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3.2 Dyrkning af sukkertang 
Annette Bruhn1,2, Teis Boderskov1,2, Mette Møller Nielsen3, Michael Bo Rasmussen1,2 
og Marianne Thomsen2,4  
 
1 Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 
2 Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet  
3 DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter  
4 Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab 

Faglig kommentering: Susse Wegeberg1 og Berit Hasler2,4 (økonomi)  

Projekternes finansiering og gennemførsel  
Dette kapitel opsummerer resultater fra flere danske og internationale forsk-
ningsprojekter, hvoraf flere endnu ikke er afsluttet: MAB3, The MacroAlgae 
Biorefinery (Det Strategiske Forskningsråd. 2012-2016); KOMBI-opdræt. 
Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum 
(GUDP 2013-2016); Macrofuels (EU, Horizon 2020. 2016-2019); MAB4, Makro-
alge bioraffinering til højværdiprodukter (Innovationsfonden. 2016-2020); 
Tang.nu (Villum Fonden og Velux Fonden. 2017-2020.) og Økotang (Innova-
tionsfonden. 2017-2021).  

Denne opsummering samt forsknings- og udviklingsarbejdet omkring dyrk-
ning af sukkertang i Danmark i de ovennævnte projekter, bortset fra KOMBI, 
er udført af Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Institut for Miljøvi-
denskab, i samarbejde med DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter. Flere af projek-
terne inkluderer projektpartnere fra andre forskningsinstitutioner og er-
hvervsvirksomheder. Erhvervspartnerne fordeler sig i hele værdikæden fra 
dyrkning af sukkertang, over forarbejdning til anvendelse i en række forskel-
lige produkter. Erhvervspartnere har bidraget med data (priser for materialer 
og estimater for tidsforbrug) til beregning af virkemidlets økonomiske effek-
tivitet, men har ikke været involveret i selve videnssyntesen eller udarbejdel-
sen af dette kapitel.  

Funktion og anvendelse 

Definition og funktion af dyrkning af sukkertang som virkemiddel 
Tang (makroalger) optager og indbygger næringsstoffer fra det omgivende 
vand under væksten. Ved dyrkning og efterfølgende høst af tang fjernes der-
ved kvælstof (N) og fosfor (P) fra det marine miljø. Næringsstofoptaget sker 
direkte fra det vandige miljø i form af opløste næringsstoffer og uafhængigt 
af, hvilken kilde næringsstofferne kommer fra. Tangdyrkning kan derfor be-
tragtes som en generel metode til binding og fjernelse af næringsstoffer fra et 
havområde omkring et tangdyrkningsanlæg, ikke som et filter, der er målret-
tet specifikke punktkilder (Neveux m.fl. 2018). Reduktionsomkostningerne 
per kg N og P for tangdyrkning som virkemiddel til N- og P-fjernelse kan 
nedbringes, dels ved at N- og P-fjernelsen maksimeres – dvs. ved størst mulig 
mængde N og/eller P bundet i tangbiomasse per areal – og/eller ved mini-
meret omkostningsniveau, herunder arbejdsindsats. Tangdyrkning har flere 
positive sideeffekter på miljø og klima (afsnit 3.2.5). Den høstede tang repræ-
senterer en værdi som råvareressource til fødevarer, foder, højværdiproduk-
ter og energi og muliggør genanvendelse af N og P i en cirkulær ressource-
strøm (Zhang og Thomsen 2019). 

Sukkertang (Saccharina latissima) er den eneste tangart, der dyrkes i større 
mængder i havet i Danmark. Sukkertang dyrkes kommercielt til konsum og 
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foder og er også forsøgsvis dyrket som kompensationsafgrøde for N-udled-
ning ved Hjarnø Havbrug A/S i Horsens Fjord (Marinho m.fl. 2015a).  

Metoder til tangdyrkning 
Den traditionelle metode til dyrkning af sukkertang er dyrkning på liner 
(Forbord m.fl. 2018): Sporer eller gametofytter af sukkertang sås/podes på li-
ner, hvorefter linerne opbevares i havvand med lys og næring i kølerum på 
land i en periode på ca. 6 uger, mens tangspirerne udvikles. Når tangspirerne 
er ca. 0,5 cm, sættes linerne ud i havet, hvor tangplanterne vokser indtil høst. 
Typisk sættes spirelinerne ud fra september til januar med høst efterfølgende 
forår/sommer (maj - juli). I Danmark er dyrkning af sukkertang på liner vel-
afprøvet i større skala i tre forskellige farvandstyper med forskellig ekspone-
ringsgrad: Limfjorden (4 ha anlæg med op til 4 ha sukkertang), Horsens Fjord 
(yderfjord) (100 ha anlæg med op til 50 ha sukkertang) og i mere åbent far-
vand i Kattegat ud for Grenå (kystvande) (20 ha anlæg med op til 10 ha suk-
kertang) (Seghetta m.fl. 2016; Forbord m.fl. 2012; Marinho m.fl. 2015a; Bruhn 
m.fl. 2016; Wegeberg 2010; Boderskov m.fl. 2020; Nielsen 2015; Boderskov 
m.fl. 2020; Nielsen m.fl. 2020; Thomsen m.fl. 2020) (figur 3.2.1).  

 
Derudover er enkelte testliner blevet udsat i andre danske havområder for at 
sammenligne vækst, udbytte og indholdsstoffer i tangen som led i projektet 
Tang.nu. Dyrkning på andre substrater end liner, f.eks. specialudviklede teks-
tiler, er testet i Danmark og andre europæiske lande gennem de seneste 4 år 
(Kerrison m.fl. 2018; Boderskov m.fl. 2020), mens forsøgsdyrkning på stor-
skala net af samme type som ”Smart-farm” systemer til muslingeproduktion 

Figur 3.2.1. Dyrkning af sukker-
tang i større skala har hidtil fun-
det sted tre steder i danske far-
vande: I Limfjorden, ved Hjarnø i 
Horsens Fjord og i Kattegat ud 
for Grenå. Data fra disse tre om-
råder indgår i denne rapport. 
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p.t. afprøves i en erhvervsphd (http://www.havbrug.dk/blog/storskalapro-
duktion-af-dansk-oekologisk-sukkertang/). Typisk består dyrkningssyste-
merne i kystnære områder af hovedliner, der med ca. 10 m’s mellemrum er 
udspændt nær havoverfladen ved hjælp af bøjer og skrueankre i havbunden 
(figur 3.2.2).  

