ikke høster mere end cirka 10 % af den samlede biomasse i kystanlægget, da der 

også må regnes med en del naturlig løsrivelse. I nogle delområder høstes mere end 10 %, i nogle områder 

mindre. Se skema. 

1. Delområdets karakter/substrat beskrives (1-10)   
2. Hyppighed/forekomst af de tangarter, der ønskes høstet, beskrives i hvert delområde (1-10). Flg. 

kategorier anvendes: Ingen, Fåtallig, Hist og her, Hyppig og Talrig. (Bruges i botanikken ved 
monitorering og øvrig beskrivelse af artsforekomster.) Kategoriseringen danner grundlag for, 
hvilken høstintensitet der anvendes i det pågældende område. 

3. I delområder, hvor forekomsterne er Talrige, anvendes tre høstintensiteter: Lav høstintensitet (LH), 
Moderat høstintensitet (MH) og Høj Høstintensitet (HH. 

4. I delområder med kategorierne Fåtallig og Hist og her anvendes lav høstintensitet = LH. 
5. Forventet antal kilo høst af den samlede biomasse i delområdet i høstperioden anslås. 

 

Kemikalier: Der anvendes ikke kemikalier eller gødskning i området. Høstredskaber og -beklædning 

indebærer ikke nogen påvirkning af miljøet med skadelige stoffer. 

6. Anvendte energikilder 
Der forbruges ikke energikilder ved høst og vedligehold af anlægget, idet disse processer ikke er 

motoriseret eller mekaniseret. 

 

7. Genanvendelse af affald 

I SeaweedMatters produceres en affaldsmængde tæt på 0, idet der på høststedet foretages en vurdering af, 

hvor der skal klippes/skæres, således at der ikke medfølger ubrugelige dele af tangen. Det kan naturligvis, 

især ved bølgegang, forekomme, at der fejlvurderes og for meget medfølger. Det frasorterede bruges til 

havegødning samt tilsætning til dyrefoder. 

I Organic Seaweed produceres en affaldsmængde tæt på 0, idet der på høststedet foretages en vurdering 

af, hvor der skal klippes/skæres, således at der ikke medfølger ubrugelige dele af tangen. Det kan 

naturligvis, især ved bølgegang, forekomme, at der fejlvurderes og for meget medfølger. Det frasorterede 

bruges til havegødning. 

8. Vedligehold af udstyr (skal også ind i egenkontrol og driftsjournal) 

De gule bøjer, der ved høst udsættes/medtages til markering af høstområde og firmainfo efterses 

regelmæssigt, således at de ikke river sig løs og river til havs til forstyrrelse af sejlads og miljø. Ligeledes 

efterses, at firmainfo er læsbart. 

http://curis.ku.dk/ws/files/16585548/Er_tang_en_ny_marin_ressource_i_Gr_nland.pdf


9. Antal forventede høstdage. 

SeaweedMatters forventer cirka 5-7 høstdage om året af 4-5 timers varighed. 

Organic Seaweed forventer cirka 3-5 høstdage om året af 4-5 timers varighed. 

Omfanget af høsttimer og vores færden i området vurderes at forstyrre økosystemet på linje med områdets 

lystfiskere. 

 

 



Præsentation af virksomheden (20.10.2020) 

Præsentation af Organic Seaweed – Ebeltoft Vig ApS v. Mette Albrechtsen 

Adresse: Ved Volden 1, 1 th. 1425 København K, CVR nr.: 33964102, se www.organicseaweed.dk 

Virksomheden og tanganlæggene - Virksomheden har eksisteret siden 2015.  I 2016 fik vi godkendt to 

økologiske tanganlæg med tang, der vokser på det naturlige substrat. Begge tanganlæg er beliggende i 

Natura 2000 område i Syddjurs Kommune og monitoreres løbende for at følge anlæggenes beskaffenhed, 

tangarternes udbredelse og mængder mm. Det ene tanganlæg er et østvendt beliggende ved Kobberhagen. 

Det andet er et vestvendt beliggende ved Begtrup Vig. Disse to tanganlæg opnåede godkendelse hos 

Kystdirektoratet for en periode på 5 år. Denne står nu til at blive fornyet. 

Monitorering og høst af økologisk tang - Siden 2016 har vi løbende høstet og monitoreret de to økologiske 

tanganlæg, og fremvist høst- og monitoreringsrapporter til Fødevarestyrelsens (Aqua Vejle) i forbindelse 

med den årlige økologiske kontrol. 

Produkterne - Siden 2016 og frem til 2018 har vi desuden haft egen produktion af 3 økologiske produkter: 

 Økologiske tangtabletter 

 SPA tang fod- og neglebad 

 UMAMI tang drys).  

Alle tre økologiske produkter blev fremstillet af brunalger, solgt igennem Helsam i en periode på tre år. Der 

er fortsat tale om pionervirksomhed – pga. manglende salg måtte produktion og salg stoppe. Vi har 

desuden løbende høstet og solgt forskellige arter i meget varierende mængder til forskellige andre 

tangfirmaer samt til ingrediens i andre fødevarer, juicer og gin. 

Solfilter udvundet af brunalgerne - Siden 2017 har virksomheden desuden undersøgt muligheden for at 

anvende ekstraktion af phlorotanniner fra brunalgerne som beskyttelse mod solens skadelige stråler UVA 

og -B stråler.  

Blue Baltic Biothecnology Alliance - Vi deltog i 2017 og 18 i et to-årigt udviklingsarbejde, hvor vi 

undersøgte muligheden for at indgå samarbejde om igangsætning af en produktion af et naturligt og 

økologisk solfilter udvundet på økologiske brunalger.  

SEATAN – Det blev dog i samarbejde med DTU, at vi nu er i gang med at undersøge forskellige 

produktionstrin i forbindelse med fremstilling af et naturligt solfilter udvundet af økologiske brunalger. I 

den forbindelse har vi høstet økologisk tang (brunalger) til forsøgene fra vores egne økologiske tanganlæg. 

Projektet afsluttes efter 1,5 år omkring april måned 2021.  

Fremadrettede aktiviteter - Pt. har vi kun ringe aktivitet i virksomheden, men afventer resultaterne fra 

vores projekt sammen med DTU i 2021, om hvorvidt der er potentialer i at udvikle og igangsætte en 

produktion af SEATAN - ekstraktion af naturlige phlorotanniner fra vores økologiske høst af brunalger; 

savtang og blæretang med henblik på at tilsætte ekstraktet til en creme, som herefter virker som 

beskyttelse mod solens skadelige UVA- og B stråler. 

Desuden vil vi vurdere potentialet af at høste forskellige arter til brug som fødevare i gastronomisk 

sammenhæng. Vi tilser og monitorerer fremover de to tanganlæg i samme omfang som tidligere. 



Virksomheden 

Karen Lise Krabbe, Cvr: 26 25 82 00  

 

 Virksomhedens formål og potentiale:  

- At præsentere danskerne for fødevarepotentialet spiselige danske tangarter samt formidling af 

biologisk artsbestemmelse af tang 

- Via samarbejde primært med restaurationsbranchen at udvikle og formidle nye metoder for 

tilberedning af danske tangarter  

- Bæredygtig høst af og forhandling af frisk og tørret dansk, økologisk tang til restaurationsbranchen 

og fiskehandlere, helsekostbutikker m.fl. 

- Udvikling og dyrkning af tang som materiale til kunsthåndværk, fx madservice og urne til 

havbegravelser 

- Guidede feltture om tang bl.a. i forbindelse med natur- og fødevareevents. 

Virksomhedens grundlag:  

Økologisk, bæredygtig høst af tang og formidling af viden om tang og udvikling af 
tang som materiale til kunsthåndværk.  

Tang har en karakteristisk smag af hav og fisk, som mange mennesker ikke bryder sig om. Samtidig ved vi, 
at der i tang er nogle værdifulde næringsstoffer, som det kan være svært at få fra andre fødevarer. 
Restaurationsbranchen er en vigtig medspiller her, fordi en ny fødevare kræver viden, tilvænning og 
eksperimenter, og kokkebranchen går som trendsættere forrest og har stor betydning for, hvad danskere 
putter i munden. 

Der er et voksende marked for tang inden for mange forskellige områder: som daglig fødevare og 
fødevaretilsætning, til gourmetmad, kosttilskud, medicin, kosmetik, brændstof … listen er lang. Der er også 
en voksende, almen interesse for privat at gå ud og høste tang. Men samtidig er der et gab mellem den 
store mængde viden, der rent faktisk er tilgængelig på forskerniveau, og den begrænsede viden, der er til 
rådighed for lægfolk på forståeligt dansk. Det har som konsekvens, at der med de lettilgængelige 
formidlingskanaler på nettet lynhurtigt kan brede sig ukorrekt viden og myter. Konsekvenser, som er til stor 
skade for alle, både i og uden for branchen. Når informationen er modsigende og vekslende i kvalitet, 
skabes der let mistillid til branchen.  Virksomhedens grundlag er derfor både salg af økologisk tang og 
lettilgængelig formidling af viden om tang og bæredygtig høst heraf. 

Virksomheden beskæftiger sig desuden med tang som materiale og arbejder også aktuelt med 
kunsthåndværk: spiseligt engangsservice og en urne til havbegravelser. Desuden har vi også udarbejdet 
bogen Høst ved Havet, en feltguide til artbestemmelse af tang, samt hæftet SPIS TANG, udgivet i 
samarbejde med Smag på Århus. 
 
Derudover har virksomheden også samarbejde med Bioscience, Århus Universitet v. lektor Anette Bruhn. 

