
Samtale med Lone Thybo Mouritsen fra Kattegatcentret og Algecenter Danmark. 

 

Interviewer: 

Jeg sidder her med Lone Thybo Mouritsen. 

Lone er leder indenfor forskning på kattegatcentret og medstifter af algecenteret Danmark. 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Det er korrekt. 

 

Interviewer: 

Nå Lone… Jeg tænkte på om du har lyst til at fortælle os lidt om din akademiske baggrund 

og hvordan du endte med at udvikle interesse for alger? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Ja det vil jeg gerne. Jeg har læst biologi på Aarhus universitet for temmelig mange år siden 

og imens jeg var studerende havde jeg et studiejob på det der hedder ‘Aarhus amt’ som i 

dag ligger under miljøstyrelsen. Her arbejdede jeg med at tælle fytoplankton, som er 

mikroskobiske alger fundet i algeprøver. Det synes jeg var enormt interessant, så jeg endte 

med at skrive speciale omkring fytoplankton, og hvordan arterne fordeler sig gennem 

vandstrømme. Da jeg så blev færdig som studerende havde jeg job på Aarhus universitet i 

en periode, hvorefter jeg endte i kattegatcentret. Her startede jeg på et tidspunkt på 

algecenter Danmark sammen med Anette som sad på Aarhus universitet og Peter som 

arbejde på teknologisk institut. Mennesker jeg havde delt kontor med dengang vi skrev 

speciale, så det var i virkeligheden en del af et gammelt studienetværk, hvor vi besluttede at 

danne algecenter Danmark grundet vores fælles interesse indenfor tang. Det man kiggede 

mest på indenfor feltet dengang, tilbage i år 2010, det var om man kunne bruge tang som et 

alternativ til bioenergi. De ting man kiggede på var primært biogas, bioethanol og lignende.  

 

Interviewer: 

Nej lige præcis. Det er netop derfor det er spændende at studere da det er i hurtig udvikling. 

Det er også enormt interessant hvordan du siger, dengang var der mest fokus på 

biobrændsel. Dette skyldes at jeg har læst bogen ‘En fremtid med tang’, som du har været 

med til at skrive. Hvor du skriver at fokuset i dag mest er på dyrefoder, gødning og madvarer 

til mennesker når det kommer til udnyttelse af alger. Men at brug af alger til biobrændsel 

ligger længere ude i fremtiden. Hvor langt væk tror du den fremtid ligger, hvor biobrændsel 

kan blive en realitet? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Altså man kan sige at tingene har jo ændret sig meget nu på grund af krigen i Ukraine synes 

jeg godt man kan sige, det er jo ikke fordi man ikke har kunne bruge biobrændsel. Det første 

projekt vi startede med i algecenter Danmark, som startede i år 2010. Det omhandlede at 

bruge alger til biogas, det kan man godt og der har været flere projekter siden da som har 

haft samme resultat. Grunden til biobrændsel ikke er blevet til mere end det er 

at det økonomisk set ikke har kunnet konkurrere med fossile brændstoffer, altså olie, kul og 

gas. Men der er jo sket helt vildt meget med priserne og tilgængeligheden, med de fossile 

brændstoffer her de seneste måneder og det ser ud til dette er et problem som vokser. Så 

bliver det pludselig meget mere relevant med alternativer, her kunne tang så komme ind og 



have betydning. Dette skyldes at vi jo pludselig står i en helt anden situation end vi gjorde 

blot for et par måneder siden, så den fremtid kan godt allerede være kommet nu. 

 

Interviewer: 

Jeg synes også det er interessant at man bruger tang til mange ting i dag. Du skriver også 

omkring landbrug i dag, om det her med at importere en masse soja, som ikke er særlig godt 

for klimaet og hvordan tang kunne være et godt supplement til dette. Hvor langt er vi med 

dette, hvorfor gør vi ikke det i dag? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Jamen jeg tror det hænger sammen med flere ting. Dels så er der noget med 

tilgængeligheden, da jeg ikke tror der kommer mange som dyrker tang i stor skala, før man 

kan være helt sikker på at den dyrket tang kan sælges. Investeringen der skal til for at 

opsætte en sådan tangmark ude til havs er stor. Der skal købes båd, du skal købe udstyr, du 

skal have en tilladelse og dermed har du hurtigt brugt minimum en million før du har fået set 

dig om. Så hvis du ikke kan være sikker på at afsætte det, så er det en stor ting som 

iværksætter. Omvendt kan man også sige som en grisefoder producent, så tør man heller 

ikke satse på tang, før man er sikker på man kan få den mængde tang man skal bruge, for 

at producere det foder som man skal sælge til landmænd. Der er sådan lidt en hønen og 