 
På Færøerne er dog udviklet et koncept til brug i mere eksponerede havom-
råder, hvor hovedlinerne ikke er udspændte, men slækkede (Bak m.fl. 2018). 
Spirelinerne fastgøres til hovedlinen og kan f.eks. hænge ved hjælp af vægt-
lodder og/eller bøjer i kontinuerte guirlander (loops), som enkelte liner 
(single droppers/poppers), eller i vandrette etager fra overfladen og ned, så 
de er placeret i den zone, hvor lyset er tilstrækkeligt til vækst (Figur 3.2.2). 
Igennem de seneste år er det dokumenteret, at en tæthed af spireliner sva-
rende til ca. 5000 m spireline pr. ha er realistisk (Marinho m.fl. 2015a; Nielsen 
2015; Thomsen m.fl. 2020). Flere steder opererer man med den samme type 
koncessioner som linemuslingeanlæg, hvor et anlæg dækker 250 x 750 m med 
90 hovedliner á 200 meter. For at optimere økonomien i produktionen af suk-
kertang og undgå den relativt dyre fase, hvor spirerne udvikles på linerne i 

Figur 3.2.2. Dyrkningssystemer 
til sukkertang testet i Danmark, 
hvor spireliner med sukkertang 
udsættes på a) hovedliner set 
ovenfra á ca. 200 m’s længde og 
med ca. 10 m’s mellemrum, og 
med spirelinen som: b) kontinu-
erte guirlander (loops), c) verti-
kale ”poppers”, eller d) horison-
tale etager. 
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landbaserede anlæg, er nye metoder udviklet og testet til direkte såning af 
tangspirer på liner og tekstiler. Der er dog begrænset succes med den direkte 
såningsmetode, bl.a. fordi tangspirernes lille størrelse ved udsætning gør dem 
sårbare over for overbegroning af andre organismer samt sedimentation af 
organisk materiale i vandet, og som konsekvens ses en stor variation i udbyt-
tet (Kerrison m.fl. 2018; Boderskov m.fl. 2020). Høst foregår overvejende ma-
nuelt, men maskiner til mekaniseret høst er i udvikling. Den sæsonmæssige 
rutine i tangdyrkning i Danmark indebærer, at spireliner bliver sat ud fra tid-
ligt i efteråret (primo september) til først på vinteren, og tangen høstes fra 
starten af maj, afhængig af om man ønsker en étårig eller flerårig afgrøde. I 
Limfjorden er det væsentligt, at tangen sættes ud tidligt (september) og høstes 
tidligt (april-maj), såfremt biomassen ønskes anvendt til højværdi-produk-
tion. Både udsætning og høst kan foregå senere i Horsens Fjord og ved Grenå 
uden reduktion i udbyttet, såfremt linerne er spiret tidligt i klækkeriet. Hvis 
biomassen bliver i vandet senere end maj i Limfjorden og juni/juli i Horsens 
fjord og ved Grenå, kan tangen blive begroet med muslinger, søpunge, hyd-
roider og epifytter (Bruhn m.fl. 2016; Marinho m.fl. 2015a; Wegeberg 2010; 
Nielsen 2015). Denne begroning (biofouling) indeholder, som tangen selv, 
både N og P og bidrager hermed ved høst til fjernelse af næringsstoffer fra det 
marine miljø (Marinho m.fl. 2015a). Dog forringer begroningen tangbiomas-
sens kvalitet som fødevare eller råvare til foderproduktion. Herved falder for-
retningspotentialet af den høstede biomasse signifikant, og biomassen kan 
ende med at komme til at udgøre et affaldsproblem frem for en værdifuld 
ressource. Den begroede tangbiomasse kan dog potentielt stadig anvendes til 
biogasproduktion. I værste fald tynger begroningen tangbiomassen på li-
nerne i en grad, så biomassen rykkes fri fra dyrkningssystemerne og går tabt 
(Marinho m.fl. 2015a; Handå m.fl. 2013). 

N- og P-effekt 

N-effekt 
Den realiserede N-fjernelse (N-effekten), defineret som kg N/ha, vil afhænge 
af høstudbyttet (ton vådvægt (VV)/ha) samt tørstofindholdet (% TS af VV) og 
N-indholdet (% N af TS) af den høstede tang. Idet både N- og TS-indholdet af 
tangen varierer betydeligt over året og mellem lokaliteter, vil N-effekten af-
hænge af høsttidspunkt og dyrkningsområde (Bruhn m.fl. 2016; Zhang and 
Thomsen 2019). N-effekten vil også afhænge af dyrkningsform, f.eks. tæthe-
den af spireliner i et område (Campbell m.fl. 2019). I det følgende er antaget 
en tæthed af spireliner på 5000 m spireline pr. ha. 

Baseret på dyrkningsresultater fra Limfjorden, Horsens Fjord og Grenå i årene 
2011-2019 ses, at N-effekten varierer mellem de tre områder (figur 3.2.3) 
(Thomsen m.fl. 2020).  

Den gennemsnitlige N-effekt for alle områder var 24,8 ± 15,7 kg N/ha. N-effekt-
ensom gennemsnit over alle dyrkningssæsoner var højest i Horsens Fjord (29,3 
± 12,7 kg N/ha) og lavest ved Grenå (12,3 ± 7,7 kg N/ha), mens N-effekten i 
Limfjorden var middel og udviste den største variation (25,2 ± 18,6 kg N/ha). 

 



39 

 

 
I Limfjorden skyldes variationen i N-effekt primært forskelle i biomasseud-
bytte som konsekvens af udsætningstidspunkt (Boderskov m.fl. 2020). I sæso-
nen 2017-2018 blev der udsat liner fra samme såning i september, oktober og 
november i Limfjorden, hvor N-effekten var ca. 9 gange højere fra september-
udsætningen end november-udsætningen forårsaget af et højere biomasseud-
bytte (Figur 3.2.4, tabel 3.2.1), hvilket skyldes længere tid til tilvækst i det tid-
lige efterår, hvor der er mere lys til rådighed end senere på året. Den højeste 
N-effekt (54,4 kg N/ha) blev opnået i Limfjorden ved udsætning af spireliner 
i september 2014 og høst i april 2015, hvorimod den laveste N-effekt (5,4 kg 
N/ha) blev opnået i Limfjorden ved udsætning af spireliner i november 2017 
og høst i maj 2018. Her blev linerne udsat for sent i forhold til lysforholdene, 
og der var meget lavt høstudbytte (Boderskov m.fl. 2020). Biofouling af mus-
linger, søpunge, bryozoer og andre organismer bliver typisk et problem i Lim-
fjorden allerede fra maj og nødvendiggør en tidlig høst, før tangplanterne har 

Figur 3.2.3. N-effekt, N-fjernel-
sespotentiale, udtrykt som kg N 
pr. hektar (t.v. i grøn) og P-effekt, 
P-fjernelsespotentiale, udtrykt 
som kg P pr. hektar (t.h. i orange) 
i tre områder i danske farvande: 
Limfjorden, Horsens Fjord og 
Kattegat ud for Grenå. De mørke 
søjler indikerer Best Case scena-
rier for de tre dyrkningsområder, 
hvor høstudbyttet er optimeret 
primært ved timing i udsætning af 
spireliner og i høst af tangen. Tal-
lene indikerer år, hvor tangen er 
udsat og høstet (udsat-høstet). 
Udregningerne er baseret på 
værdier fra tabel 3.2.1.  
 