Forsøgene udføres sammen med specialestuderende, bl.a. vedrørende genvækst af makroalger i 

forbindelse med forskellige høstmetoder. 
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Egenkontrolskema til økologisk tanghøst i kystanlæg 
Begtrup Vig-Dragsmur 
v. Karen Lise Krabbe 
med henvisninger til: 
Vejledning om økologiske fødevarer mv., Fødevarestyrelsen, januar 2015 
 

Virksomheden SeaweedMatters v. Karen Lise Krabbe høster økologisk tang, som forhandles til 
restaurationsbranchen, helsekostforretninger og fiskeforretninger m.fl. i frisk hhv. tørret tilstand samt bruges til 
kunsthåndværk.  
Der høstes i kystanlægget forskellige arter af makroalger, der forekommer naturligt og reproducerer sig og settler i 
deres naturlige habitat. Der høstes fortrinsvis vores almindeligste arter, fx: lav klørtang, savtang, blæretang. 
Lejlighedsvis kan høstes strengetang, søl, sukkertang, fingertang, gaffeltang og horntang, også almindelige 
tangarter.  
Den danske rødliste indeholder ingen tangarter. 
Der forventes en årlig høst på mellem 500-1000 kg (vådvægt).  
 
Der henvises i øvrigt til Kystdirektoratets tilladelse til kystanlæg på lokaliteten af 19.1.2016.  

 
 Nærværende egenkontrolskema danner grundlag for udarbejdelse af Driftsjournalen, som er et høstdokument, der 
 udfyldes ved hver høst. For overskuelighedens skyld er der i Egenkontrolskema og Driftsjournal brugt identisk 
 punktrækkefølge. 

 
Dette forslag til egenkontrolskema er udarbejdet af  
Karen Lise Krabbe 
 

Kystanlæggets lokalitet: Dragsmur/Begtrup Vig, Djursland  
Anlægget defineres som en godt 1,3 km lang og 50 m bred vestvendt kyststrækning:  
Koordinater i nord  
Til vands X: 594.933, Y: 6.225.440  
Til lands X: 594.942, Y: 6.225.439  
Koordinater i syd  
Til vands: X: 594.547, Y: 6.224.284  
Til lands X: 594.560, Y: 6.224.287  
Området er et Natura2000-område og er grundigt beskrevet her: 
http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf   
Der er ingen konventionelle anlæg inden for 500 meter fra nærværende anlæg.  
Der er ingen andre relevante kystanlæg i området. 
Dokumentation af økologisk høst – Nærværende egenkontrolskema danner grundlag for udarbejdelse af 
driftsjournalen, som er et høstdokument, der udfyldes ved hver høst. For overskuelighedens skyld er der i 
Egenkontrolskema og Driftsjournal brugt identisk punktrækkefølge. 
 
 

1. Høstdato og lokalitet/delområde (sporbarhed) 
          Fx: 3.4.2016/Begtrup Vig-Dragsmur/delområde 3 og afkrydsning på kort i aktuelle driftsjournal. 
          Ad 1) Sporbarhed sikres herved. Høstområdet markeres med kryds på kort ved den aktuelle høst. 

http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf
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Koordinater - nævnes i rækkefølgen NV,NØ,SV,SØ: 
 
Høstområde 1: X: 594.820, Y: 6.225.448, X: 594.944, Y: 6.225.435 //X: 594.708, Y: 6.225.285, X: 594.859, Y: 6.225.262 
Høstområde 2: X: 594.708, Y: 6.225.285, X: 594.859, Y: 6.225.262//X: 594.645, Y: 6.225.058, X: 594.803, Y: 6.225.046 
Høstområde 3: X: 594.645, Y: 6.225.058, X: 594.803, Y: 6.225.046 //X: 594.629, Y: 6.224.888, X: 594.811, Y: 6.224.863 
Høstområde 4: X: 594.629, Y: 6.224.888, X: 594.811, Y: 6.224.863 //X: 594.568, Y: 6.224.701, X: 594.734, Y: 6.224.673 
Høstområde 5: X: 594.568, Y: 6.224.701, X: 594.734, Y: 6.224.673//X: 594.405, Y: 6.224.513, X: 594.572, Y: 6.224.495 
 

2. Navn på høster(e) 

3. Observation, beskrivelse og dokumentation af tangskovens aktuelt almene beskaffenhed og særlige 
forhold. Denne beskrivelse er bestemmende for dagens specifikke tanghøst. 

Ad 3) Inden høst vurderes områdets og tangskovens aktuelle beskaffenhed, og vurderingen bruges som 
beslutningsgrundlag for høstmetoder og -mængde. Der anføres eventuelle bemærkninger om vejrlig og 
observationer af tangskovens almene og sæsonbestemte tilstand, fx begroning, påslag, slid, fertilitet, synlige 
tegn på uhensigtsmæssig høst i anlægget, pollentæpper, mikroalgeopblomstring, manglende tilvækst, høj 
tilvækst, øvrige sæsonbetingede forhold m.m. Evt. fotodokumentation og/eller bevaring af høstede 
eksemplarer. 

 

4. Høstafmærkninger - udsættes umiddelbart inden høst. Delområdet, der afhøstes, markeres med bøjer med 
firmalogo og øko-mærkning. Alternativt medtages bøjer m. firmalogo og øko-mærkning i høstbeholder 
afhængig af høstforhold. Bøjer efterses forud for hver høst. Det noteres i driftsjournalen, at bøjer er udsat 
eller medtaget og i orden forud for høst. 

5. Antal kilo (vådvægt) af hver enkelt tangart ved aktuel høst angives 
Ad 5) Der høstes fortrinsvis vores almindeligste arter, fx: lav klørtang, savtang, blæretang. Lejlighedsvis kan 
høstes strengetang, søl, sukkertang, fingertang, gaffeltang og horntang, også almindelige tangarter. Den danske 
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rødliste indeholder ingen tangarter. Fotodokumentation indsættes evt. eller vedlægges i form af eksempler på 
høstede arter. 

 

6.  Samlet antal høstede kilo (vådvægt) angives 
 

7. Bæredygtig høstmetode og delområde angives  
              LH: Lav høstintensitet (plukhøst) 
              MH: Moderat høstintensitet 
              HH: Høj Høstintensitet  
Ad 7) Se beskrivelse af de 3 høstmetoder nedenfor. For høst af andre arter end savtang/blæretang, se vedhæftet 
Høstguide v. K.L. Krabbe ©2016 
 
 

8. Beskrivelse af risiko for forurening  
  Ad 8) Risiko for forurening beskrives: punktkilder, rådne større dyr, algeopblomstring, olieudslip, udkast fra    
skibe m.m. – angives evt. på kort i pkt. 1. 
 

9. Håndtering efter høst 
  Ad 9) Tangen skylles i havvand og sorteres ad flere omgange for fjernelse af snegle og krebsdyr, så flest mulige 
af disse tilbagevender til habitatet. 
Se desuden neden for egenkontrolskemaet: Generelle retningslinjer for høst og håndtering. 

 

10. Beregningsnøgle for miljøpåvirkning baseret på sukkertang:  
2,4 g kvælstof (N) pr. kg tang (vådvægt) 

                0,3 g fosfor (P) pr. kg tang (vådvægt) 
Ad 10) - I Plan for bæredygtig forvaltning v. Teis Boderskov og Peter Schmedes er de gennemsnitlige tal for 
fjernelse af N og P ved høst af sukkertang gennemsnitligt. Vi har ikke tallene for blæretang og savtang, så vi 
støtter os foreløbig til disse tal: 
Vægtenhed: 
N: 24,47 ± 3,61 mg N/g tørvægt  og P: 3,09 ± 0,75 mg P/g tørvægt  
Procent-enhed:  
N: 2,45 % N af tørvægt  og P: 0,31 % P af tørvægt  
Med et vandindhold på 90,36 ± 0,08 %, giver dette:  
0,24 % N af vådvægt og 0,030 % P af vådvægt  
(Tallene er fra Reid et al (2013)) 
Dvs. for hvert kilo høstet frisk sukkertang fjerner man som ovenfor anført 
2.4 g Nitrogen (kvælstof) – og 
0,3 g Phosphor (fosfor) 
 

 
I Tina Janiceks afhandling om polysakkarider fra 2016 finder man tal for Nitrogen-indhold i blæretang høstet ved 
hhv. Fornæs og Knebel Vig – ganske nye tal. Her topper nitrogenindholdet i maj: 

Fornæs, N: 2,15 % af tørvægt 
Knebel Vig, N: 1,52 % af tørvægt 
Og bunder i juli og bliver under 1 % indtil september 
Fornæs, N: 0.71 % af tørvægt 
Knebel Vig, N: 0.62 % af tørvægt 
Andre rapporter (norske), som belyser forholdet mellem evt. forurening med N og P viser en direkte 
proportional sammenhæng mellem indholdet af N og P i havvandet og i algerne 
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11. Antal forbrugte kilo af antal høstede kilo 

12. Beskrivelse af anvendelse af restprodukt 
   Ad) 12 – Eventuelle rester anvendes til plantegødning 

13. Høstbeholder, materiale – af slagfast og langtidsholdbart materiale Fx: Plasticbalje godkendt til fødevarer, 
lukket beholder (fx http://www.olitecpackaging.com/spande-boetter-beholdere ) 

14. Rengøring af høstbeholder og værktøj, fx Englamark 

15. Høstværktøj af god og holdbar kvalitet: Saks, kniv og stav 

16. Beklædning af god og holdbar kvalitet: Waders, våddragt, snorkel og dykkerbriller 

17. Transportkøretøj: Ford Smax, diesel  

18. Afstand i km til høststed, maks. 55 km 

19. Foranstaltninger ifm. transport jf. 6.3.8., Vejledning om Økologiske fødevarer mv.  
Ad 19) Tangen skylles i havvand og opbevares på køl i lukket beholder ved transport over en times varighed. 
Se nedenfor i Generelle retningslinjer for bæredygtig håndtering af økologisk tang umiddelbart efter høst  

20. Andre oplysninger/vurderinger/observationer  
Ad 20)  Her anføres evt. yderligere bemærkninger i forbindelse med høst, bl.a. vurdering af genvækst og 
generel vurdering inden ny høstsæsonstart, dvs. 1 gang årligt. 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig høst af økologisk tang 

Følgende retningslinjer er sammensat af direktiver (Rådets forordning 889/2008)*), egen research og egne erfaringer, 
Plan for bæredygtig forvaltning (http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-
projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf og litteratur nævnt nedenfor. 

