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Hvad er tang? 

  

Der forekommer to slags planter i havet: 

1. Blomsterplanter, der formerer sig med frø. De har stængler og rødder, som fæstner planten 
til den sandede havbund. I vore farvande, dog meget sjælden ved den jyske vestkyst, findes 
ålegræs, der danner enge på sandet havbund. Ålegræs kaldes også for bændeltang. 

2. Havalger, der formerer sig ved hjælp af sporer. De har ikke rødder, men hæfter sig til 
stenene ved hjælp af hæfteorganer. I vore farvande findes godt 300 (349) forskellige rød-, 
brun- og grønalger fra tangskovene på stenrev. 

Når havalgerne og ålegræsset skyller op på stranden, kaldes de i fællesskab tang. 

Vand og næringsstoffer, som planterne på landjorden optager gennem rødderne, optager 
havalgerne gennem deres overflade. 

  

Større stenrev i Nordsøen og Kattegat ... 

 
Omtegnet efter "Havet, Naturen i Danmark, Gyldendal 

  
Et stykke ude i Skagerrak gemmer vældige stenrev sig. Her har algerne hjemme.  
Nogle af dem kan få en anselig størrelse. Man kunne kalde dem makroalger i modsætning til 
mikroalger.  
Alger kan findes hele året rundt. 
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Hæfteorgan ... 

 
Hæfteorgan fra blodtang 

  
Alger har ingen rødder og kan derfor ikke vokse i sand som planten ålegræs. De skal have en 
fast overflade, hvor deres hæftesystem kan sætte sig fast. Derfor er der ikke så mange alger 
skyllet op fra Skallingen til Limfjorden, hvor der ikke findes kystnære stenrev. Ved 
Skagerrakkysten kan der derimod findes betydelige mængder alger skyllet op. Det skyldes det 
store stenrev ”Gule Rev” i Skagerrak. 
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Alger findes i tre forskellige typer: 
Grønalger (G), Brunalger (B) og Rødalger (R) 
 
De fordeler sig for det meste således, at grønne alger vokser på det lave vand (0-½ m), brune 
alger på det lidt dybere vand (0-30 m), medens røde alger oftest holder til på det dybe vand 
(10-30 m). 

 

  

På tegningen er vist nogle af de mest almindelige danske alger:  

Rørhinde (G), Søsalat (G), Blæretang (B), Rødtråd (R), Strengetang (B), Plysalge (G), Savtang 
(B), Sukkertang (B), Fingertang (B), Ribbeblad (R). 
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Fordelingen med grønalgerne øverst, brunalgerne længere nede og rødalgerne på det dybe 
vand skyldes de forskellige algers måde at udnytte sollyset på. De røde stråler i sollyset når 
kun ned i de øverste meter af havet. Det orange lys når længere ned, medens de grønne 
stråler er dem, der når dybest ned i havet (30-40 m), og det lys er de røde alger bedst til at 
udnytte til deres fotosyntese. 

Imponerende er de store bladtangarter som Sukkertang, Fingertang og Palmetang, der efter 
en storm kan ligge på stranden med løv på 2-3 meter. 

Spændende er det også, når man finder ”eksotiske” arter som Buletang, Vingetang og 
Remmetang. De vokser ikke ved Vesterhavet (Nordsøen, Skagerrak), men bliver bragt hertil af 
strømme fra Norge, De Britiske Øer, Helgoland eller Kanalen. 

  

Algerne er produktive ... 

  

 

Algerne kan være meget produktive. De store bladtangarter (Sukkertang, Fingertang, 
Palmetang) kan f.eks. have en årlig biomasseproduktion på 1.200 -  1.900 gram kulstof pr. 
m2.  

Til sammenligning kan en skov producere 200 - 1.000 g/C/m2, og en mark ligger kun på 100 - 
800 g/C/m2.  

Tangskovene kan kun have denne store produktion, når de har de bedste vækstbetingelser, og 
det vil sige, at der er rigeligt med lys, tilstrækkeligt med næringssalte, og så skal de fysiske 
forhold være rolige (ikke for megen strøm og bølger). 
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Havalgerne er glatbarberede ... 

  

På de store bladtangarter (Sukkertang, 
Fingertang og Palmetang) sidder 
vækstpunktet lige ved overgangen mellem 
stilk og bladplade. Det betyder, at algen 
vokser herfra og danner ny bladplade. Det 
yngste af algen vil derfor være det stykke, 
der sidder nærmest stænglen, medens det 
ældste vil være det, der sidder i toppen af 
bladpladen. Bladtangarterne afstøder det 
ældste væv i spidsen af algen. Denne 
vækstform er et godt forsvar mod at blive 
overvokset og skygget af andre alger, som 
kunne tænke sig at sætte sig godt oppe i 
lyset på bladtangalgen. De risikerer nemlig 
at blive afkastet om mindre end et år. 