 

Tabel 3.2.1.  Oversigt over høstudbytte og indholdsstoffer (tørstof (TS), N og P) af sukkertang fra Limfjorden, Horsens Fjord og 
Grenå. Data markeret med grå skygge indikerer, at værdier for indhold af N og/eller P fra det specifikke høsttidspunkt endnu 
ikke er analyseret. Derfor er anvendt N- og P-koncentrationer fra de forgående år, men samme område og så vidt muligt samme 
årstid i beregningerne. Da de anvendte værdier er de lavest målte for de tre områder, forventes det ikke at føre til et overestimat 
af N- og P-effekten. Udbytte (kg/m line) er målte værdier, mens udbytte v.5000 m line/ha er beregnede værdier. 

 



 

40 

indfriet deres fulde vækstpotentiale. Samtidig bevirker eutrofieringsgraden i 
Limfjorden, at lysforholdene forringes henover forår og sommer og reducerer 
lysnedtrængningen (Bruhn m.fl. 2016). Ved høst i Limfjorden ser man dog et 
højt N-indhold i sukkertangen, i gennemsnit 4,57 ± 0,95 % N af TS (Tabel 
3.2.1). I Horsens Fjord ses mindre variation i høstudbyttet (Figur 3.2.4). Her er 
tidsvinduet for udsætning og høst også væsentligt større og mere fleksibelt 
end i Limfjorden (Boderskov m.fl. 2020). Eksempelvis kan spirelinerne udsæt-
tes helt hen i november og høstes i juni uden reduktion i høstudbyttet, hvis 
de er opstartet tidligt i klækkeriet. I Horsens Fjord bliver biofouling generelt 
først et problem fra juni/juli. Dog kan mosdyr optræde allerede i april, men 
nye forsøg har vist, at hvis tangen undersænkes, så tanglinerne henover som-
meren sænkes fra overfladelaget og ned i dybere vand, kan tangplanterne 
vokse videre henover sommeren og give et endnu højere høstudbytte ved 
høst i oktober (Tabel 3.2.1, figur 3.2.4). Så kan tangen dog være begroet med 
mosdyr ved høst i oktober, hvilket kan begrænse biomassens anvendelse som 
fødevare. N-indholdet i tangen høstet i Horsens Fjord ligger i gennemsnit på 
1,33 ± 0,6 % N af TS. Det lave N-indhold indikerer, at lave N-koncentrationer 
i området potentielt begrænser sukkertangens vækst i sommerperioden 
(Pedersen og Borum 1996; Nielsen m.fl. 2014). I de mere åbne farvande i Kat-
tegat ud for Grenå ses et høstudbytte af sukkertang, der er højere end i Lim-
fjorden (Figur 3.2.4, tabel 3.2.1), men alligevel er her observeret en lavere N-
effekt end i både Horsens Fjord og Limfjorden (op til 17,7 kg N/ha). Årsagen 
er meget lave koncentrationer af N i biomassen på kun 0,55 % N af TS, hvilket 
indikerer N-begrænset vækst af sukkertangen (Pedersen og Borum 1996). De 
meget lave N-koncentrationer i sukkertang i sommerperioden i de åbne dan-
ske farvandsområder er tidligere beskrevet for naturlige populationer af suk-
kertang (Nielsen m.fl. 2016a). Også ved Grenå er tidsvinduet for udsætning 
og høst større end i Limfjorden, men forsøg med at undersænke tangen hen-
over sommeren resulterede i kraftig biofouling med blåmuslinger, og tangen 
skal derfor senest høstes i juli. Her er der dog observeret en meget ren bio-
masse, som ikke ses i f.eks. Horsens Fjord i juli. Værd at nævne er også, at 
tørstofprocenten har været markant højest i Grenå i løbet af forsøgsårene (25-
27.5 % TS), hvilket giver et markant højere tørstofudbytte end både i Limfjor-
den og Horsens Fjord (tabel 3.2.1). 

 
P-effekt 
Beregningen af P-effekten er foretaget ligesom beregning af N-effekt og har 
samme forudsætninger, blot er den baseret på fosforindholdet i biomassen i 
stedet for kvælstofindholdet. 

Figur 3.2.4. Høstudbytte fra tre 
dyrkningsområder i danske far-
vande: Limfjorden, Horsens Fjord 
og Kattegat ud for Grenå. De 
hvide søjler viser gennemsnit fra 
forskellige dyrkningssæsoner 
(gennemsnit ± SD), mens de grå 
søjler viser Best Case scenarier, 
hvor høstudbyttet er optimeret 
ved timing af udsætning af spireli-
ner og høsttidspunkt. Tallene er 
baseret på faktisk høstudbytte pr. 
m line og antagelsen, at der kan 
høstes tilsvarende på 5000 m line 
pr ha.  
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Den gennemsnitlige P-effekt for alle områder var 2,1 ± 1,9 kg P/ha (figur 
3.2.3). P-effekten som gennemsnit over alle vækstsæsoner var lavest i Limfjor-
den (0,75 ± 0,50 kg P/ha) og højest i Horsens Fjord (3,91 ± 1,71 kg P/ha), mens 
P-effekten ved Grenå var gennemsnitlig (2,43 ± 1,52 kg P/ha). 

Sukkertangs indhold af P stiger med faldende salinitet i de åbne danske far-
vandsområder (Nielsen m.fl. 2016a). På trods af relativt høj salintet er der i 
Limfjorden observeret så lave P-koncentrationer i den sene forårsperiode, at 
det potentielt begrænser væksten af sukkertang (Bruhn m.fl. 2016). 

