
 

Nordisk Tang: Når bæredygtighed skal pakkes ind 

 

I Nordisk Tang har man altid haft en 

drøm om at være så bæredygtige som 

overhovedet muligt. Det ligger i 

virksomhedens DNA. Hele idéen med 

at anvende tang som fødevare 

udspringer af et ønske om, at 

anvende de ressourcer og super foods 

som naturen giver os, fremfor at lade 

dem gå til spilde eller fremstille dem 

kunstigt. 

 

Fra 1000 idéer til handling 

For virksomhedens ledelse og ansatte er det helt 

naturligt dagligt at kigge på, hvor drift og 

ressourceforbrug kan optimeres. Til gavn for 

miljøet, og ofte også til gavn for bundlinjen. 

Derfor har virksomheden også rigtig mange idéer 

til hvordan den kan blive grønnere, og det kan 

være vanskeligt at vælge imellem dem og 

samtidig bevare det strategiske overblik. 

 

 

 

 

 

 

De første møder med konsulenterne i Rethink 

Business handlede derfor om at få afdækket 

nogle af idéerne, struktureret dem, og tilført ny 

viden. 

 

- Det viste sig snart, at mange af idéerne nemt 

kunne realiseres. Et hurtigt opkald til vores 

affaldsmand betød, at vi nu med fordel kan bruge 

tid på at sortere plast og pap. Før blev det bare 

afhentet i én container, siger Kristian Ottesen, 

der er direktør i Nordisk Tang. 

 

En hurtig formidling til en anden lokal virksomhed 

betød, at urterne til pestoen nu købes kun 40 km 

væk hos en socialøkonomisk producent. Nogle af 

urterne købes som restproduktion, og samtidig 

bruger urteproducenten Nordisk Tangs faciliteter 

til tørring af urterne, når disse alligevel ikke 

anvendes.  

Der er ingen tvivl om, at det 

også giver god 

brandingværdi at være 

bæredygtige. Men for os er 

det faktisk ikke det, det 

handler om. Det er mere en 

mission om at gøre verden 

til et bedre sted – med de 

ressourcer, som ligger lige 

for vores fødder.  

 

Kristian, direktør i Nordisk Tang 



 

Når ambitionen rækker ud over eget produkt 

Nordisk Tang havde i et stykke tid leget med 

tanken om at producere en nordisk Wakame-

salat, og Rethink Business var en oplagt mulighed 

for at prøve idéen af og gøre den til en god 

forretning. Der er allerede efterspørgsel fra flere 

danske grossister og også udlandet hungrer efter 

tangsalaten – inden den endnu er helt salgsklar.  

Og det er der gode grunde til.  

- Wakame er den tangsalat, som mange af os 

kender fra sushirestauranterne. I dag kommer 

tangsalaten fra Japan, hvor tangen hertil ofte 

høstes i forurenede vande, og så kommer hele 

transporten af den til Danmark. Det tænkte vi, at 

vi kunne gøre bedre,” siger Kristian. 

Nordisk Tang gik i gang med at udvikle og afprøve 

forskellige opskrifter, og fik imens også tænkt 

hele produktionsapparatet igennem, og testet 

genanvendelse af vand og restprodukter fra 

produktionen. 

Det eneste der mangler, er en emballage som kan 

matche tangsalatens niveau af bæredygtighed. I 

forhold til at bevare fødevarens kvalitet er den 

bedste løsning i dag at pakke tangsalaten i 

gaspakkede plastikbakker, som vi kender det fra 

supermarkedernes kølediske med kød. Heri har 

tangsalaten en holdbarhed på otte uger.  

- Det er klart, at en anden og mere miljøvenlig 

indpakning skal kunne sikre samme holdbarhed. 

Men samtidig skal den også kunne matche 

tangsalatens bærdygtighed. Så det er ikke sådan 

lige til, siger udviklingschefen Bjarne Ottesen og 

tilføjer, at det mest optimale selvfølgelig ville 

være at bruge restprodukter fra produktionen til 

at lave emballage af. 