De store bladtangarter er derfor 
”glatbarberede” og har ikke en skægvækst 
af andre småalger, der vokser på deres 
bladplade. 

Til gengæld kan småalgerne lettere sætte 
sig fast på stilken, der ikke har denne 
forsvarsmekanisme. Navnlig Palmetang, 
der har en ru stilk, er overvokset med 
andre alger. 

Buletang bruger en anden 
forsvarsmekanisme for at undgå at bliver 
overvokset og skygget af andre alger, der 
har sat sig på Buletangen. Løbende smider 
Buletangen ”overfrakken” ved, at det 
yderste cellelag afstødes. 
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Grønalger ... 

  

Søsalat (Grønalge) 

Søsalat er ikke så almindelig i opskyllet ved Vestkysten. 
Den kan minde om et almindeligt salatblad og blev da 
også tidligere anvendt til menneskeføde både i kogt og rå 
tilstand. 
Søsalat sidder til at begynde med fastvokset ved en 
hæfteskive på lavt vand, f.eks. på en sten, men rives let 
løs og driver i overfladen. 
Søsalat bliver 20 cm lang, men i stillestående vand kan 
den blive meterlang. Det bliver den ikke på vestkysten, 
hvor de grønne blade hele tiden bliver slået i stykker 
(består af kun et cellelag), men fordi den vokser så hurtigt 
i det varme og næringsrige vand, klarer den sig alligevel.  

 

Brunalger ... 

  

Blæretang (B) 

Den 20-75 cm høje blæretang er let at kende på sine parvis, 
luftfyldte flydeblærer på hver side af midterribben. Blærerne 
løfter skuddene og holder algen oppe i vandet.  
Opsvulmede partier i skudspidserne er formeringsorganer. I 
små gruber dannes enten ægceller eller sædceller. Hanlige og 
hunlige kønsorganer findes på hver sin plante, dvs. at den er 
særbo eller tvebo. Forplantningen foregår om sommeren, hvor 
små mørke prikker (ægcellerne) og orangefarvede skyer 
(sædcellerne) svæver ud i vandet. Den orange farve skyldes 
små røde øjepletter hos sædcellerne. En blæretang kan 
udsende 1 million ægceller, men der er et stort spild, før de 
befrugtede æg sætter sig fast på sten og begynder at vokse. 
Blæretangen har en årlig tilvækst på 3-5 cm, og den vokser 
mest i den lyse periode. Om vinteren er væksten nedsat til ⅓.  
Løvet udgår fra en cylindrisk stilk, der er fæstet til underlaget 
ved en flad hæfteskive.  
Når brunalgen blæretang tørrer ud, bliver den sort.  
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Savtang (B) 

Den 30-60 cm høje savtang har ingen parvise flydeblærer 
men et tydeligt savtakket løv (deraf navnet) med en 
midterribbe. Partier i skudspidserne er ligesom hos 
blæretangen formeringsorganer. Forplantningen foregår om 
vinteren, hvorefter kønsorganerne dør bort. 

Savtang danner tætte bestande ned til 4 meters dybde, men 
spredte bevoksninger kan gå ned til 10-15 m. 

Både blæretang og savtang er bevokset med mindre alger - 
såkaldte epifytter (”på-planter”). 

 

 

Buletang (B) 

Buletang er almindelig i opskyllet langs Jyllands vestkyst, 
men den vokser ikke her, hvor brændingen er for stærk. 
Den 1 m lange olivengrønne brunalge med den store, midt 
stillede flydeblære kan let transporteres langvejs fra med 
strømmen. De nærmeste voksesteder er Norge, De 
Britiske Øer, Helgoland og Kanalen. Eksemplarerne på den 
jyske vesterhavskyst må komme med strømmen sydfra. 
Eksemplarerne kan ikke komme fra Kattegat - hvor den 
danske bestand vokser - da der på den drivende buletang 
vokser en ikke-dansk art af rødalgeslægten ledtang. 