Effekt i tid og rum 
Tangens binding og optag af næringsstoffer slår igennem i tangens vækstpe-
riode fra udsætning til høst (efterår til tidlig sommer). Efter høst vil nærings-
stofferne være permanent fjernet fra havmiljøet. I perioden mellem høst og ny 
udsætning vil kapaciteten for binding af næringsstoffer således ikke være til-
stede, med mindre det er muligt som i Horsens Fjord at vente med at høste 
tangen til efteråret uden reduktion i udbyttet. 

Der ser ud til at være et trade-off mellem et højt N-indhold i tangen og lavere 
høstudbytte i eutrofierede områder pga. biofouling og begrænset sigtdybde 
(Bruhn m.fl. 2016), men foreløbige resultater indikerer, at N-effekten umid-
delbart er størst ved dyrkning i relativt næringsrige områder i Limfjorden og 
Horsens Fjord (yderfjord). De forskellige dyrkningsbetingelser bevirker, at 
kvaliteten af den høstede tang er forskellig mellem næringsrige områder og 
åbne, mere næringsfattige, havområder, hvor proteinindholdet vil være hø-
jere i de næringsrige områder (favoriserer anvendelse til fødevarer og prote-
infoder), mens indholdet af sukkerstoffer er højest i næringsfattige havområ-
der (favoriserer anvendelse til fødevareingredienser, højværdiprodukter og 
energi) (Nielsen m.fl. 2016a; Manns m.fl.. 2017).  

Overlap i forhold til andre virkemidler 
Sukkertang vokser bedst og giver størst biomasse udbytte ved en saltholdighed 
over 20 promille, god vandbevægelse og relativt klart vand. Væksten hæmmes 
ved temperaturer over 20 grader (Bartsch m.fl. 2008; Nepper-Davidsen m.fl. 
2019; Kerrison m.fl. 2015). Derfor sætter sukkertangs vækstkrav begrænsninger 
for, hvor i danske farvande dyrkning af tang kan iværksættes. Dyrkning i Hor-
sens Fjord (yderfjord) og Limfjorden ser umiddelbart ud til at give den største 
N- og P-effekt i forhold til dyrkning i åbne farvande, mens dyrkning i inder-
fjorde og indre farvande syd for Bælthavet umiddelbart skønnes at give et min-
dre biomasse-udbytte pga. lav saltholdighed og/eller for uklart vand (høj næ-
rings- og klorofylkoncentration). Dyrkning i områder med høj grad af ekspone-
ring for vind, bølger og strøm stiller store krav til dyrkningssystemet. I Limfjor-
den og i Horsens Fjord (yderfjord) kan områder egnet til dyrkning af sukker-
tang overlappe med områder egnet til opdræt af blåmuslinger. Da sukkertang 
og blåmuslinger potentielt kan dyrkes på de samme strukturer og med samme 
teknologi til håndtering til havs, vil man potentielt kunne opnå en additiv effekt 
både i N- og P-effekt og økonomi ved at kombinere dyrkning af de to organis-
mer, især hvis tangen dyrkes oktober/november til maj/juni og muslingerne 
mellem maj/juni og oktober. Dyrkes de to organismer samtidigt, vil tangen po-
tentielt drage fordel af, at muslingernes filtration øger lystilgængeligheden, 
samt at muslingerne udskiller næringsstoffer. 

Dyrkning af tang vil ikke umiddelbart kunne overlappe med udplantning af 
ålegræs eller udlægning af stenrev, da tangen reducerer lystilgængeligheden 
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for ålegræsset på havbunden og de flerårige makroalger på stenrevene 
(Campbell m.fl. 2019). 

Sikkerhed på data 
Sikkerheden på data for N- og P-effekt er god. Høstudbytte og biomassekva-
litet af sukkertang er nu dokumenteret over flere dyrkningssæsoner i tre for-
skellige typer af havområder i Danmark (Figur 3.2.1, tabel 3.2.1). Samtidig er 
dyrkningsteknologien optimeret og understøtter antagelsen om, at 5000 m 
spireline/ha er realistisk. I projektet Tang.nu vil dyrkning på (mini) pilotan-
læg i yderligere otte havområder bidrage til øget datagrundlag, således at 
præcision og nøjagtighed på data og modelberegninger for udbytte, biomas-
sekvalitet og N- og P-effekter øges yderligere.  

Tidshorisont for at skaffe data, hvis disse ikke findes 
Høstudbytte og biomassekvalitet fra yderligere danske havområder doku-
menteres i Tang.nu. (Villum Fonden og Velux Fonden. 2017-2020). Viden vil 
foreligge ultimo 2020. 

Høstudbytte ved opskalering på net og liner i Horsens Fjord samt modelle-
ring i koblede hydrodynamiske-økologiske modeller af høstudbytte, biomas-
sekvalitet samt N- og P-effekt er en del af projektet Økotang (Innovationsfon-
den. 2018-2021). Viden vil foreligge primo 2021. 

Viden om effekter af dyrkning af sukkertang i stor skala på havmiljø og klima 
er i analyse som produkt af projekterne Macrofuels (EU H2020. 2016-2019), 
MAB4 (Innovationsfonden 2017-2021) samt EcoMacro (2018). Viden vil fore-
ligge ultimo 2020. 

Viden om værdien af sukkertang som foder til husdyr vil foreligge dels ultimo 
2020 i projektet Tang.nu, hvor effekten af sukkertang på tarmsundhed hos 
smågrise og kalve undersøges, dels i ultimo 2023 fra projektet ClimateFeed 
(Innovationsfonden. 2019-2023), hvor effekten på reduktion af metanudled-
ning fra drøvtyggere undersøges. 

I projektet SeaSusProtein (GUDP. 2020-2024) undersøges potentialet for at 
ekstrahere højkvalitetsprotein fra sukkertang til fødevarer. Resultater vil fo-
religge i 2024. 

Forudsætninger og potentiale 

Forudsætninger 
Arealeffektiviteten af N- og P-fjernelse ved tangdyrkning afhænger af høst-
udbyttet og biomassens N- og P-indhold og er derfor afhængig af fysiske, ke-
miske og biologiske faktorer som tilgængelighed af lys og næring, tempera-
tur, saltholdighed og strømforhold. Tang optager og lagrer næring om vinte-
ren/foråret, når næringstilgængeligheden er højest. Tilgængeligheden af næ-
ringsstoffer i et havområde vil definere et områdes bærekapacitet og sætte en 
øvre grænse for, hvor meget N, der kan fjernes ved tangdyrkning. Samtidig 
afhænger arealeffektiviteten også af timingen i dyrkningsproceduren, både 
mht. udsætning af spireliner og af høst.    