ægget problematik, hvem tør ligesom først at kaste sig over dette nye felt. Heldigvis så er 

der nogle producenter andre steder, såsom ‘Ocean Rainforest’ på færøerne som allerede 

producere tang i ret store mængder som for eksempel bliver afsat til en Dansk svinefoder 

producent. Så det er så småt i gang og det skal nok komme til at vokse, det er et spørgsmål 

om tid.  

 

Interviewer: 

Man kan sige der nærmest skal noget lovgivning til, for at gøre det mere tiltrækkende at 

købe alt det her tang og dermed også meget tiltrækkende at producere det. 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Det har du ret i. Man kan sige hvis der kom afgift på transport, så det bliver endnu dyrere at 

importere soja far den anden side af jorden. Så kunne det pludseligt blive mere relevant at 

benytte sig af lokale alternativer. Noget man også har kigget meget på det er at når man 

afvænner kalve/grise så får de dårlig mave, dette behandles på nuværende tidspunkt med 

antibiotika eller zink, som ikke er godt at have rester af i kødet. EU er blevet enige om at det 

er noget der skal udfases i landbruget og der skal derfor findes et alternativ. Der er tale om 

at benytte bioaktive stoffer fra tang til at erstatte zink, så tang kan faktisk agere som et 

fantastisk alternativ til to ting i landbruget, både som proteinkilde og som grovfoder som 

fungere som et slags kosttilskud eller medicin. Det gode ved dette er at grovfoder skal ikke 

fodres til dyrene i lige så store mængder, derfor behøver man ikke et lige så stort tang 

kapital for at komme i gang med det, imodsætning til proteinholdig fodder.  

 

Interviewer: 

Vi har på universitetet et fag, hvor vi kort sagt skal analysere en teknologi, i dette tilfælde 

bliver det en form for alge farm. Har du noget erfaring med de forskellige typer af alge 

farme? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 



Nej vi har ikke meget erfaring med dyrkning af mikroalger i lukkede systemer. Grunden til 

dette er at disse mikroalger er ekstremt dyre at skulle fremstille. Mikroalger er mikroskopiske 

og metoderne til at separere dem fra vandmassen koster rigtig mange penge. Dermed har vi 

ikke midlerne eller de nødvendige laboratorieinstrumenter til denne process. 

 

Interviewer: 

Da vi skal analysere en sådan teknologi, tænkte vi på om Kattegatcentret havde noget 

relevant man kan komme ud og se på fysisk? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Jeg ville hellere foreslå jer at opsøge en virksomhed som vi har et samarbejde med. 

Virksomheden hedder ‘pure algae’, det har bygget et anlæg hvor de dyrker tang på land i 

containere lige ved siden af kattegatcentret. De har udviklet noget ret godt teknologi, hvor 

man kan dyrke tang i et landbaseret anlæg. Dette anlæg kunne for eksempel placeres ved 

siden af et fiskeopdræt, her kan tangen så bruges til at rense vandet som fiskene lever i, et 

eksempel på hvordan en sådan teknologi kan være super cirkulær. Det er faktisk en helt ny 

teknologi som de selv har udviklet. Der er også eksempler på dette i for eksempel portugal 

hvor man kombinere de her to principper, i portugal er der anlæg der dyrker skaldyr og alger 

i samme anlæg. Det er en super smart ide, da det både producere en ressource i form af 

alger, men også løser et problem som fiskeproducenten har. Det er dog ikke noget vi gør i 

Danmark endnu. 

 

Interviewer: 

Hvordan kan det være i ved kattegatcentret har valgt at have fokus på tang(makroalger) 

fremfor mikroalger? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Det er blandt andet fordi vi har rig adgang til havet som dyrkningssted. Men også fordi det 

bare er en helt anden produktionsform, som vi ikke har valgt at lægge fokus i. 