Buletang er let at aldersbestemme. Der dannes 1 
flydeblære pr. år, og den første dannes i plantens 3. 
leveår. Alderen bliver derfor antallet af blærer plus 2 år. 
Planten bliver i gennemsnit 12 år, men kan blive over 30 
år gammel. Sideskuddene danner formeringsorganer, som 
ligner små lysegrønne stikkelsbær, der modnes i efteråret 
og vinteren. 
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Sukkertang (B) 

Sukkertang kan blive 3 m lang og 30 cm bred, men som regel 
er de alger, man finder på stranden 1-1,5 m lange. 
Sukkertang har krusede og bølgede blade. Den hæfter sig til 
sten på 1 til 30 meters dybde. Den mest almindelige af de 
flerårige bladtangarter. Sukkertang er en af de store 
brunalger. 

Sukkertang indeholder store mængder af en sukkerart, der 
hedder mannit. Når algen tørrer, udskiller der sig gerne et 
sødt smagende, hvidligt overtræk af mannitol på løvet. Det 
smager sødt og godt og har derfor fået navnet Sukkertang. I 
Japan regnes denne tang for en delikatesse. 

 

  

Fingertang (B) 

Fingertang er en indtil 2 m lang og 65 cm bred brunalge, altså 
én af de store brunalger. Løvet er opdelt i smalle flige, 
fingeragtigt delt. I roligt vand bliver fligene brede, medens de 
bliver smalle, hvor der er bølger og strøm. 

Det kan være svært at kende forskel på Fingertang og 
Palmetang. Bladstilken på Fingertang er glat og blød, medens 
den på Palmetang er ru og stiv. 

Fingertang vokser på 1-27 meters dybde i Nordsøen. På 
overgangen mellem stilk og løv er vækstzonen. Løvet bliver 1 
år gammelt. Det ældste sidder i spidsen, indtil det falder af. 
Stilken har kraftige hæftere, der sørger for en god tilhæftning 
til stenene. 
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Palmetang (B) 

Palmetang er en meget stor brunalge. Den ru og stive 
bladstilk kan blive 2-3 m lang. Bladpladen er sjældent mere 
end 1 m lang. Vokser Palmetangen, hvor der er kraftigt 
tidevand, stikker de stive bladstilke op af vandet ved ebbe, 
medens bladpladen hænger nede i vandet. I 
Nordsøen/Skagerrak træffes Palmetang på 3-30 m´s dybde 
på store sten. 

Den stive og ru stilk er et godt voksested for småalger, som 
let finder fæste på stilken. 

”Palmebladet” er glat og gummiagtigt, men bølger og strøm 
slider bladpladen i stykker, så den spaltes op. Palmetang er 
almindelig i opskyl ved Skagerraks kyst. 

Palmetang indeholder 10 % alginsyre, der bruges i 
fødevareindustrien til at gøre varerne tyktflydende, f.eks. 
iscreme. 

I Japan dyrkes en nærtstående art til menneskeføde. Kombu 
er tang, som serveres som grøntsager til kødretter, og Kombu 
kan også bruges i supper. 

 

 Skulpetang (B) 

Den gule raps på markerne står med modne frugter kaldet 
skulper i juli måned. I botanikken er denne karakteristiske 
kammer-inddelte frugtform med navnet skulpe kendt fra 
blomstergruppen korsblomster, og det er nok denne 
lighed, botanikerne har haft i tankerne, da de gav 
Skulpetangen navn.  

Skærer man flydeblærerne (”skulpen”) igennem, vil man 
se 4-5 små luftkamre.  

De skulpelignende organer er ikke som hos 
korsblomsterne kammerdelte frugter, men kammerdelte 
luftblærer, som holder algen oppe. 

De andre luftblærer indeholder hanlige og hunlige 
kønsorganer, og skærer man dem igennem, er der ingen 
kamre. 

Skulpetangen kan blive indtil 2 m med mange sideskud, 
dvs. også én af de store brunalger. Den er hyppig i 
opskyllet og findes fastsiddende på 4-8 m´s dybde i 
Skagerrak og Nordsøen.  
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Vingetang (B) 

Vingetang vokser ikke i danske farvande men skyller alligevel 
op på vestkysten. Vingetang vokser ved Norge og De Britiske 
Øer. Den 50-200 cm lange og 3-20 cm brede brunalge vokser 
i hele Nordatlanten fra Irland til Svalbard samt den 
amerikanske kyst. Den kommer sikkert drivende med 
strømmen fra Skotland.  

Som der står i en vegetarbog: Begynd med Alaria esculenta 
(Det latinske navn for Vingetang), denne grøntsag fra havet 
har en vidunderlig mild og sød aroma. Den er nærende og 
med få kalorier og skal ikke koges for længe. Den pynter godt 
i salaten, er god i supper eller svøbt omkring fisk, der sættes i 
ovnen og hvad med stegt og hakket vingetang, der giver et 
sødt knasende tilbehør til retter fra havet.  