For at optimere N- og P-fjernelse samt miljømæssig og økonomisk bæredyg-
tighed af tangdyrkning generelt er det nødvendigt at videreudvikle og meka-
nisere dyrkningsteknologien. I øjeblikket anvendes kun en meget lille grad af 
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det samlede areal i et anlæg til selve dyrkningen, til trods for at det er doku-
menteret, at sukkertang kan give et højt udbytte ved høje dyrkningstætheder 
(Peteiro og Freire 2009). Der er derfor stort potentiale i at udvikle teknologien 
mod højere dyrkningstætheder, såfremt det er målet at anvende sukkertang 
som virkemiddel. I den nuværende teknologi benyttes en høj grad af manuel 
håndtering, der fordyrer processen og begrænser opskaleringen. Der skønnes 
derfor at være et stort potentiale for omkostningseffektivisering inden for 
dyrkning af sukkertang. Det er også muligt at optimere på høstudbytte og 
biomassekvalitet gennem valg af lokale økotyper af sukkertang og evt. selek-
tiv avl. Den genetiske diversitet af sukkertang i Danmark er kortlagt (Nielsen 
m.fl. 2016b; Neiva m.fl. 2018), og forsøg har dokumenteret forskelle i vækst 
og biomassekvalitet mellem danske økotyper (Bruhn m.fl. 2020). 

En mere detaljeret vurdering af mulighederne for geografisk målretning af 
tangdyrkning som virkemiddel og bærekapaciteten i forskellige danske vand-
områder vil kræve modellering af tangens vækst og næringsoptag i koblede 
hydrodynamiske-økologiske modeller, der kan tage højde for effekter poten-
tielt negative effekter af høje vandtemperaturer kombineret med stærkt lys i 
sommerperioden samt effekten af varierende saltholdighed på virkemidlets 
effekt og omkostningseffektivitet. Den indledende modellering er en del af 
projektet Økotang, der afsluttes i 2021. I processen omkring udvælgelse af eg-
nede områder bør tages hensyn til andre aktiviteter på havet (fiskeri, sejlads, 
rekreativ benyttelse, klapning og råstofudvinding) samt visuel forurening. 

Anvendelse af sukkertang 
Sukkertang dyrket kommercielt i Danmark sælges primært til fødevarer, en-
ten som tørret produkt eller til fermenterede produkter som tangsalat. Samti-
dig er der stigende interesse for sukkertang til dyrefoder, bl.a. som ingrediens 
i svinefoder, hvor sukkertang og raps fermenteres med mælkesyrebakterier 
for en potentiel positiv pro-biotisk effekt på dyrenes tarmsundhed. Forskning 
pågår desuden omkring sukkertangs effekt på metanproduktionen i vommen 
på malkekvæg.  

Sukkertang er også eftertragtet til ekstraktion af højværdistoffer som antioxi-
danter og bioaktive polysakkarider, som kan anvendes som fødevareingredi-
enser eller i hudplejeprodukter.  

Proteinindholdet i sukkertang er relativ lavt, men har god kvalitet mht. amino-
syresammensætning (Marinho m.fl. 2015b; Det Bioøkonomiske Panel 2019). 

I den lavere ende af værdikæden kan sukkertang af mindre god kvalitet an-
vendes til produktion af energi i form af ethanol, butanol eller biogas (Hou 
m.fl. 2015; Alvarado-Morales m.fl. 2013. Seghetta m.fl. 2016b; Seghetta m.fl. 
2017). Efter energiekstraktion vil restbiomassen indeholde næringsstoffer og 
mineraler og kan efterfølgende anvendes til foderprotein eller gødning (Hou 
m. fl 2015). 

Således kan virkemidlet generere en indtægt og understøtte den cirkulære 
bioøkonomi, idet de opsamlede næringsstoffer genanvendes i det bioøkono-
miske system på land (Det Bioøkonomiske Panel 2019). 

I denne rapport er eventuelle indtægter fra dyrkning og høst af sukkertang 
ikke medtaget i beregningen af virkemidlets økonomiske effektivitet. 
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Udfordringer i forhold til kontrol og administration 

I øjeblikket administreres tilladelser til tangdyrkningsanlæg af Kystdirektora-
tet, hvor andre typer af akvakultur administreres af Fiskeristyrelsen. Dette gi-
ver unødigt meget administration for de enkelte aktører i de situationer, hvor 
en aktør ønsker at dyrke både sukkertang og muslinger/fisk, og man bør 
overveje, hvordan administrationen her kan forenkles. 

I behandling af ansøgninger om tilladelse til tangdyrkning i danske farvande 
bør tages hensyn til dybdegrænser for ålegræs og flerårig bentisk vegetation. 
Samtidig bør man sikre sig, at området er velegnet til dyrkning af sukkertang, 
samt at aktøren overholder gældende anbefalinger for god dyrkningspraksis, 
som bl.a. har fokus på valg af dykningslokalitet, vedligehold af anlæg, og bi-
osecurity i forhold til dyrkning af hjemmehørende arter og lokale økotyper og 
registrering af ikke-hjemmehørende arter og evt. sygdomme (Barbier m.fl. 
2019; Cottier-Cook m.fl. 2016; Campbell m.fl. 2019). 

Idet indholdsstofferne i sukkertang varierer i både tid og rum, bør en kvanti-
ficering af N- og P-effekt være baseret på indrapportering af høstet drænet 
biomassevolumen (ton VV), og det skal afgøres, om det er nødvendigt med 
en konkret bestemmelse af indholdsstoffer (TS, N og P) for hver høst, eller om 
gennemsnitlige værdier for område og årstid kan anvendes til beregning af 
N- og P-effekt.   

Det skal afgøres, om, og i givet fald hvordan, operatøren kan kompenseres for 
N- og P-fjernelse. Herunder skal det også afgøres, hvordan dyrkning og høst 
af sukkertang kan foregå på kommercielle vilkår og stadig indgå i regulerin-
gen som virkemiddel i en regenerativ cirkulær økonomi (Zhang og Thomsen, 
2019; Thomsen og Zhang, 2020). 

Sideeffekter 

Natur og miljø (herunder marine kvalitetselementer) 
Positive effekter  

Tangdyrkning har positive effekter på flere økosystem tjenester (Hasselström 
m.fl. 2018; Campbell m.fl. 2019).  

