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Tang har før været i søgelyset som bio-
masseresurse til energiproduktion. Un-
der energikrisen i 1970'erne blev store
forskningsprogrammer søsat blandt
andet i USA for at afklare energipoten-
tialet i tang. Dengang blev konklusio-
nen, at det ikke kunne betale sig.

Men teknologien inden for energi-
konvertering har udviklet sig betyde-
ligt siden, energipriserne er igen ste-
get, og i vor resurseknappe verden
har man fået øjnene op for fordelene
ved at udnytte hele resursen i et bio-
raffinaderi. I dét perspektiv er konklu-
sionen “det kan ikke betale sig” til re-
vision. Store summer går igen til pro-
jekter om tang, og herhjemme har
adskillige forskningsprojekter til for-
mål at vurdere de energi- og miljø-
mæssige perspektiver i at bruge bio-
masse fra tang. Det er projekter som:

– MacroAlgeBiorefinery (Det Strate-
giske Forskningsråd)

– KOMBI (GUDP)
– et vandrensningsprojekt hos Frede-

ricia Spildevand (Vandsektorens
Teknologiudviklingsfond)

– Alger til Biogas (Region Midtjyllands
vækstforum)

– “søsalatprojektet” (ForskEL).

Dyrkning
Biomasse fra tang er meget anderle-
des end den biomasse, vi kender fra

planter – både hvad angår dyrkning
og indhold. Dyrkning af tang kræver
sollys og næringsstoffer ligesom land-
planter, men tang fremhæves ofte
som mere bæredygtigt end landba-
seret biomasse.

Der kræves hverken landbrugsjord,
ferskvand, sprøjtemidler eller kunst-
gødning til dyrkning af tang, og man
kan opnå samme eller større produk-
tion per hektar end ved dyrkning af
landbaserede planter. Søsalatprojek-
tet har således dokumenteret et ud-
bytte på op til 45 tons tørstof/hektar i
Danmark. Udbyttet for store brunalger
i Danmark kendes endnu ikke, men
det ligger formentlig på omkring 10-
15 tons tørstof/hektar.

Tang eller makroalger, som det og-
så kaldes, kan opdeles i tre grupper:
brunalger, rødalger og grønalger. Arter
fra alle grupper dyrkes til fødevarer,
primært i Asien.

Store brunalger som sukkertang og
fingertang podes på liner, der sættes
ud i havet og høstes, når algerne har
nået en vis størrelse. Rødalger som
purpurhinde (sushi-tang) og grønalger
som søsalat dyrkes også på liner eller
net i havet. Både rød- og grønalger
dyrkes dog også i mindre omfang i
bassiner på land.

I landbruget har mekanisering, ef-
fektivisering og fremavl af de dyrkede
sorter stået på i tusinder af år. Den
udvikling har tangdyrkningen endnu til
gode, og flere af de danske projekter
arbejder med netop det aspekt for at
forbedre økonomien i tangdyrkning.

Indhold
Tang indeholder op til 50-60 procent
kulhydrater, og det er dem, man ud-
nytter til energiformål. Men hovedpar-
ten af kulhydraterne i tang er meget
anderledes end de kulhydrater, man
finder i planter, og de er forskellige
fra røde til brune og grønne alger.
Kulhydraterne i tang er forgrenede og
uregelmæssige, og både sukkerenhe-
derne og bindingerne mellem dem er
anderledes end de regelmæssige kæ-
der af sukkerenheder, som findes i
for eksempel cellulose.

Biomasse fra tang indeholder stort
set ingen lipider (fedtstof), men både
indholdet af vand, aske, salt og pro-
teiner er relativt højt. Proteinerne i
tang har en fordelagtig sammensæt-
ning af aminosyrer, og der er øget fo-
kus på at udnytte proteinerne fra tang
i foder til både fisk og husdyr.

Udover kulhydrater, protein og mi-
neraler/aske, indeholder makroalger
også mindre mængder potentielle
højværdistoffer som farvestoffer og
forskellige bioaktive stoffer, der kan
udnyttes i fødevare- og medicinalin-
dustrien.

Energikonvertering
Makroalger kan udnyttes til forskellige
former for bioenergi via både termiske
og biologiske konverteringer. De bio-
logiske metoder ser mest lovende ud.
Forskningsresultater viser et biogas-
udbytte, der er næsten på højde med
kvæggylle, græs eller halm, og det
endda uden dyre eller resursekræven-

Tang kræver hverken land-
brugsjord, ferskvand, sprøjte-
midler eller kunstgødning.
Miljømæssigt set er der såle-
des mange fordele ved at bru-
ge tang til energiproduktion,
men økonomien er fortsat en
udfordring, og der går for-
mentlig flere år, før tang er et
realistisk alternativ til landba-
seret biomasse.