 

1. Der høstes kun ubeskadiget levende tang, dvs. sundtudseende, fastsiddende alger. Opskyllet tang 
anvendes ikke, uanset udseende og tilsyneladende friskhed, idet oprindelse er ukendt. 
 

2. Generelt høstes de forskellige tangarter, også de etårige, over hæftefoden for at sikre genvækst (se 

præcis hvor under de enkelte arter i Karen Lise Krabbe: Spis tang – Bæredygtig høstguide) De større 

tangarter som blæretang og savtang høstes 15-30 cm over hæftefoden. 

3. Der høstes rullende og med vekslende intensitet på forskellige lokaliteter, så den enkelte lokalitet 
kan regenerere som helhed, se under de enkelte arter i Høstguiden for særlige forhold. Forud for 
næste høstsæson vurderes, om der er sket den forventede og tilfredsstillende genvækst. Resultatet 
af vurderingen anføres i Driftsjournalen, pkt. 20. I Driftsjournalen pkt. 7 fremgår også, i hvilke 
områder de forskellige høstintensiteter anvendes. 
 

4. Vandkvalitet undersøges inden høst, herunder 

o evt. skybrud, der medfører udledning af urenset spildevand i nærheden 

o Midlertidige punktkilder, såsom rådnende dyr, stor koncentration af fuglegødning, 

olieforurening m.m.  

5. De flerårige algers førsteårs-planter høstes ikke, de skal have mindst et år til at etablere sig. 

 

 

 

http://www.olitecpackaging.com/spande-boetter-beholdere
http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf
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HØSTMETODER 

Lav høstintensitet = LH (plukhøst) 

Der høstes spredt i tangpopulationen, idet der foretages et skøn over, hvorvidt man bedst bevarer den 

samlede biomasse ved at høste mange eller færre ældre alger, så evt. unge alger kan få lys og plads til at 

gro.  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Den enkelte alge høstes mindst 30 centimeter fra hæftefoden, 

dvs. fortrinsvis skudspidser. Algen vokser således videre, enten fra de såkaldte førerskud = de sterile skud 

eller fra stænglens basis. Hvis samtlige skud på den enkelte alge er fertile (vedr. fucusarterne), kan hele 

algen imidlertid høstes, da den alligevel henfalder efter befrugtning. Dog høstes kun en mindre del af den 

fertile population, så fortsat kønnet formering sikres. Hver plante høstes således ud fra et individuelt skøn. 

(Benyttet kilde: A Biological Study of Fucus Vesiculosus L. and Fucus Serratus L. af Margery Knight og Mary 

Parke,  

The Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom; vol 29, Nr. 2, 1950 – Undersøgelsen 

fandt sted over en femårig periode) 

Moderat høstintensitet = MH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Algerne høstes 15-30 centimeter fra hæftefoden for at sikre, at 

den kan regenerere. Algen vokser således videre, enten fra de tilbageværende såkaldte førerskud = de 

sterile skud eller fra stænglens basis. Der tages hensyn til at lade en del af de fertile planter stå, og at de 

unge alger er tyndløvede og derfor ikke høstes det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

Høj høstintensitet = HH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. De fleste alger høstes i området, 15 centimeter fra hæftefoden. 

Det forudses, at algen vokser videre fra stænglens basis, hvilket umiddelbart vil give lys og plads til de nye 

førsteårsalger. Der tages i dette område ikke hensyn til at lade fertile alger stå. 

De unge alger er tyndløvede og høstes derfor ikke det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

Vurdering af høstintensiteter 
Effekten af de forskellige høstintensiteter vurderes inden igangsætningen af en ny høstsæson. Resultatet af 
denne vurdering anføres i DJ under pkt. 20. Sæsonens høst foretages under hensyntagen til resultatet af 
observationerne, hvilket også anføres i DJ, pkt. 20. 
 
Delområderne 1-5 

De forskellige delområder beskrives, efterhånden som kendskab opnås, og der udarbejdes et sammenhængende kort 

over høstområde; Begtrup Vig-Dragsmur med de 5 delområder. 

 

*) Artikel 6c fra Rådets forordning 889/2008 

Bæredygtig høst af vildtvoksende tang  

1. Produktionsenheden eller -faciliteterne skal opbevare dokumentation, således at driftslederen kan identificere og kontrolmyndigheden 
eller kontrolorganet kan verificere, at der udelukkende er leveret vildtvoksende tang høstet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
834/2007.  
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2. Høsten skal foregå på en sådan måde, at den mængde, der høstes, ikke påvirker vandmiljøets tilstand væsentligt. Det sikres, at tangen 
kan regenerere sig, ved at der anvendes egnede høstmetoder og tages hensyn til mindstestørrelser, alder, reproduktionscyklus eller 
størrelsen af de resterende tangplanter.  

3. Høstes tangen i et delt eller fælles høstområde, skal det kunne dokumenteres, at den samlede høst er i overensstemmelse med denne 
forordning.  

4. Denne dokumentation skal med henblik på artikel 73b, stk. 2, litra b) og c), vise, at der er tale om bæredygtig forvaltning, og at 
høstområderne ikke lider skade på lang sigt. 

 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig håndtering af økologisk tang 

umiddelbart efter høst  

Følgende retningslinjer er sammensat af direktiver (Rådets forordning 889/2008)*), egen research og 

erfaringer 

1. Den høstede tang skylles så vidt muligt i havvand umiddelbart efter høst (kan besværliggøres af 

uroligt vand og kan derfor skylles i filtreret havvand efter hjemkomst). 

2. Den høstede tang opbevares under transport i fødevaregodkendte beholdere.  

3. Den høstede tang lægges evt. på køl afhængig af art og vejrlig (se høstguiden.) 

4. Hvis slutproduktet er frisk tang, skal det friskhøstede tang skylles med havvand. *) 

5. Hvis slutproduktet er tørret tang, kan der også anvendes drikkevand til skylning af tangen. Det er 

tilladt at anvende salt til at trække vandet ud. *) Der opnås evt. en tilladelse fra Fødevarestyrelsen 

til at lufttørre tangen inden endelig tørring. 

6. Rengøring af beholdere og reb m.m., skal ske med godkendte midler *) 

 

Artikel 29a  

Særlige bestemmelser for tang  

1. Hvis slutproduktet er frisk tang, skal det friskhøstede tang skylles med havvand.  

Hvis slutproduktet er tørret tang, kan der også anvendes drikkevand til skylning af tangen. Det er tilladt at anvende salt 

til at trække vandet ud.  

2. Det er forbudt at tørre tangen ved anvendelse af flammer, der kommer i direkte kontakt med tangen. Hvis der 
anvendes reb eller andet udstyr til tørringsprocessen, skal disse være fri for antifoulingmidler og rengørings- eller 
desinficeringsmidler, medmindre det anvendte middel er opført i bilag VII til dette formål. 
 
 

 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig opbevaring af tang efter 

håndtering 

Følgende retningslinjer er sammensat af anbefalinger fra anerkendte tangkogebøger m.m. og egen 

research og erfaringer 

1. Opbevar tangen på køl indtil tørring 

2. Tør tangen inden for 12 timer efter høst 

3. Opbevar efter tørring i lufttætte beholdere, gerne vakuumpakket, da tørret tang meget let optager 

fugt fra luften og kan ændre smag, og der kan komme mugdannelser.  
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4.  

