
Tang 
-fødekæde og flaskehalse! 

Invitation til tangnetværksmøde 

onsdag d. 4. november kl. 10.00-13.00 
DTU, Anker Engelundsvej 101,  

Mødelokale S09-(stueetagen overfor receptionen), Kgs. Lyngby 

ca. 12.00 Frokost og derefter TangMatch møde 
Tilmelding til Susan senest fredag d. 30. november 

på email: susan@akvakultur.dk : mobil 2627 2707 eller 

http://doodle.com/poll/69b5ie4m5386x4wt 

 

kl. 10.00 Velkommen til Tangnetværksmøde 

 Susan L. Holdt, Leder af Tangnetværket  

 Præsentationsrunde 

 kl. 10.20 Oplæg fra primærproducenten,  

 salgsledet og myndigheden  

 Nordisk Tang by Endelave Seaweed 
Bjarne Ottesen 
Producenten, høsteren og/eller opkøberen fortæller om sine erfaringer 

med at deres virksomhed er involveret i tang, både overfor reglerne fra 

FVST men også udbud og efterspørgsel.  

Hvad er der af barrierer/flaskehalse osv? 

Fødevarestyrelsen og regelsæt 
Helle Eriksen 
Rammerne for at være tangdyrker, høster og/eller opkøber, hvilke krav  

stilles for egenkontrol osv. for udstyr, håndtering osv.  

Hvilke regler ligger der og hvad skal man være opmærksom på!? 

COOP- satsning på lokale råvarer- TANG? 
Mette Mecklenburg 
Tang som den nye lokale råvare/produkt,  men hvad er betænkelig- 

hederne, barrierer, kundebehov, tan’g’er osv. indenfor denne vare. 

Med emnet ”fødekæde og flaskehalse” vil vi gerne fremlægge  

synspunkter fra flere involverede instanser/roller og aspekter  

og kan diskuteres sammen med tanginteresserede. 

Åben diskussion 

 

mailto:susan@akvakultur.dk
http://doodle.com/poll/69b5ie4m5386x4wt


12:00-13:00 Frokost  

13:00 - 13:10: Introduktion til TangMatch International  

 v/ DTU Fødevareinsituttet og GEMBA 

13:10 til 13:30: Virksomhedsoplæg:  

Martin Jørgensen, Biosynergi og Is fra Skarø:  

‘Vores praktiske erfaringer med at arbejde med eksport  

af tang, som et sund produkt af høj kvalitet med  

funktionelle egenskaber ‘  

13:30 til 13:50: Oplæg fra Væksthus Hovedstadsregionen: 

 v/ Kaare Trudsø. ‘Hvad har vi af konkrete tilbud, som  

kan hjælpe jer es virksomhed ud over landets grænser’. 

13:50 til 14:20: Rundbordsdrøftelse I: Temaer- nye markeder, nye partnere. 

Sætte sig ved de borde I gerne vil.  

14:20 til 14:45 Netværkspause 

14:45 til 15:10: Virksomhedsoplæg: Mia Nyegaard, Friis-Holm Chokolade 

’Erfaringer med vækst, kapitalfremskaffelse og internationalisering’. 

15:10-15:45: Rundbordsdrøftelse II: Temaer- nye markeder, nye partnere. 

15:45 til 16:00: Opsamling og next step/næste TangMatch-møde 15. marts 

 

TangMatch International kan forberede din SMV til mødet med den  

internationale tangverden ved Matchmaking eventet på det  

22. Internationale Seaweed Symposium i København 21. juni 2016  

-og forhåbentlig skabe fremtidige internationale virksomhedssamarbejder. 

Kick-off workshop  

TANGMATCH 
onsdag d. 4. november 2015, kl. 12-16 

på DTU Lyngby  

efter Tangnetværksmødet 
(se adresse ovenfor)   

Se mere om MatchMaking, tilmeld din firmaprofil og bliv set på seaweedmatch.org 
 

Tilmeld dig MatchMaking på http://doodle.com/poll/69b5ie4m5386x4wt 

Eller som nævnt ovenfor ved Tangnetværksmødet  

http://doodle.com/poll/69b5ie4m5386x4wt