Tang som bæredygtig energikilde
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de forbehandlinger i form af enzymer
eller termisk hydrolyse (figur 1).

Bioethanolpotentialet er teoretisk
set det samme som for landbaseret
biomasse, og de første indledende
simple gæringsforsøg (hvor kun C6

omsættes) viser et foreløbigt udbytte
svarende til 60-67 procent af de
landbaserede biomasser som for eks-
empel halm og bagasse (figur 2). Der
er således god grund til at forvente
sig langt større udbytter i fremtiden
med kombineret fermentering med
andre mikroorganismer. Udfordringer-
ne ligger primært i udvikling af speci-
fikke enzymer til nedbrydning af de
forskellige kulhydrater og optimering
af fermentering med mikroorganis-
mer, der kan omsætte både C6 og C5

sukker.
Inden for termisk konvertering som

forbrænding, forgasning og pyrolyse
støder man også på udfordringer:
Tang er en våd biomasse og tørring af
biomassen kræver uforholdsmæssig
meget energi. Desuden indeholder
tøret tang op til 32 procent aske med
et højt indhold af alkaliske mineraler,
der giver problemer med korrosion og
slaggedannelse under forbrændingen.

Miljøfordele
En stor fordel ved alger er, at de kan
bruges til at rense havet for noget af
det kvælstof og fosfor, der er så rige-
ligt af i vores kystnære farvande, idet
tang optager kvælstof, fosfor og CO2

under væksten ligesom planter. Det
kan blandt andet udnyttes af havbru-
gene, der i mange tilfælde kun kan
få tilladelse til at udvide produktio-
nen, hvis de kan dokumentere, at
den øgede udledning af kvælstof bli-
ver “samlet op igen”. Et ton tør tang
indeholder 10-40 kg kvælstof, cirka
0,5 kg fosfor og 330 kg kulstof sva-
rende til omkring 2 tons CO2.

Engelske forskere har i projektet
Supergen påvist, at man kan sænke
udslippet af drivhusgasser med 77
procent ved at erstatte naturgas med
energi fra brunalger dyrket til havs.

Også på land udnyttes tang til at
rense næringsrigt spildevand, især fra
akvakultur. Rensning af spildevand fra
landbrug, by og industri er også for-
søgt med lovende resultater, men her
er det er svært at få økonomien til at
hænge sammen. Store mængder
spildevand kræver store arealer til al-
gedyrkning, og det er vanskeligt at
bruge biomassen til højværdiproduk-
ter, når algerne først har været i kon-
takt med spildevand.

Makroalger deler vandene
Holdningerne til biomasse fra makro-
alger er spredte og spænder fra over-
dreven optimisme til stærk skepsis.

Fakta er, at makroalger i dag kan
levere nogenlunde samme biogas- og
ethanoludbytte som landbaseret bio-
masse. En ny positiv erfaring er, at
fremstilling af bioethanol på basis af

tang ikke kræver høj temperatur og
tryksat forbehandling, hvilket reducerer
både anlægs- og driftsudgifterne.

Tre afgørende aspekter vil blive be-
lyst over de næste år:

• Kan dyrkningen af makroalger effek-
tiviseres tilstrækkeligt i Danmark?

• Kan ethanolproduktionen optimeres,
og kan en samproduktion af protei-
ner og andre højværdistoffer i et
bioraffinaderi forbedre økonomien?

• Kan miljøgevinsterne løfte bæredyg-
tigheden af hele produktionskæden?

Svarene vil vise, om biomasse fra
makroalger kan blive et reelt supple-
ment til landbaseret biomasse i frem-
tidens produktion af fødevarer, foder
og energi.
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Figur 1 Kubikmeter metan/kg organisk tørstof
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Sammenligning af biogasudbyttet mellem tang og landba-

serede afgrøder. Bemærk at udbytterne er per kg organisk

tørstof.
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Figur 2 Liter bioethanol/kg tørvægt
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Sammenligning af bioethanoludbytte mellem tang og

landbaserede afgrøder. De lysegule søjler er 1. genera-

tionsteknologi, mens de mørkerøde er 2. generation.
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