 

Litteratur 
Rhatigan, Prannie: Seaweed in the Irish Kitchen. Booklink (2009) 
Maine Seaweed Council: Harvester’s Filed Guide to Maine Seaweeds. (2014) 
Edwards, M., Hanniffy, D., Heesch, S., Hernández-Kantún, J., Moniz, M. Quéguineur, B., Ratcliff, J., 
Soler-Vila, A., and Wan, A.: Macroalgae fact-sheets. Edited by Soler-Vila & Moniz, M. (2012) 
 

 

Disse guidelines er anvendt til egenkontrolskema. 
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Egenkontrolskema til økologisk tanghøst i kystanlæg Begtrup 
Vig-Dragsmur 
Organic Seaweed v. Mette Albrechtsen 
med henvisninger til: 
Vejledning om økologiske fødevarer mv., Fødevarestyrelsen, januar 2015 
 

 
Virksomheden høster økologisk certificeret tang, der forekommer naturligt, reproducerer sig og settler i deres 
naturlige habitat, hovedsageligt fucusarterne; lav klørtang, savtang, og blæretang , som anvendes til udvikling og 
fremstilling af økologiske højværdiprodukter, herunder kosttilskud fx tangtabletter, kosmetik fx tangcreme og 
fødevarer. Der forventes en årlig høst på mellem 1000 - 3700 kg.  
Der vil i begrænset omfang høstes andre tangarter for så vidt de forefindes naturligt i området og ikke vil lide 
overlast ved høst. 
Den danske rødliste indeholder ingen tangarter. 
Der henvises i øvrigt til dokumentation for de leverede vares økologiske status i tilladelse og certificering fra 

henholdsvis Kystdirektoratets tilladelse til ”4 afmærkninger ud for matrikelnr. 15a og 39 a m.fl. Boeslum By, Dråby 

v. Kobberhage, Syddjurs Kommune af 19.1.2016 og Fødevarestyrelsens xxxxxxxxxx 

Dette forslag til egenkontrolskema er udarbejdet af Mette Albrechtsen 
 

 

Kystanlæggets lokalitet: Dragsmur/Begtrup Vig, Djursland  

Anlægget defineres som en godt 1,3 km lang og 50 m bred vestvendt kyststrækning:  

Koordinater i nord  

Til vands X: 594.933, Y: 6.225.440  

Til lands X: 594.942, Y: 6.225.439  

Koordinater i syd  

Til vands: X: 594.547, Y: 6.224.284  

Til lands X: 594.560, Y: 6.224.287  

Området er et Natura2000-område og er grundigt beskrevet her: 
http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf   
Der er ingen konventionelle anlæg inden for 500 meter fra nærværende anlæg.  
Der er ingen andre relevante kystanlæg i området. 
Dokumentation af økologisk høst – der henvises til tilladelser og certificering fra hhv. Kystdirektoratet og 
Fødevarestyrelsen (19.1.2016) (xxxx – Fødevarestyrelsen endnu ikke på plads xxxx            ) Nærværende 
egenkontrolskema danner grundlag for udarbejdelse af driftsjournalen, som er et høstdokument, der udfyldes ved 
hver høst. For overskuelighedens skyld er der i Egenkontrolskema og Driftsjournal brugt identisk punktrækkefølge. 
 
 

 
1. Høstdato og lokalitet/delområde (sporbarhed) 

          Fx: 3.4.2016/Begtrup Vig-Dragsmur/delområde 3 og afkrydsning på kort i aktuelle driftsjournal. 
          Ad 1) Sporbarhed sikres herved. Høstområdet markeres med kryds på kort ved den aktuelle høst. 
 

 
 

http://naturstyrelsen.dk/media/130040/n51_basisanalyse-16-21_revideret.pdf
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Koordinater - nævnes i rækkefølgen NV,NØ,SV,SØ: 
 
Høstområde 1: X: 594.820, Y: 6.225.448, X: 594.944, Y: 6.225.435 //X: 594.708, Y: 6.225.285, X: 594.859, Y: 6.225.262 
Høstområde 2: X: 594.708, Y: 6.225.285, X: 594.859, Y: 6.225.262//X: 594.645, Y: 6.225.058, X: 594.803, Y: 6.225.046 
Høstområde 3: X: 594.645, Y: 6.225.058, X: 594.803, Y: 6.225.046 //X: 594.629, Y: 6.224.888, X: 594.811, Y: 6.224.863 
Høstområde 4: X: 594.629, Y: 6.224.888, X: 594.811, Y: 6.224.863 //X: 594.568, Y: 6.224.701, X: 594.734, Y: 6.224.673 
Høstområde 5: X: 594.568, Y: 6.224.701, X: 594.734, Y: 6.224.673//X: 594.405, Y: 6.224.513, X: 594.572, Y: 6.224.495 
 

2. Navn på høster(e) 

3. Observation, beskrivelse og dokumentation af tangskovens aktuelt almene beskaffenhed og særlige 
forhold. Denne beskrivelse er bestemmende for dagens specifikke tanghøst. 

Ad 3) Inden høst vurderes områdets og tangskovens aktuelle beskaffenhed, og vurderingen bruges som 
beslutningsgrundlag for høstmetoder og -mængde. Der anføres eventuelle bemærkninger om vejrlig og 
observationer af tangskovens almene og sæsonbestemte tilstand, fx begroning, påslag, slid, fertilitet, synlige 
tegn på uhensigtsmæssig høst i anlægget, pollentæpper, mikroalgeopblomstring, manglende tilvækst, høj 
tilvækst, øvrige sæsonbetingede forhold m.m. Evt. fotodokumentation og/eller bevaring af høstede 
eksemplarer. 

 

4. Høstafmærkninger - udsættes umiddelbart inden høst. Delområdet, der afhøstes, markeres med bøjer med 
firmalogo og øko-mærkning. Alternativt medtages bøjer m. firmalogo og øko-mærkning i høstbeholder 
afhængig af høstforhold. Bøjer efterses forud for hver høst. Det noteres i driftsjournalen, at bøjer er udsat 
eller medtaget og i orden forud for høst. 

5. Antal høstede kilo (vådvægt) angives  

6.  Høstede arter ved aktuel høst  
Ad 6) Der høstes fortrinsvis vores almindeligste arter, fx: lav klørtang, savtang, blæretang. Lejlighedsvis kan 
høstes strengetang, søl, sukkertang, fingertang, gaffeltang og horntang, også almindelige tangarter. Den danske 
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rødliste indeholder ingen tangarter. Fotodokumentation indsættes evt. eller vedlægges i form af eksempler på 
høstede arter. 

 

7. Bæredygtig høstmetode og delområde angives  
              LH: Lav høstintensitet (plukhøst) 
              MH: Moderat høstintensitet 
              HH: Høj Høstintensitet  
 
Ad 7) Se beskrivelse af de 3 høstmetoder nedenfor. For høst af andre arter end savtang/blæretang, se vedhæftet 
Høstguide v. K.L. Krabbe ©2016 
 

8. Beskrivelse af risiko for forurening  
  Ad 8) Risiko for forurening beskrives: punktkilder, rådne større dyr, algeopblomstring, olieudslip, udkast fra    
skibe m.m. – angives evt. på kort i pkt. 1. 
 

9. Håndtering efter høst 
  Ad 9) Tangen skylles i havvand og sorteres ad flere omgange for fjernelse af snegle og krebsdyr, så flest mulige 
af disse tilbagevender til habitatet. 
Se desuden neden for egenkontrolskemaet: Generelle retningslinjer for høst og håndtering. 

 

10. Beregningsnøgle for miljøpåvirkning baseret på sukkertang:  
2,4 g kvælstof (N) pr. kg tang (vådvægt) 

                0,3 g fosfor (P) pr. kg tang (vådvægt) 
Ad 10) - I Plan for bæredygtig forvaltning v. Teis Boderskov og Peter Schmedes er de gennemsnitlige tal for 
fjernelse af N og P ved høst af sukkertang gennemsnitligt.Vi har ikke tallene for blæretang og savtang, så vi 
støtter os foreløbig til disse tal: 
Vægtenhed: 
N: 24,47 ± 3,61 mg N/g tørvægt  og P: 3,09 ± 0,75 mg P/g tørvægt  
Procent-enhed:  
N: 2,45 % N af tørvægt  og P: 0,31 % P af tørvægt  
Med et vandindhold på 90,36 ± 0,08 %, giver dette:  
0,24 % N af vådvægt og 0,030 % P af vådvægt  
(Tallene er fra Reid et al (2013)) 
Dvs. for hvert kilo høstet frisk sukkertang fjerner man som ovenfor anført 
2.4 g Nitrogen (kvælstof) – og 
0,3 g Phosphor (fosfor) 
 

 
I Tina Janiceks afhandling om polysakkarider fra 2016 finder man tal for Nitrogen-indhold i blæretang høstet 
ved hhv. Fornæs og Knebel Vig – ganske nye tal. Her topper nitrogenindholdet i maj: 
Fornæs, N: 2,15 % af tørvægt 
Knebel Vig, N: 1,52 % af tørvægt 
Og bunder i juli og bliver under 1 % indtil september 
Fornæs, N: 0.71 % af tørvægt 
Knebel Vig, N: 0.62 % af tørvægt 
Andre rapporter (norske), som belyser forholdet mellem evt. forurening med N og P viser en direkte 
proportional sammenhæng mellem indholdet af N og P i havvandet og i algerne 

 

11. Antal forbrugte kilo af antal høstede kilo 

12. Beskrivelse af anvendelse af restprodukt 
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   Ad) 12 – Eventuelle rester anvendes til dyrefoder og/eller plantegødning  

13. Høstbeholder, materiale – af slagfast og langtidsholdbart materiale Fx: Plasticbalje godkendt til fødevarer, 
lukket beholder (https://cateringinventar.dk/produkt/plastbalje-foedevaregodkendt-65-l/) 

14. Rengøring af høstbeholder og værktøj, fx Englamark 

15. Høstværktøj af god og holdbar kvalitet: Saks, kniv og stav 

16. Beklædning af god og holdbar kvalitet: Waders, våddragt, snorkel og dykkerbriller 

17. Transportkøretøj:  Alfa Romeo 147, diesel  

18. Afstand i km til høststed, maks. 55 km 

19. Foranstaltninger ifm. transport jf. 6.3.8., Vejledning om Økologiske fødevarer mv.  
Ad 19) Tangen skylles i havvand og opbevares på køl i lukket beholder ved transport. Se nedenfor i Generelle 
retningslinjer for bæredygtig håndtering af økologisk tang umiddelbart efter høst  

20. Andre oplysninger/vurderinger/observationer  
Ad 20)  Her anføres evt. yderligere bemærkninger i forbindelse med høst, bl.a. vurdering af genvækst og 
generel vurdering inden ny høstsæsonstart, dvs. 1 gang årligt. 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig høst af økologisk tang 

Følgende retningslinjer er sammensat af direktiver (Rådets forordning 889/2008)*), egen research og egne erfaringer, 
Plan for bæredygtig forvaltning (http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-
projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf og litteratur nævnt nedenfor. 