Reduceret klorofyl i vandsøjlen, øget sigtdybde, og bentisk vegetation 
Tang konkurrerer med fytoplankton om den tilgængelige næring i vandsøjlen. 
Binding af næringsstoffer i tang kan potentielt mindske lokale koncentrationer 
af fytoplankton i vandsøjlen. Derved vil det bidrage til øget sigtdybde og bedre 
lysnedtrængning til den bentiske vegetation. Denne effekt er dog ikke direkte 
dokumenteret i danske farvande, men påvist gennem modelstudier i Skotland 
(Stephens m.fl. 2014). Tilsvarende modelstudier med baggrund i tanganlægget 
i Horsens Fjord bliver udført i 2020 i projektet Økotang (afsnit 3.2.7). 

Hydrodynamik  
Tangdyrkningsanlæg ændrer på vandbevægelsen i et område (Campbell m.fl. 
2019). Omkring tangdyrkningsområdet ved Horsens Fjord er det dokumenteret, 
hvordan overfladestrømmen til dels bremses og til dels afbøjes af dyrkningsan-
lægget (Bruhn m.fl. 2020a). Dette kan potentielt have en kystbeskyttende effekt, 
men ligeledes en potentielt negativ effekt bl.a. pga. øget sedimentation. 

 



45 

 
Øget biodiversitet 
Naturlige tangskove udgør både fødegrundlag, habitat og opvækstområde 
for andre marine organismer som invertebrater og fisk (Steneck m.fl. 2002). 
Tangdyrkningsområder kan potentielt udgøre ”hængende tangskove” og 
dermed tiltrække og rumme en øget lokal biodiversitet. Studier med miljø 
DNA (eDNA) indikerer, at biodiversiteten i vandsøjlen øges i - og nedstrøms 
fra - et tangdyrkningsområde (Bruhn m.fl. 2020a). 

Danmark har ikke meget egnet hård bund, som den naturlige tang kan vokse 
på, og tangskoven findes derfor meget spredt på f.eks. moler og stenrev. 
Tangdyrkningsanlæg kan således udgøre ”stepping stones” for spredning af 
både naturlige tangpopulationer samt for andre organismer tilknyttet denne 
type økosystemer: Når et dyrkningsanlæg etableres i havet vil det tiltrække 
andre marine organismer ud over den mono-kultur af f. eks. sukkertang, som 
dyrkes på anlægget. Det vil betyde, at alle marine organismer med planktoni-
ske stadier kan settle og etablere sig på anlægget: f. eks. tangplanter og inver-
tebrater som muslinger, rurer, søpunge og søstjerner. Fra anlægget kan de 
sprede sig videre til andre egnede substrater. Også sukkertang fra anlægget 
kan sprede sig til egnede substrater i området, enten ved at tangplanterne bli-
ver fertile, mens de vokser på anlægget, eller ved at tangplanter rives løs fra 

 
Figur 3.2.7. Dyrkning af sukkertang, effekter på miljø og klima. 
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anlægget, og bliver fertile, mens de driver med havstrømmene. Risikoen her-
for er dog begrænset, både fordi tangen høstes før den bliver fertil, og fordi 
tab af tang fra anlægget under alle omstændigheder begrænses. 

Potentielt negative effekter 

De mulige lokale negative miljøeffekter kan imødegås ved udvælgelse af eg-
nede dyrkningsområder, og implementering vil altid kræve en områdespeci-
fik vurdering (Campbell m.fl. 2019; Hasselström m.fl. 2018). 

Lokal reduktion af lysindstråling  
Lige under et tangdyrkningsanlæg vil lysindstrålingen til havbunden reduce-
res, idet tangen absorberer lys. I Horsens Fjord er der dokumenteret en signi-
fikant reduktion på 1,4 % af lysindstrålingen under tanganlægget sammenlig-
net med et referenceområde uden for tangsanlægget (Bruhn m.fl. 2020a). Un-
dersøgelserne blev udført ved en biomassetæthed af tang på 0,6 ton VV/ha. 
Denne skyggeeffekt må forventes at være større under tanganlæg i optimal 
drift jf. udbytter angivet i tabel 3.2.1. Derfor anbefales at tage højde for even-
tuelt negative effekter på bentisk vegetation og udlægge tanganlæg i områder 
med større dybde end f.eks. ålegræssets potentielle udbredelsesdybde. 

Ændret hydrodynamik  
Afhængigt af de lokale forhold kan ændring i overfladestrømmen have nega-
tive konsekvenser i form af begrænsning af vandudskiftning i et område, øget 
sedimentation eller påvirkning af kysten. Derfor skal der altid foretages en 
grunding forundersøgelse forud for anlæggelse af tangdyrkningsanlæg. 

Øget tilførsel af organisk materiale til sedimentet 
I selve anlægget øges sedimentationsraten af partikulært organisk materiale 
(POM). Dette skyldes formentlig både, at strømningshastigheden reduceres 
inden for anlægget, og at mængden af POM i anlægget øges, idet tangplan-
terne under væksten slides i den distale ende og afgiver organisk materiale. 
Tab af materiale fra tangplanterne er størst i sensommeren (Nielsen m.fl. 
2014), og ved at høste tangen før juli vil tabet begrænses.  

I havbunden under danske anlæg er ikke påvist ændringer i sammensætning 
eller biodiversitet i den bentiske fauna, når området under tangen sammen-
lignes med et referenceområde uden for anlægget. Dette gælder for tangdyrk-
ningsområdet ved Grenå, hvor undersøgelserne er udført som et Before-Af-
ter-Impact-Control (BACI) studie og ved Horsens Fjord, hvor konklusioner 
dog vanskeliggøres af, at der ikke er lavet studier af infauna forud for anlæg-
gelse af tanganlægget (Bruhn m.fl. 2020a). Det må forventes, at sedimentatio-
nen af organisk materiale øges ved højere biomassetæthed. 

