
DYRKNING AF SUKKERTANG
INVITATION TIL TANG.NU WORKSHOP

Går du rundt med en drøm om at dyrke tang, er du måske allerede i gang eller vil du bare gerne blive 
klogere på de mulighder og udfordringer, der ligger i at dyrke tang? Så har du muligheden nu. Projektet 
Tang.nu inviterer nemlig interesserede i tangdyrkning til en 2-dags workshop med praktisk indføring i 
dyrkning af sukkertang. 

Workshoppens første dag omhandler information om, hvad man kan forvente af livet som tang-farmer 
i Danmark. Hvordan kommer man i gang, hvilke love, regler og tilladelser, skal man kende og forholde 
sig til og ikke mindst gode tips og deling af værdifulde erfaringer til - og fra - branchen generelt. 
På workshoppens 2. dag tager vi gummistøvlerne på og ser på den praktiske del af dyrkningen. Her 
kommer du med i klækkeriet og lærer at lave sporeliner. Vi tager også en tur på vandet og sætter liner 
med små tangspirer ud i Limfjorden. 

Man kan som deltager enten tilmelde sig det fulde program eller de enkelte dage enkeltvis. 
 

PRAKTISK INFORMATION

Tid:  10.-11. september 2019 
Sted:  Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors
Pris:  Workshoppen er gratis (inkl. forplejning og evt. overnatning)
Tilmelding: Senest 26. august 2019 til peson@aqua.dtu.dk eller menie@aqua.dtu.dk. 
  Husk at tilkendegive hvilke dage du ønsker at deltage, og om du ønsker overnatning. 
NB:  Der er til workshoppens 2. dag en maxdeltagelse på 24 personer. Pladser gives efter  
  først-til-mølle princippet.



PROGRAM 10. SEPTEMBER 

Vidensdeling: hvad kræver det at komme i gang og hvad kan man forvente?

10.00-10:20: Velkomst og kaffe/rundstykker
10.20-10-30: Præsentation af deltagere
10.30-12.30: Del A: status på tangdyrkning
   • Produktion af sukkertang i DK, Færøerne, EU - hvad kan man forvente som primærproducent?  

  • Indholdsstoffer og tungmetaller i dansk tang - hvad betyder det for afsætningen? 
   • Tang som marint virkemiddel 
   • Introduktion til AlgeCenter Danmark 
   • Introduktion til Tangnetværket
12.30-13.30: Frokost
13.30-15.30: Del B: regler, myndigheder og aftagere
  • Kystdirektoratet - hvordan får man tilladelse 
  • Fødevarestyrelsen – hvordan får man fødevaregodkendelse/hvad skal man være opmærksom på?  
	 	 •	COMIDA	-	økologisk	certificering	-	hvordan	bliver	man	Ø-kontrolleret
  • Danish Seaweed Organisation (DSO) - hvordan kan vi samarbejde 
  • Aftagere - hvad vil markedet have (input fra danske virksomheder)

15.30-16.00: Kaffe og kage
16.00-18.30: Del C: Erfaringsdeling: tang-dyrkning i danske farvande
  • Introduktion til erfaringer, gode råd, do´s and donts fra 3 års erfaringer fra Dyngby, Kysingnæs,  
  • Erfaringsudveksling ved borde. Hvad gør vi hver især, hvad har vi lært hver især, og hvordan  
    kan hvert person/gruppe/projekt komme videre. 
  • Opsamling af gode råd, do og donts 
18.30:  Aftensmad

   



PROGRAM 11. SEPTEMBER 

Dyrkning af sukkertang - Hands-on workshop i Dansk Skaldyrcenters tang-klækkeri og tangfarm

Del 1 - på land: Hands-on på land: arbejde med processerne i klækkeri og produktion af sporeliner. 

10.00-10.15:  Kaffe/rundstykker på DSC
10.15-10.45: Oplæg: Klækkeri til sukkertang – overvejelser og forberedelse 
11.00-13.00:  Praktisk workshop: gennemgang af alle trin i sukkertang klækkeri-produktion
12.30-13-30:  Frokost

Del 2 - på vandet: Hands-on på tang-anlæg: udhængning af liner   

13.30-15.00:  Besøg på langline-anlæg. Sejllads og udsætning af så-liner.
15.00-16.00:  Afslutning og åben diskussion (kaffe og kage)