 

  

Remmetang (B) 

I Atlanterhavet fra Portugal til Norge vokser den 2 m 
lange og 1,5 cm brede olivenbrune Remmetang. Den kan 
nå længder på indtil 6 m. Når den tørrer ind, bliver den 
sort og ikke mere end ½ cm bred. 

Selv om Remmetang jævnligt skyller i land, er den ikke 
blevet en del af den danske algebevoksning. Det skyldes 
nok, at både han- og hunalgen skal finde fodfæste på 
samme tid, og det har de sandsynligvis ikke gjort. 

Den kaldes også havspaghetti og er rig på C-vitaminer. 
Den kan koges i 7-10 minutter og serveres sammen med 
pasta og ”seafood” sauce til. 
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Rødalger ... 

  

Carrageentang (R) ”Irlandsk mos” 

På den irske kyst ligger en lille by, Carrageen. 
Den har givet navn til den 5-15 cm store 
rødalge, som ved Atlanterhavskysten (England, 
Irland, Frankrig og Nordamerika) høstes for sit 
indhold af slimstoffet carragenan. Stoffet er et 
polysaccharid (sukkerstof), der efter kogning 
afkøles til en gelé som anvendes i 
næringsmiddel- og kosmetikindustrien (f.eks. 
fortykningsmiddel i konserves, buddinger, 
iscreme og bindemiddel i farver).  

Alt efter om Carrageen tang vokser på lavt 
vand eller dybt vand, har den forskellig farve 
og form. På dybt vand er den kødrød og mere 
smalløvet, men på solbeskinnede steder på lavt 
vand er den gulgrøn og tæt bredløvet. 

Hæfteskiven kan blive flere år gammel, og ud 
fra hæfteskiven kan der vokse skud med 
forskellig alder. De enkelte skud bliver 2-3 år. 

  
 

 Gracilariatang (R) 

Gracilaria kendes i de danske farvande kun fra Skagerrak, hvor den 
er fastsiddende og ses her hyppigt i opskyllet. Det er en 20-30 cm 
lang, spinkel og grenet rødalge. Når vi finder den i opskyllet ved 
Skagerraks kyst, bærer den tit millimeterstore vorter, der indeholder 
formeringsorganer.  
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Gaffeltang (R) 

  

Gaffeltang er en 5-20 cm næsten sort rødalge 
med trinde gaffelgrenede skud med 
rodlignende hæftetråde. Om vinteren dannes 
forplantningsorganerne, som er tenformede, 
opsvulmede topgrene (ikke afbildet på 
tegningen). Algen vokser på 2-40 meters 
dybde og kan brænding og bølgeslag.  

”Dansk agar” er et stof (furcellaran), som 
udvindes af Gaffeltang. Det anvendes i 
næringsmiddel-, tekstil- og 
medicinalindustrien. Stoffet er særlig velegnet 
til fremstilling af næringsunderlag til dyrkning 
af bakterier og svampe (agar) og har derfor en 
stor betydning for sygdomsbekæmpelse.  

Tidligere importerede man agar fra Japan, men 
under 2. verdenskrig måtte man se sig om 
efter hjemlige ”Agaralger”. 

Gaffeltang, som voksede i store bestande nord 
for Djursland, blev i store mængder indsamlet 
fra 1946 til 1960. Det resulterede i, at 
bestanden nord for Djursland næsten 
forsvandt, sandsynligvis på grund af 
overudnyttelse. 
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Kødblad (R) 

Kødblad er en tykbladet rødalge, der kan blive op til 50 
cm lang og er en af de største rødalger.  

Algen har en hæfteskive, hvorfra flere blade på tynde 
stilke vokser ud. Ofte driver løsrevne bladstykker i land og 
findes blandt opskyllet, hvor de kaldes ”røde klude”.  

De tykbladede, ”kødede” rødalger vokser normalt på 4 - 
25 m´s dybde. 

  

 

 Blodrød ribbeblad (R) 

Blodrød ribbeblad med de 5-10 cm lange røde ribbede blade 
er en af de smukkeste alger. Algen er flerårig. Algens 
”bladplade” går til grunde i løbet af vinterhalvåret, så kun 
ribben står tilbage. Næste år vokser nye ribbeblade ud fra den 
gamle ”stilk” (ribbe). 

Blodrød ribbeblad vokser fra 4-30 meters dybde på sten og 
skaller og forekommer også voksende på andre alger f.eks. 
stilke af bladtangarter. Man kalder planter (alger), der vokser 
på andre planter (alger), for epifytter. 

  

 

 