Biodiversitet 
Ud over de potentielle positive ændringer i biodiversitet, som tangdyrknings-
anlæg kan generere, er der risiko for, at også ikke-hjemmehørende arter bru-
ger et anlæg som ”stepping stone” til spredning, eller at eventuelle syg-
domme/parasitter i tangen spredes fra anlægget til naturlige tangskove i om-
rådet. Ligeledes kan den genetiske biodiversitet i de naturlige tangpopulatio-
ner påvirkes af den dyrkede tang. Derfor opfordres myndigheder til at ud-
vikle og håndhæve bæredygtige retningslinjer for tangdyrkning og bl.a. kun 
tillade dyrkning af hjemmehørende arter og lokale genetiske økotyper 
(Cottier-Cook m.fl. 2016; Barbier m.fl. 2019; Campbell m.fl. 2019). 
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Klima 
Sukkertang er som andre tangplanter en autotrof organisme, der lever ved 
fotosyntese, og optager således CO2 under væksten. En del af kulstoffet (C) 
afgives igen som CO2, opløst eller partikulært organisk C, mens en stor del 
lagres i biomassen, hvor det udgør ca. 1/3 af tørstoffet; i danske farvande i 
gennemsnit 31,6% C af TS. Dvs. at for hvert ton tang høstet (TS) bindes 1,2 ton 
CO2 (Duarte m.fl. 2017). Samtidig bidrager tangen under væksten til at redu-
cere påvirkninger fra klimaforandringer på lokal skala, idet tangen under fo-
tosyntesen øger pH og derved modvirker forsuring af havet (Middelboe og 
Hansen 2007). 

Øvrige (f.eks. visuelle gener) 
Som det gælder for muslingeopdræt, kan brugere af og beboere i kystområder 
ud til tangdyrkningsanlæg på forskellige måder blive påvirket af tangdyrk-
ningsaktiviteter:  

• Visuelle gener, primært i form af bøjer og farvandsafmærkninger 
• Affald på kysten i form af løsrevet og opdrevne elementer fra dyrknings-

anlægget (bøjer, tovværk, tang) 
• Konflikt med andre aktiviteter til havs, f.eks. sejlads med båd, kajak, kano, 

stand up paddleboard (SUP), eller surfing. 

I Danmark er ikke foretaget studier af holdninger til tangdyrkning, men et 
svensk studie viser, at opfattelsen af tangdyrkning er mere positiv end akva-
kultur generelt og opdræt af både fisk og muslinger (Thomas m.fl. 2018).  

Borgerinddragelse, oplysning, gennemsigtighed og at relevante myndigheder 
tager ansvar for at udvikle målsætninger for bæredygtig forvaltning er væ-
sentlige for borgeres holdning (Gegg og Wells 2019; Thomas m.fl. 2018). 

Økonomi 

Forudsætninger for de økonomiske beregninger 
Data, der ligger til grund for de økonomiske beregninger, stammer dels fra 
kommerciel dyrkning af sukkertang i Horsens Fjord, dels fra dyrkning i for-
søgsområder i Limfjorden og Kattegat udført i forbindelse med forsknings-
projekter. Det forventes, at der ved optimering af processer og dyrkning i 
større skala kan spares både på arbejds- og driftsomkostninger. 

Omkostningerne ved dyrkning af sukkertang som virkemiddel omfatter an-
lægs- og driftsomkostninger, inkl. materialer til etablering og vedligehold af 
anlæg samt udgifter til høst. Arbejdsløn er indregnet til en timepris på 250 
kr./time, idet det forudsættes, at arbejdes udføres med ufaglært arbejdskraft. 
Alle omkostninger er beregnet som årlige omkostninger, hvor de enkelte ele-
menters anslåede levetid er taget i betragtning. Køb af båd er ikke indregnet, 
i stedet er forudsat leje af båd på timebasis (625 kr./time) til aktiviteter til 
havs. Nutidsværdien er i den velfærdsøkonomiske analyse beregnet ved at 
anvende en kalkulationsrente på 4 %, jf. Finansministeriets vejledning (Fi-
nansministeriet 2017, 2019). 

Som i beregningerne for muslinger er omkostningerne ved dyrkning af suk-
kertang som virkemiddel opgjort som budget- og velfærds-økonomiske om-
kostninger. De priser, der indgår i en budgetøkonomisk opgørelse, opgøres i 
faktorpriser, som virksomhederne (her tangdyrkerne) faktisk skal betale. Fak-
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torpriserne (priser uden moms og punktafgifter mv.) justeres med en nettoaf-
giftsfaktor (NAF) for at udtrykke de velfærdsøkonomiske priser, som udtryk-
ker markedspriserne. Det er disse priser, der anvendes i forbindelse med sam-
fundsøkonomiske konsekvensvurderinger (Finansministeriet, 2019), og for 
sammenligning af omkostningseffektivitet mellem virkemidler (f.eks. mellem 
tangdyrkning og virkemidler på land) er det korrekte sammenligningsgrund-
lag den velfærdsøkonomiske opgørelse. Iht. Finansministeriet skal der anven-
des en NAF faktor på 1,28 (Finansministeriet 2019). Den tidligere anvendte 
NAF var 1,325, og denne ændring i NAF påvirker naturligvis niveauet for de 
beregnede velfærdsøkonomiske omkostninger, når der sammenlignes med 
tidligere beregninger af virkemidler.  

De budget- og velfærdsøkonomiske beregninger er udført uden antagelse om 
videre forarbejdning af tangen som foder eller andet, da der endnu ikke er 
sikker viden om afsætningen af tangen og omkostningerne ved at forarbejde 
tangen til produkter. Der er viden undervejs i de tidligere omtalte projekter. 
Forudsætningerne vedr. produktivitet og N-optag i de tre forskellige vand-
områder bygger på de samme forudsætninger som anvendt i beregningerne 
af N-effekter.  

Omkostningen per hektar dyrkningsanlæg, inkl. aktiviteter på land (klækkeri 
og nursery) er beregnet til 94.880 kr./ha/år. I omkostningerne er inkluderet:  

• investeringsudgifter til dyrkningsanlæg (markeringsbøjer, nedboring af 
skrueankre, tovværk, bøjer, betonklodser 

• klækkeri-fase i kølerum på land (indsamling af fertilt materiale, modning, 
frigivelse af sporer, såning på liner) 

• nursery-fase i kølerum på land (udvikling af tangspirer, 6 uger) 
• Udgifter til udsætning, høst og vedligehold af anlæg. 

Beregnet omkostning per kg N 
Beregninger af omkostninger per kg N er foretaget på baggrund af målte vær-
dier (2011-2019) for høstudbytter og indholdsstoffer fra tre forskellige danske 
farvandsområder; både beskyttede (Limfjorden og til dels Horsens Fjord) og 
eksponerede (Kattegat ud for Grenå) (figur 3.2.1, tabel 3.2.1). For hver af de 
tre områder er udregningerne baseret på både gennemsnit for området og for 
optimerede høstudbytter. Anlægsomkostningerne antages at være ens i de tre 
områder, da samme type anlæg kan etableres og fungere alle tre steder. I be-
regningerne er antaget, at anlæggene er sat op med 5.000 m spireline per hek-
tar. Indtægter fra tangen er ikke inkluderet i økonomiberegningerne. 