 

1. Der høstes kun frisk tang, dvs. fastsiddende alger (ikke opskyl, selvom det er nylig opskyllet, da 

oprindelse er ukendt) 

2. Generelt høstes de forskellige tangarter, også de etårige, over hæftefoden for at sikre genvækst (se 

præcis hvor under de enkelte arter i Karen Lise Krabbe: Spis tang – Bæredygtig høstguide) De større 

tangarter som blæretang og savtang høstes 15-30 cm over hæftefoden. 

3. Der høstes rullende og med vekslende intensitet på forskellige lokaliteter, så den enkelte lokalitet 

kan regenerere som helhed, se under de enkelte arter i Høstguiden for særlige forhold. 

4. Vandkvalitet undersøges inden høst, herunder 

o evt. skybrud, der medfører udledning af urenset spildevand i nærheden 

o Midlertidige punktkilder, såsom rådnende dyr, stor koncentration af fuglegødning, 

olieforurening m.m.  

5. De flerårige algers førsteårs-planter høstes ikke, de skal have mindst et år til at etablere sig. 

 

HØSTMETODER 

Der høstes forsøgsvis med 3 forskellige høstintensiteter: Lav, Middel og Høj. Beskrivelse nedenfor: 

Lav høstintensitet = LH (plukhøst) 

Der høstes spredt i tangpopulationen, idet der foretages et skøn over, hvorvidt man bedst bevarer den 

samlede biomasse ved at høste mange eller færre ældre alger, så evt. unge alger kan få lys og luft til at gro.  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Den enkelte alge høstes mindst 30 centimeter fra hæftefoden, 

dvs. fortrinsvis skudspidser. Algen vokser således videre, enten fra de såkaldte førerskud = de sterile skud 

https://cateringinventar.dk/produkt/plastbalje-foedevaregodkendt-65-l/
http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12648/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf
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eller fra stænglens basis. Hvis samtlige skud på den enkelte alge er fertile (vedr. fucusarterne), kan hele 

algen imidlertid høstes, da den alligevel henfalder efter befrugtning. Dog høstes kun en mindre del af den 

fertile population, så fortsat kønnet formering sikres. Hver plante høstes således ud fra et individuelt skøn. 

(Benyttet kilde: A Biological Study of Fucus Vesiculosus L. and Fucus Serratus L. af Margery Knight og Mary 

Parke, The Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom; vol 29, Nr. 2, 1950 – 

Undersøgelsen fandt sted over en femårig periode) 

 

Moderat høstintensitet = MH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. Algerne høstes 15-30 centimeter fra hæftefoden for at sikre, at 

den kan regenerere. Algen vokser således videre, enten fra de tilbageværende såkaldte førerskud = de 

sterile skud eller fra stænglens basis. Der tages hensyn til at lade en del af de fertile planter stå, og at de 

unge alger er tyndløvede og derfor ikke høstes det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

Høj høstintensitet = HH  

Tangen høstes manuelt med saks eller kniv på lavt vand og ved lavvande, en metode, der er skånsom for 

både algerne og substratet, de vokser på. De fleste alger høstes i området, 15 centimeter fra hæftefoden. 

Det forudses, at algen vokser videre fra stænglens basis, hvilket umiddelbart vil give lys og plads til de nye 

førsteårsalger. Der tages i dette område ikke hensyn til at lade fertile alger stå. 

De unge alger er tyndløvede og høstes derfor ikke det første år. Fucusarterne bliver mellem 3-5 år gamle. 

 

Delområderne 1-10 

De forskellige delområder beskrives, efterhånden som kendskab opnås og der udarbejdes et sammenhængende kort 

over høstområde; Begtrup Vig-Dragsmur med de 5 delområder. 

 

*) Artikel 6c fra Rådets forordning 889/2008 

Bæredygtig høst af vildtvoksende tang  

1. Produktionsenheden eller -faciliteterne skal opbevare dokumentation, således at driftslederen kan identificere og kontrolmyndigheden eller 
kontrolorganet kan verificere, at der udelukkende er leveret vildtvoksende tang høstet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007.  

2. Høsten skal foregå på en sådan måde, at den mængde, der høstes, ikke påvirker vandmiljøets tilstand væsentligt. Det sikres, at tangen kan 
regenerere sig, ved at der anvendes egnede høstmetoder og tages hensyn til mindstestørrelser, alder, reproduktionscyklus eller størrelsen af 
de resterende tangplanter.  

3. Høstes tangen i et delt eller fælles høstområde, skal det kunne dokumenteres, at den samlede høst er i overensstemmelse med denne 
forordning.  

4. Denne dokumentation skal med henblik på artikel 73b, stk. 2, litra b) og c), vise, at der er tale om bæredygtig forvaltning, og at 
høstområderne ikke lider skade på lang sigt. 

 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig håndtering af økologisk tang 

umiddelbart efter høst  

Følgende retningslinjer er sammensat af direktiver (Rådets forordning 889/2008)*), egen research og 

erfaringer 

1. Den høstede tang skylles så vidt muligt i havvand umiddelbart efter høst (kan besværliggøres af 

uroligt vand og kan derfor skylles i filtreret havvand efter hjemkomst). 
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2. Den høstede tang opbevares under transport i fødevaregodkendte beholdere.  

3. Den høstede tang lægges evt. på køl afhængig af art og vejrlig (se høstguiden.) 

4. Hvis slutproduktet er frisk tang, skal det friskhøstede tang skylles med havvand. *) 

5. Hvis slutproduktet er tørret tang, kan der også anvendes drikkevand til skylning af tangen. Det er 

tilladt at anvende salt til at trække vandet ud. *) Der opnås evt. en tilladelse fra Fødevarestyrelsen 

til at lufttørre tangen inden endelig tørring. 

6. Rengøring af beholdere og reb m.m., skal ske med godkendte midler *) 

 

Artikel 29a  

Særlige bestemmelser for tang  

1. Hvis slutproduktet er frisk tang, skal det friskhøstede tang skylles med havvand.  

Hvis slutproduktet er tørret tang, kan der også anvendes drikkevand til skylning af tangen. Det er tilladt at anvende salt til 

at trække vandet ud.  

2. Det er forbudt at tørre tangen ved anvendelse af flammer, der kommer i direkte kontakt med tangen. Hvis der 
anvendes reb eller andet udstyr til tørringsprocessen, skal disse være fri for antifoulingmidler og rengørings- eller 
desinficeringsmidler, medmindre det anvendte middel er opført i bilag VII til dette formål. 

 

 

Generelle retningslinjer for bæredygtig opbevaring af tang efter 

håndtering 

Følgende retningslinjer er sammensat af anbefalinger fra anerkendte tangkogebøger m.m. og egen 

research og erfaringer 

1. Opbevar tangen på køl indtil tørring 

2. Tør tangen inden for 12 timer efter høst 

3. Opbevar efter tørring i lufttætte beholdere, gerne vakuumpakket, da tørret tang meget let optager 

fugt fra luften og kan ændre smag, og der kan komme mugdannelser.  

 

Litteratur 
Rhatigan, Prannie (2009): Seaweed in the Irish Kitchen. Booklink 
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Soler-Vila, A., and Wan, A.: Macroalgae fact-sheets. Edited by Soler-Vila & Moniz, M. (2012) 
 

 

Disse guidelines er anvendt til egenkontrolskema. 

 

 

 



 

SAVTANG, Fucus serratus: 

Kendetegn og karakteristika: Flad, gaffelgrenet alge med tydelig midtribbe og savtakket rand, deraf algens 

navn. Kan blive op til 1m. Stængel bladløs og ovalt flad. Farven variabel, gul over gylden til brun. Flade 

frugtlegemer. I opskyl kan løvet være næsten purpurfarvet, stænglen med gyldensort ruskindstekstur.  

Voksested og biologi: Flerårig brunalge. Kan blive 4-6 år gammel. Særbo (særskilte han- og hunplanter). 

Gror på ½-10 meters dybde, altid vanddækket i DK (6). Vinterfertil, dog hen over en længere periode.  

Frugtlegemerne visner tilbage til sterile skud efter befrugtning. Vækst sker fra skudspidsen. Almindelig ved 

alle kyster undtagen Nordsøen.  

Forveksling: Den voksne alge er let at kende på den savtakkede rand, den spæde alge kan dog minde om 

blæretang, langfrugtet klørtang og lav klørtangs babyplanter. Fucusarterne savtang, blæretang, lav klørtang 

og langfrugtet klørtang kan også danne hybrider, som kan vanskeliggøre identifikation. Desuden er der 

lokalitetsmæssige varianter. Alle arter spiselige. 

Bæredygtig høst: Lad de små nye førsteårsalger, der ikke har fået forgreninger, stå til næste år. De voksne 

alger høstes med saks. Der høstes cirka en tredjedel af planten. Lad altid hæftefoden sidde, så algen kan 

regenerere. Ved begroning af etårige alger, høst blot de glatte skudspidser. Høst kun en lille del af de fertile 

planter, så befrugtning sikres. 