 

Interviewer: 

Det kan jeg godt se. Jeg kan også forestille mig der ikke er lige så meget bearbejdning ved 

dyrkning af makroalgerne i modsætning til mikroalger, som for eksempel skal omdannes til 

dyrefoder. 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Ja det er rigtigt hvor mikroalgerne skal separeres fra vandet med fysik og teknologi, skal 

makroalger bare hives op af vandet kan man sige. Når du har tørret mikroalgerne så står du 

allerede tilbage med en slags pulver som har egenskaber i sig selv. Det er dog også noget 

der skal udvikles videre på ved brug af teknologi. Det skal kunne omdannes til det der i 

industrien kaldes ‘lagerstabilt’, altså hvordan for man tang til ikke at rådne. Men noget som 

man kan stået på hylden eller på et lager indtil det skal indgå i produktionen i svinefoder eller 

hvad det nu måtte være. 

 

Interviewer: 

Det har man ikke fundet ud af endnu, hvordan man gør tang lagerstabilt? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 



Altså jo. Man kan jo tørre det eller fryse det, så kan det holde sig længe. Men begge dele er 

energikrævende processer, så der handler det om hvordan man gør det ved den mest 

energi besparende måde. Så den fortjeneste man får ikke bare går til tørrings processen. 

 

Interviewer: 

Så de væsentlige fordele ved tang er at det er lettere tilgængeligt, det er mere opbevarings 

stabilt og det er lettere at bearbejde?  

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Ja det er rigtigt. 

 

Interviewer: 

Det kunne også være interessant at gøre alge protein attraktivt for mennesker at spise. Hvad 

tror du der skal til, hvilke kriterier skal opfyldes for at få det ind i supermarkederne? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Der er holdbarheden faktisk også en af dem. Du kan ikke bare have alger liggende i 

grøntsagsafdelingen hvor det egentlig burde hører hjemme, da det godt kan ses som en 

grøntsag dyrket i havet. Grundet at der ville de ikke kunne holde sig. For dette er muligt skal 

de tørres først, ligesom man også køber tørrede svampe eller lignende. Jeg tror også det 

der skal til det er at få danskerne til at se, at alger faktisk er noget man sagtens kan spise. 

For eksempel er vi alle sammen blevet dus med sushi, det er der ikke nogen der stiller 

spørgsmålstegn ved længere. Men det der med at spise tang er stadig meget nyt, hvilket 

nok er årsagen.  

 

Interviewer: 

Tang er heller ikke særlig tilgængelig, jeg føler ikke man ser det på menukortet eller i 

supermarkedet nogen steder. Det virker lidt som et spørgsmål om det er forbrugeren der 

skal efterspørge det, eller det er producenten der skal tilbyde det som en start. 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Ja lige præcis. Jeg tænker det er noget der kommer lige så stille. Vi arbejder allerede 

sammen med nogen der laver opskrifter til ‘skagen food’, som laver måltidskasser. Man kan 

sige hvis det var muligt at få tang ud i sådan en måltidskasse løsning, så er der nogen der 

helt automatisk begynder at bruge det i mad, dermed bliver det så småt udbredt. I og med 

der også kommer flere og flere mennesker som lever vegetarisk og vegansk, så for man 

også brug for nogle flere kilder til protein og omega3 fedtsyrer. 

 

Interviewer: 

Jeg tænkte også på, hvad er skildringen mellem Kattegatcentret og Algecenter Danmark det 

er? 

 

Lone Thybo Mouritsen: 

Man kan sige at Kattegatcentret er ligesom en offentligt akvarium, lidt ligesom ‘Den Blå 

Planet’. Hvor Algecenter Danmark er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og 

Teknologisk institut. Så algecenter Danmark er mere en slags samarbejds enhed, hvor vi 

både har dyrknings tanke på land, men også bruger kræfter på at holde konferencer årligt. 

 



Interviewer: 

Jamen jeg tror også jeg er ved at være mine spørgsmål igennem. Tusind tak til dig Lone, 

fordi du ville deltage i dette interview med os. 

 