I gennemsnit for de tre områder er omkostningerne 3.825/4.896 kr. pr. kg N 
(budgetøkonomisk/velfærdsøkonomisk), og de budgetøkonomiske omkost-
ninger varierer mellem 1.744 og 7.718 kr. pr. kg N. Omkostninger, både budget-
økonomiske og velfærdsøkonomiske, for alle tre områder fremgår af tabel 3.2.2.  

Beregnet omkostning per kg P 
Ved beregninger af omkostninger per kg P er anvendt de samme metoder og 
antagelser som for beregning af omkostninger per kg N. I gennemsnit er om-
kostningerne 42.850/54.848 kr. pr. kg P (budgetøkonomisk/velfærdsøkono-
misk). Mellem de tre områder varierer de budgetøkonomiske omkostninger 
med en faktor 7 mellem 18.303 og 125.554 kr. pr. kg P. Omkostninger, både 
budgetøkonomiske og velfærdsøkonomiske, for alle tre områder fremgår af 
tabel 3.2.2.  
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Manglende viden 

Der mangler stadig viden på flere områder omkring anvendelse af dyrkning 
af sukkertang som marint virkemiddel. 

N- og P-effekt i forskellige danske havområder. Vurdering af effekten af 
dyrkning af sukkertang som marint virkemiddel i forskellige danske havom-
råder kræver en kobling af hydrodynamiske og biologiske/økologiske mo-
deller. Dette arbejde bliver der taget hul på i forbindelse med projektet Øko-
tang (Innovationsfonden, 2018-2021), hvor en model for området i Horsens 
Fjord udvikles på baggrund af de eksisterende modeller for området. Resul-
tater forventes at foreligge primo 2021. 

Øvrige danske havområder er ikke inkluderet i modellen.  

Miljø og klimaeffekter. På baggrund af de nævnte projekter bliver de samlede 
miljø- og klimagevinster ved dyrkning af sukkertang som virkemiddel doku-
menteret i en Livscyklusvurdering (LCA) (Resultater forventes ultimo 2020). 

Økosystem-effekter af dyrkning af sukkertang i stor skala er undersøgt i pro-
jekterne MAB4, Macrofuels, EcoMacro og Tang.nu. Data er er i proces og re-
sultater forventes ultimo 2020. 

Værdiskabelse. Værdien af og markedet for dyrket og høstet sukkertang er i 
positiv udvikling.  

 

 

Tabel 3.2.2. Virkemiddeleffekt i form af N- og P-fjernelse for dyrkning af sukkertang, overlap med andre virkemidler, om virke-

midlet kan times i tid og rum og sikkerhed på effekten. Effekten er vurderet i tre forskellige havområder (Figur 3.2.1). Data er 

angivet som gennemsnit (GS) ± standard deviation (SD). N varierer og er derfor angivet for det enkelt område. 

Dyrkning af suk-

kertang 

N-effekt 

kg N ha-1 

(GS±SD) 

P-effekt 

kg P ha-1 

(GS±SD) 

Overlap Kan times i 

tid og rum 

Sikkerhed Økonomi (uden salg) 

Budget- /velfærds-økonomiske priser 

N – kr. kg N-1 P – kr. kg P-1 

   Ja I tid: nej  

I rum: ja 

***   

Limfjorden 

Gennemsnit(n=4) 

Best case 

 

19,9±18,9 

47,3 

 

0,5±0,5 

1,3 

   

*** 

3.767/4.821 

1.744/2.233 

125.554/160.709 

105.431/134.962 

Horsens Fjord 

Gennemsnit 

(n=5) 

Best case 

 

29,3±12,7 

41,2 

 

3,9±1,7 

5,2 

  ***  

3.241/4.149 

2.303/2.948 

 

24.286/31.086 

18.303/23.428 

Kattegat, Grenå 

Gennemsnit 

(n=2) 

Best case 

 

12,3±7,7 

17,7 

 

2,4±1,5 

3,5 

  **  

7.718/9.878 

39.036/49.966 

 

5.346/6.843 

27.042/34.614 

Tabel 3.2.3 Sideeffekter ved dyrkning af sukkertang som virkemiddel. 

Virkemiddel Natur og miljø Klima Øvrige 

Dyrkning af sukkertang +/- + +/- 
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Projektet SeaSusProtein (GUDP 2020-2023) har fokus på ressourceoptimeret 
processering og ekstraktion af protein af høj kvalitet til fødevarer og foder. 
Resultater forventes primo 2023. Fra Tang.nu (Villum Fonden og Velux Fon-
den, 2017-2020) kommer resultater på effekten af sukkertang på tarmsundhe-
den hos smågrise og kalve, mens projektet ClimateFeed (Innovationsfonden, 
2019-2023) undersøger, om sukkertang i foderet til kvæg kan reducere metan-
produktionen og derved bidrage til at sænke landbrugets CO2-emissioner.  

Opsummering  

Dyrkning af sukkertang som marint virkemiddel er dokumenteret fra tre for-
skellige farvandsområder i Danmark (Limfjorden, Horsens Fjord (yderfjord) og 
i Kattegat (kystvande)). Dyrkningsteknologien og høstudbytter i de forskellige 
områder har udviklet sig positivt i de seneste 10 år, men der skønnes stadig at 
være et stort potentiale for at øge høstudbyttet ved teknologiudvikling. Indhold 
af N og P i den dyrkede tang varierer, og i beregning af N-effekt kan et højt 
indhold af N opveje et lavere høstudbytte i næringsrige havområder. Tang-
dyrkning har flere positive sideeffekter på det omgivende miljø: bl.a. øget bio-
diversitet og modvirkning af både klimaforandringer og negative effekter 
heraf: C-optag, iltproduktion og pH-øgning. De mulige lokale negative miljøef-
fekter (f.eks. skygge) kan imødegås ved udvælgelse af egnede dyrkningsområ-
der, og implementering vil altid kræve en områdespecifik vurdering. 

Markedet for anvendelse af sukkertang til fødevarer, fødevareingredienser el-
ler dyrefoder er i positiv udvikling, men som for muslingeopdræt er tang-
dyrkning som virkemiddel stadig en netto-omkostning, og det vil stadig være 
nødvendigt at betale for økosystemtjenester leveret af tangdyrkningen (N- og 
P-fjernelse, forbedret sigtdybde, klimaeffekt) (Tabel 3.2.2 og 3.2.3). 
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