I køkkenet: Smager neutralt i rå tilstand. Konsistensen er lidt hårdere end blæretang, lav klørtang og 

langfrugtet klørtang. Hvis muligt, skyl i havvand på høststedet. Holdbarheden øges ved at undgå skylning i 

ferskvand. Holder sig et par dage i køleskab. God at fryse og tørre. Bliver grønsort ved tørring, græsgrøn ved 

kogning. Hvis du sylter varmt og tilsætter syre, bliver tangen først græsgrøn og mere gulgrøn med tiden.  

 

Savtang, Hirsholm, ultimo november 2014 

 



BLÆRETANG, Fucus vesiculosus 

Kendetegn og karakteristika: Flad, gaffelgrenet alge med tydelig midtribbe – 20-80 cm lang, kort bladløs 

stilk, der ender i rund hæfteskive. Har flydeblærer, der ofte sidder parvis på hver side af midtribben. Disse 

kan mangle, hvor algen er udsat for kraftig bølgegang. Farven olivengrøn til gullig. Tørret er farven grønsort. 

Når spidserne svulmer op og bliver fertile, kan der danne sig et helt tæppe på overfladen af de grøngule 

spidser. I opskyl gul til næsten purpurfarvet, stænglen sort. Meget variabel.  

Voksested og biologi: Tvebo. Flerårig, bliver 4-6 år. Fertil fra forår til efterår i 6-8 måneder. 

Forveksling: Er meget variabel og kan desuden forveksles med langfrugtet klørtang og lav klørtang. 

Fucusarterne savtang, blæretang, lav klørtang og langfrugtet klørtang kan danne hybrider, som kan 

vanskeliggøre identifikation. Desuden er der inden for disse lokalitetsmæssige varianter. Alle er spiselige. 

Bæredygtig høst: Høst kun en lille del af de fertile planter. Lad de små nye førsteårsalger, der ikke har fået 

forgreninger, stå til næste år. De voksne alger høstes med saks eller kniv. Høst kun en tredjedel af planten, 

så de kan regenerere. Høst aldrig hele algen. Bedst vinter og forår, hvor der ikke er begroninger af andre 

etårige alger. Ved begroning, høst kun de yderste glatte spidser af planten. 

I køkkenet: Hvis muligt, skyl i havvand på høststedet. Holdbarheden øges ved at undgå skylning i ferskvand. 

Holder sig et par dage i køleskab. God at fryse og tørre. Får dog en fisket lugt ved rehydrering, så den skal 

opbevares i helt lukket beholder.. Smager neutralt i rå tilstand. Bliver grønsort ved tørring, græsgrøn ved 

kogning. Hvis du sylter varmt og tilsætter syre, bliver tangen først græsgrøn og mere gulgrøn med tiden.   Hhh

 

Blæretang, Fornæs, maj 2015, t.v. plante i henfald efter befrugtning og t.h. endnu ikke fuldt fertil plante 

 

 

 



LAV KLØRTANG, Fucus spiralis  

Kendetegn og karakteristika: Gaffelgrenet, mørk olivengrøn alge med tydelig midtribbe. Har karakteristisk 

krøllet løv og ingen flydeblærer. Bliver op til 20 cm høj. I opskyl kan løvet være næsten purpurfarvet. Når de 

rundagtige frugtlegemer bliver fertile, ses en lille søm rundt i kanten. 

Voksested og biologi: Flerårig. Bliver 4-6 år.  Sambo. Fertil i sommerhalvåret. Gror øverst i fjæren og tåler 

udtørring godt.  

Forveksling: Kan forveksles med blæretang og langfrugtet klørtang, når de er sterile. Fucusarterne savtang, 

blæretang, lav klørtang og langfrugtet klørtang kan danne hybrider, som kan vanskeliggøre identifikation. 

Alle er spiselige.  

Bæredygtig høst: Høst kun en lille del af de fertile planter. Lad de små nye førsteårsalger, der ikke har fået 

forgreninger, stå til næste år. De voksne alger høstes med saks eller kniv. Høst kun en tredjedel af planten, 

så de kan regenerere. Høst aldrig hele algen. Bedst vinter og forår, hvor der ikke er begroninger af andre 

etårige alger. Ved begroning, høst kun de yderste glatte spidser af planten. 

I køkkenet: Hvis muligt, skyl i havvand på høststedet. Holdbarheden øges ved at undgå skylning i ferskvand. 

Holder sig et par dage i køleskab. God at fryse og tørre. Får dog en fisket lugt ved rehydrering, så den skal 

opbevares i helt lukket beholder. Smager neutralt i rå tilstand. Bliver grønsort ved tørring, græsgrøn ved 

kogning. Hvis du sylter varmt og tilsætter syre, bliver tangen først græsgrøn og mere gulgrøn med tiden. 

 

Lav klørtang, Følle strand, ultimo december 2013 

 

 

 



 

LANGFRUGTET KLØRTANG, Fucus evanescens 

Kendetegn og karakteristika: Flad, gaffelgrenet alge, midtribben bliver utydelig ud mod de opsvulmede 

frugtlegemer og skudspidserne. (Passer det sidste) Smalt løv. Bliver op til 30 cm lang. Har ingen flydeblærer. 

Farven olivengrøn til gullig. Tørret er farven grønsort. Frugtlegemer aflange, 3-5 cm, de kan danne et helt 

gulgrønt tæppe på havoverfladen. I opskyl gul til næsten purpurfarvet, stænglen sort. 

Voksested og biologi: Sambo. Flerårig, bliver 4-6 år. Fertil i foråret. Vokser øverst i fjæren sammen med 

blæretang. Holder af næringsrigt vand, fx ved havne. Danner vegetative skud, som specielt udvikler sig til 

voksne planter i Østersøens farvande. 

Forveksling: Fucusarterne savtang, blæretang, lav klørtang og langfrugtet klørtang kan danne hybrider, som 

kan vanskeliggøre identifikation. Desuden er der inden for disse lokalitetsmæssige varianter. Alle arter er 

spiselige.  

Bæredygtig høst: Høst kun en lille del af de fertile planter. Lad de små nye førsteårsalger, der ikke har fået 

forgreninger, stå til næste år. De voksne alger høstes med saks eller kniv. Høst kun en tredjedel af planten, 

så de kan regenerere. Høst aldrig hele algen. Bedst vinter og forår, hvor der ikke er begroninger af andre 

etårige alger. Ved begroning, høst kun de yderste glatte spidser af planten. 

I køkkenet: Hvis muligt, skyl i havvand på høststedet. Holdbarheden øges ved at undgå skylning i ferskvand. 

Holder sig et par dage i køleskab. God at fryse og tørre. Får dog en fisket lugt ved rehydrering, så den skal 

opbevares i helt lukket beholder. Smager neutralt i rå tilstand. Bliver grønsort ved tørring, græsgrøn ved 

kogning. Hvis du sylter varmt og tilsætter syre, bliver tangen først græsgrøn og mere gulgrøn med tiden.   HhhDe 

opsvulmede skudspidser kan tørres og bliver meget lækre at knase – husk begrænset høst heraf, så 

formering sikres.  

 

Langfrugtet klørtang, Århus Ø, maj 2015 

 

 



 

SUKKERTANG, Saccharina latissima 

Kendetegn og karakteristika: 1-2½ meter lang mellem- til mørkebrun alge. 10-30 cm bred. Meget variabel, i 

roligere vande næsten helt glat, andre steder meget bølgede kanter og bulede struktur på selve bladet. 

Sukkertang bliver fertil om efteråret, det ses som mørkebrune plamager på midten af bladet, de såkaldte 

sporangier. Stilken er kort og glat, hæfter på sten og andre faste overflader med en forgrenet hæftefod. Når 

algen nedbrydes, bliver den grønlig, senere næsten hvid i strandopskyllet.  

Voksested og biologi: Vokser på 1- 30 meter vand. Stilken er flerårig, kan blive 5-6 år gammel. Bladet er 

etårigt og slides hvert år af i løbet af vinteren.  Vækstpunktet er lige over stilken. Tåler kun dårligt 

temperaturer over 25 grader. Vinterfertil. Almindelig ud for de fleste kyster i DK. 

Forveksling: Kan næppe forveksles med andre arter – bortset fra den glatte udgave, der som meget ung kan 

forveksles med fingertang og palmetangs unge planter.  

Bæredygtig høst: For bæredygtig høst, skær/klip 15-20 centimeter over stilken og aldrig mere end en 

tredjedel af løvet, så kan sukkertangen regenerere og bladet vokse videre på sin stilk. Høst kun få planter, 

så miljø- og strømforhold bevares til ly for vækst af nye alger. Høst ikke de fertile planter. 

I køkkenet: Opbevar tildækket og koldt. Bliver grøn ved kogning. Slimer ofte kraftigt, enten når den ligger i 

køleskabet eller bliver kogt. Slimen er uskadelig. Fingertang, sukkertang og palmetang fordærver hurtigt, så 

de skal tilberedes/fryses/tørres, samme dag de høstes. Hvis du tørrer, tør hurtigt og hold bladene i ét lag, 

og hav et øje på udvikling af mug og misfarvninger, der kan være tegn på henfald. Under tørreprocessen 

kan der dannes et hvidt lag, som ikke er mug, men mannitol, et sukkerstof. Det er ikke skadeligt – men sødt 

og salt. Hvis du vil undgå det, så tør sukkertangen helt. (til under 10 %)(kilde: Høstguide fra MAINE) Spises i 

begrænsede mængder (5-10 g om dagen), da den indeholder meget jod. 

 

Sukkertang 

 



 

FINGERTANG 

Kendetegn og karakteristika: 1-2 m lang brun alge med glat og bøjelig stilk på 2-35 cm, og løv, der er delt i 

lange parallelle læderagtige blade. Stor forgrenet hæftefod. Man ser ofte rester af det gamle blad sidde 

over en indsnævring i enden af det nye blad, der vokser fra stilkens øverste ende.  Slimer kraftigt kort efter 

høst. Grøn til hvid i strandopskyl under nedbrydning.  

Voksested og biologi: Stilken er flerårig, kan blive op til 8-10 år gammel. Bladet er etårigt og slides af hvert 

år i løbet af vinteren.  Vækstpunkt er lige over stilken. Vokser på 1-30 meters dybde.  

Forveksling: Kan forveksles med palmetang, der gror på lidt dybere vand. Palmetang har en stilk, der er 

mere stiv, ru og let konisk.  

Bæredygtig høst: For bæredygtig høst, skær/klip 15-20 centimeter over stilken og aldrig mere end en 

tredjedel af løvet, så kan fingertangen regenerere og bladene vokse videre på deres stilk. Høst kun få 

planter, så miljø- og strømforhold bevares til ly for vækst af nye alger. Høst ikke de fertile planter. 

I køkkenet: Bliver grøn ved kogning. Kan ofte slime meget kraftigt, når den koges, men også når den bare 

ligger. De store bladtangarter fingertang og sukkertang og palmetang fordærver hurtigt, så de skal 

tilberedes/fryses/tørres, samme dag de høstes. Hvis du tørrer, tør hurtigt og hold bladene i ét lag og hav et 

øje på udvikling af mug og misfarvninger, der kan være tegn på henfald. Spises i begrænsede mængder (5-

10 g om dagen, tørvægt), da den indeholder meget jod.  

 

Fingertang, Fynshoved, maj 2015 

 

 

 

 

 



NAVLEPURPURHINDE, Porphyra umbilicalis  

Kendetegn og karakteristika: Løvet er en udelt flade, tynd, elastisk og transparent; bølger i kanten. Vokser 

ud fra en central placeret lille hæfteskive. 10-20 cm høj. Navlepurpurhinde varierer i farve fra lysegrøn over 

rødbrun til brun og sortagtig. Bliver grøngul i kanterne ved fertilitet. Ved lavvande, når algen blotlægges på 

stenene, kan den se ud og føles som blødt bagepapir. Under vandet er den fjerlet at se på. Løvet er 

encellet. Kan være næsten dækket af sand afhængig af vind og strøm. Forsvinder i efterårsstormene.  

Voksested og biologi: Enårig rødalge, der tåler udtørring.. Tvebo. Encellet lag. x antal forskellige 

purpurhindearter i DK. Fertil i september-august. Vokser øverst i bølgesprøjtzonen på større og mindre 

sten. Har kompliceret livscyklus med det såkaldte conchocelisstadie, hvor mikroskopiske dele borer sig ned 

i muslingeskaller i et særskilt stadie, som man tidligere troede var en anden art.  

Forveksling: Kan let forveksles med andre arter af purpurhinde. I visse tilfælde kan kun mikroskopi fastslå 

arten. Alle arter af purpurhinde er spiselige og meget anvendelige i køkkenet. 

Bæredygtig høst: Høstes hist og her, i forsommeren klippes et stykke over hæftefoden, så algen kan nå at 

regenerere, evt. til 2. omgang høst. Lad altid størsteparten stå tilbage, så algerne kan nå at blive frugtbare 

og formere sig. Spis aldrig fritflydende eller opskyllede alger, du ved ikke, hvor de har groet, eller hvor friske 

de er. 

I køkkenet: Skal på køl, frost, tørres eller tilberedes samme dag som høstning. Kan bredes ud i et 

sammenhængende lag eller hænges op på en tynd snor. Det tynde løv optager meget let luftens fugt, så 

pak den tørrede purpurhinde i helt lufttætte beholdere, evt. vakuumpak. Hold øje med mugdannelse og 

dårlig lugt.  Skylles grundigt. Er god at fryse. Purpurhindens særlige tynde og seje tekstur gør, at den sætter 

sig på tunge og gane, når den tygges. Derfor er den god at granulere, så man ikke kløjs i stykkerne. Kan 

koges længe til den særlig irske specialitet laverbread, en slags tangsmør.  

 

Purpurhinde, Kobberhage, primo august 2015 

 

 



CARRAGEENTANG, Chondrus crispus 

Kendetegn og karakteristika: Bruskagtigt gaffeldelt løv, der vokser i adskilte blade fra en enkelt hæftefod af 

forskellig alder. Stængel flad. Meget variabel i form fra flad til mere kruskrøllet på lavere vand. Farve 

varierer fra purpurfarvet over lysegrøn til gulgrøn, afhængig af lys- og næringsforhold. Grøn på solåbne 

voksesteder, purpurfarvet under andre alger eller på skyggesiden af sten. Til tider ses en smuk iriserende 

blå farve i skudenderne. 5-20 cm lang, i DK kun op til 10 cm. Hvid i vissent opskyl.  

Voksested og biologi: Særbo. Vokser på sten eller molekanter. Gror fra lige under lavvandslinjen til 20 

meter. Flerårig, 2-4 år. Har kompliceret livscyklus. 

Forveksling: Kan forveksles med vortetang, (Mastocarpus stellatus), der gror samme steder som 

carrageentang og ligner den meget. Vortetangen er en smule stivere i løvet, har indrullet rand og små bitte 

vorter, når den er fertil. Begge arter er spiselige. 

Bæredygtig høst: Klip/skær over hæftefoden, og høst kun det ældste løv, da de unge og nye blade så vokser 

sig store. Høst kun hvert andet år. Spis aldrig fritflydende eller opskyllede alger: du ved ikke, hvor de har 

groet eller hvor gamle de er. Høst kun få af de fertile alger. 

I køkkenet: Skylles flere gange, da sand og dyr let gemmer sig i de mange krøller. Skal koges længe: det stive 

løv er hårdt at tygge på. Kan alternativt tørres og pulveriseres til krydderi. Danner meget slim ved kogning. 

Det udvundne slim stivner ved afkøling og kan derfor især bruges til pannacotta og gelerande m.m. 

 

Carrageentang, Hirsholm, ultimo november 2014 

 

 

 



SØSALAT 

Kendetegn og karakteristika: Bølget løv af vekslende form, vokser almindeligvis op til 20 cm, men kan også 

blive meget større. Farven lysende grøn. Teksturen er skinnende, næsten plasticagtig og ofte hullet. Ender i 

lille stilk, der hæfter på sten eller andet fast underlag. Findes også i fritflydende form. 

Voksested og biologi: Etårig. Vokser på lavt vand, ofte talrig i næringsrigt vand, såsom havne eller 

vandudløb.  Kan vokse ud til 15 meters dybde.Findes også frit flydende og kan da blive meget stor. Rig 

forekomst kan være tegn på forurenet vand. Vokser også i brakvand. Tocellet lag. Tåler ikke udtørring. 

Meget almindelig. 

Forveksling: Kan forveksles med Tarmrørhinde og Mørk fjordsalat m.fl. 

Bæredygtig høst: Er ofte så talrig, til tider generende, at skånsom høst ikke rigtig giver mening. Vær 

opmærksom på, at du ikke høster i forurenede vande – rigelige mængder søsalat kan være tegn herpå. 

I køkkenet: Søsalats glatte, plasticagtige tekstur gør, at den kan sætte sig på tunge og gane. Kan med fordel 

tørres, pulveriseres og bruges som krydderi.   

 

Søsalat - billede fra nettet 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARMRØRHINDE, Ulva intestinalis 

Kendetegn og karakteristika: Rørformet alge med krøllet løv. vokser op til 50 cm. Farven lysende grøn.  

Meget variabel, løvet kan være grenet og ugrenet, luftfyldt eller fladt. 

Voksested og biologi: Vokser øverst i fjæren, ofte talrig i næringsrigt vand, såsom havne eller vandudløb. 

Rig forekomst kan være tegn på forurenet vand. Vokser også i brakvand. Encellet lag. 

Forveksling: Kan let forveksles med de andre Ulva-arter, fx søsalat  og krusrørhinde pga. den lysende 

grønne farve og tynde løv. Ofte skal der en mikroskopi til for at fastslå arten. Alle arter kan dog spises. 

Bæredygtig høst: Er ofte så talrig, at man ikke behøver at tage hensyn til skånsom høst. Høst ikke i 

forurenede vande – rigelige mængder tarmrørhinde kan være tegn herpå. Høst aldrig fritflydende 

eksemplarer, du ved ikke, hvor de har vokset. 

I køkkenet: Tarmrørhinde kan bruges rå, kogt og tørret og granuleret. Fin som krydderi.  

 

Tarmrørhinde (og Smal purpurhinde, Porphyra linearis), Hirsholm, ultimo november 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 



SØL, Palmaria palmata 

Kendetegn og karakteristika: Purpurfarvet rødalge med transparent løv. 20-25 cm. Ovale blade, tit 

gaffeldelte i spidsen, vokser typisk ud fra randen af det første blad, der via en kort stilk på 1-2 cm ender i en 

lille hæftefod. Vokser ofte som epifyt, fx på stilken af palmetang. Teksturen er skinnende og 

pergamentagtig. Form og farve variabel. Fertilitet ses som små mørke pletter på bladene. 

Voksested og biologi: Flerårig. Har kompliceret livscyklus, som forskere først kortlagde i 70’erne (kilde) Kan 

findes på lavere vand, men oftest fra 4-20 meter.  

Forveksling: Kan forveksles med kødblad, Dilsea carnosa, der dog har tykkere, mere læderagtigt løv, der 

ikke er transparent. Den kan dog også spises – og smager godt! 

Bæredygtig høst: Høst sparsomt og kun cirka en tredjedel af løvet, så algen kan regenerere.  

I køkkenet: Betragtes af mange som den mest velsmagende tangart på vores breddegrader. Kan bruges rå, 

tørres og fryses. Røget smager den også rigtig godt. Ved tørring kan der træde hvide krystaller ud, hvis 

fugtprocenten er for høj (over 10 %)  

 

Søl til hjemmetørring - fingertang til højre, sukkertang i bunden af billedet 

 

 

 

 

 

 

 



HORNTANG, Ahnfeltia plicata  

Kendetegn og karakteristika: Busket, bruskagtig alge med mange tynde forgreninger, der hver 

ender i to skudspidser, heraf navnet. Mørk purpurfarvet i skygge til lys grøngul i sollys. Ca. 15 cm 

høj. Hvidlig i opskyl. Ofte begroet af andre alger. 

Voksested og biologi: Flerårig. Særbo. Vokser under vandlinjen og ud til 10 meters dybde. Alder 

ukendt, men formodes at være 5-10 år, altså en langsomt voksende alge. Kompliceret livscyklus 

med flere stadier. 

Forveksling: Pga. det stive løv er den svær at forveksle med andre arter i danske farvande. 

Høst: Høst kun særdeles sparsomt og kun en tredjedel af planten.  

I køkkenet: Skylles grundigt i havvand fri for sand lige efter høst. Er let at tørre og holder sig længe 

i køleskabet. Horntang er fin som pynt, fin som friteret, hvor den skulle smage af safran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAFFELTANG, Furcelaria lumbricalis 

Kendetegn og karakteristika: Lav, gaffeldelt alge med runde grene. Mørk purpurfarvet, i sollys 

gulliggrøn i skudspidserne. I vissent strandopskyl kan den blive hvidlig. Op til 25 cm. Forgrenet 

hæftefod.  

Voksested og biologi: Flerårig, alder ukendt, formodes at være 5-10 år, altså langsomt voksende. 

Særbo. Kompliceret livscyklus og først fertil efter dens fjerde år. Vokser under lavvandslinjen, 

oftest fra 1-15 meters dybde. Ofte begroet af andre alger og mosdyr. 

Forveksling: Kan forveksles med rødkløft, som dog er mere brunrød og har en mindre ugrenet 

hæfteskive. Skudspidser hos rødkløft mere rundagtige. 

Høst: Høstes kun sparsomt og kun en tredjedel af planten, da den er langsomt voksende. 

I køkkenet: Brugtes tidligere i DK til fremstilling af agar. Kan friteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRENGETANG, Chorda filum 

Kendetegn og karakteristika: Brun til gylden hul, ugrenet alge, der i sommerhalvåret kan være 

dækket af et fint lag farveløse hår, der klasker sammen, når den tages op af vandet. Spidser til i 

begge ender. Lille hæftefod, hvor flere grene kan vokse fra. Kan blive op til 3 meter lang. Ses ligge 

på stranden i tykke lag efter sensommerstormene. 

Voksested og biologi: Etårig. Vokser på lavt vand og ud til 5 meters dybde.  

Forveksling: Kan som meget ung forveksles med andre runde, ugrenede alger, fx dumontalge. 

Høst: Høstes forår og sommer, skær kun en del af planten af, så den kan regenerere. 

I køkkenet: Sprød i kødet og smager rigtig godt som rå i en salat – ellers som fucusarterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VORTETANG, Mastocarpus stellatus 

 

Kendetegn og karakteristika: Bruskagtigt gaffeldelt løv, der vokser i adskilte grene fra en enkelt hæftefod af 

forskellig alder. Stængel rund og bladene har indrullet rand. Farve varierer fra purpurfarvet over lysegrøn til 

gulgrøn, afhængig af lys- og næringsforhold. Grøn på solåbne voksesteder, purpurfarvet under andre alger 

eller på skyggesiden af sten. 5-10 cm lang, i DK kun op til 10. Den fertile plante er dækket af udvækster, 

heraf navnet vortetang. 

Voksested og biologi: Særbo. Vokser på sten eller molekanter. Gror fra tidevandszonen ud til 20 meter. 

Flerårig, 2-4 år. Har kompliceret livscyklus.  

Forveksling: Kan forveksles med carrageentang (Chondrus Crispus), der gror samme steder som vortetang 

og ligner den meget. Carrageentang har ikke indrullet rand eller de små bitte vorter, som vortetang har, når 

den er fertil. Begge arter er spiselige. 

Bæredygtig høst: Klip/skær over hæftefoden, og høst kun det ældste løv, da de unge og nye blade så vokser 

sig store. Høst kun hvert andet år. Spis aldrig fritflydende eller opskyllede alger: du ved ikke, hvor de har 

groet eller hvor gamle de er. Høst kun få af de fertile alger. 

I køkkenet: Skylles flere gange, da sand og dyr let gemmer sig i de mange krøller. Skal koges længe: det stive 

løv er hårdt at tygge på. Kan alternativt tørres og pulveriseres til krydderi. Danner meget slim ved kogning. 

Det udvundne slim stivner ved afkøling og kan derfor især bruges til pannacotta og gelerande m.m. 

 

 

 

 

 

 



BULETANG, Ascophyllum nodosum 

Kendetegn og karakteristika: Stor, olivengrøn til gullig alge, hvis mange skud udgår fra en fælles 

hæfteskive.der kan blive op til 100 cm lang – på hovedstænglerne dannes en flydeblære om foråret. Man 

kan således tælles sig frem til, hvor gammel planten er. Den første blære dannes det andet år  andre siger 

5-7 år. Frugtlegemer første flade, senere opsvulmede, ligner små gullige stikkelsbær, der sidder på 

hovedstilken. De falder hen efter befrugtning. 

Voksested og biologi: Flerårig, kan blive op til 18 år gammel (uenighed) Buletang trives ikke i stærk strøm og 

bølgegang, så den findes mellem større sten. Kræver en del saltholdighed, så den findes ikke sydligere end 

Grenaa. Vokser i tidevandszonen. Vinterfertil. Tvebo.  

Forveksling: Kan forveksles med blæretang, men har ingen midterribbe og er ikke gaffeldelt. 

Høst: Langsomtvoksende, så den er længe om at etablere sig. Høst kun enkelte grene og ikke de fertile 

planter. Fjern aldrig buletang ved hæftefoden og høst kun en tredjedel af planten. Høst kun det samme 

sted hvert fjerde-femte år. Den er ikke almindelig i Danmark, så det anbefales, at man lader den stå her. 

I køkkenet: Lægges på køl eller tørres efter høstning. Ideel til at tørre og fremstille tangmel af til fx 

brødbagning og tangsalt.  

 

 

 

 

 

 



PALMETANG, Laminaria hyperborea  

Kendetegn og karakteristika: 1-2 m lang brun alge med stiv og ru stilk op til 35 cm, og løv, der er delt i lange 

parallelle læderagtige blade. Stor forgrenet hæftefod. Man ser ofte rester af det gamle blad sidde over en 

smal forsnævring i enden af det nye blad, der vokser fra stilkens øverste ende.  Slimer kraftigt kort efter 

høst. Grøn til gul og hvid i strandopskyl under nedbrydning.  

Voksested og biologi: Stilken er flerårig, kan blive op til 8-10 år gammel. Bladet er etårigt og slides af hvert 

år i løbet af vinteren.  Vækstpunkt er lige over stilken. Vokser på 2-30 meters dybde. Palmetang vokser i det 

nordlige Kattegat pga. den større saltholdighed her. 

Forveksling: Kan forveksles med fingertang, der gror på lidt lavere vand. Palmetang har en stilk, der er mere 

stiv, ru og let konisk.  

Bæredygtig høst: For bæredygtig høst, skær/klip 15-20 centimeter over stilken og aldrig mere end en 

tredjedel af løvet, så kan palmetangen regenerere og bladene vokse videre på deres stilk. Høst kun få 

planter, så miljø- og strømforhold bevares til ly for vækst af nye alger. Høst ikke de fertile planter. 

I køkkenet: Bliver grøn ved kogning. Kan ofte slime meget kraftigt, når den koges, men også når den bare 

ligger. De store bladtangarter fingertang, sukkertang og palmetang fordærver hurtigt, så de skal 

tilberedes/fryses/tørres, samme dag de høstes. Hvis du tørrer, tør hurtigt og hold bladene i ét lag og hav et 

øje på udvikling af mug og misfarvninger, der kan være tegn på henfald. Spises i begrænsede mængder (5-

10 g om dagen, tørvægt), da den indeholder meget jod. 

 

 

 

 

 

 



SKULPETANG, Halidrys siliquosa 

Kendetegn og karakteristika: Stor brun, fladgrenet alge med aflange flydeblærer, der er kamrede 

indeni. Stor hæftefod. Bliver op til 2 meter lang. 

Voksested og biologi: Vokser på lavt vand, men mere almindeligt fra 4 meter og udefter. Flerårig. 

Sambo. Vinterfertil.  

Forveksling: Kan dårligt forveksles med andre tangarter pga. af de karakteristiske flydeblærer, 

skulperne. 

Bæredygtig høst: Denne alge skal man fortrinsvis snorkle efter, da den gror på dybere vand. Høst 

kun cirka en tredjedel del af planten, så den kan regenerere. 

I køkkenet: Skulpetang holder sig godt i køleskabet som de andre fucusarter. 
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