 

Planen – på den korte og på den lange bane 

Der er dog et stykke vej endnu, inden dén drøm 

kan blive til virkelighed. Virksomheden gik efter 

en workshop med interne og eksterne 

konsulenter fra Rethink Business-projektet derfor 

mere målrettet på jagt efter en midlertidig, men 

bedre emballage. Og den jagt bar frugt. 

- Vi har fundet et firma, som kan levere en 

emballage med de rigtige miljøcertificeringer. Det 

er ikke en 100 % bæredygtig og nedbrydelig 

emballage, men det kan fungere for nu. Der 

findes simpelthen ikke et produkt, der kan 

matche vores genbrugsprofil endnu, fortalte 

Kristian Ottesen et par uger efter workshoppen. 

Det er klart, at en anden og 

mere miljøvenlig indpakning 

skal kunne sikre samme 

holdbarhed. Men samtidig skal 

den også kunne matche 

tangsalatens bæredygtighed. 

Så det er ikke så ligetil. 

 
Bjarne Ottesen, udviklingschef i Nordisk 

Tang 

 

 

 

 

 



 

Mens virksomheden på den måde rykkede et 

skridt tættere på det endelige mål, fortsatte 

jagten på en leverandør af den perfekte 

emballage. Gennem en kontakt der blev skabt på 

matchmaking-eventet i Rethink Business, 

lykkedes det Nordisk Tang at komme i kontakt 

med et dansk firma, der via et stort internationalt 

netværk har potentialet til at fremstille emballage 

af tang. Der er udviklet forskellige teknologier, 

der enten er baseret på at trække fibrene ud af 

tang så man kan lave et plastlignende, men 

nedbrydeligt, produkt af fibrene, eller ved 

anvendelse af agar udtrukket af rødalger.  

I et cirkulært økonomisk perspektiv er emballage 

lavet af restprodukter fra produktionen det mest 

optimale, fordi der på den måde ikke går noget til 

spilde og restproduktet samtidig er 100 % 

nedbrydeligt. Om det også er en økonomisk 

fordel at anvende restprodukterne, kan Kristian 

og Bjarne Ottesen endnu ikke sige noget om – 

dertil ved man stadig for lidt. Men at det har en 

miljømæssig og brandingmæssig værdi, er de ikke 

i tvivl om, og for virksomheden er hensynet til 

miljøet også det vigtigste.  

- På sigt kommer vi nok til at arbejde en del 

sammen med dem her, og vi har allerede aftalt et 

nyt møde med henblik på at forberede en 

testproduktion. Vi har mange fælles interesser, 

og vi vil rigtig gerne være med i selve 

udviklingsprocessen. Vi i Nordisk Tang har brug 

for deres teknologi – og ikke mindst deres 

produkt. Og samtidig vil vi kunne være en  

 

kærkommen leverandør til dem, fortæller Bjarne 

Ottesen, og henviser til den tang og de 

restprodukter, der ikke kan anvendes til 

fødevareproduktion. 

Drømmen om at være CO2-neutral 

Hvis Nordisk Tang selv kunne bestemme, så var 

de allerede nu i gang med at bygge en ny fabrik, 

der både materiale- og forbrugsmæssigt var helt 

CO2-neutral, hvor de også kunne producere egen 

emballage – naturligvis af tang. Men det kræver 

både finansiering og teknologisk udvikling, før det 

kan blive en realitet. Alligevel kommer Nordisk 

Tang ifølge Kristian Ottesen ikke til at ligge på den 

lade side indtil da: 

- Gennem Rethink Business-projektet og 

møderne med konsulenterne, er vi blevet meget 

opmærksomme på, at de små ting også kan 

betyde noget. Fremover vil vi være jævnligt i 

kontakt med vores el-leverandør, dem der henter 

vores industriaffald, vores emballage-grossist, og 

alle de andre, vi har med i fødekæden. Og så vil vi 

fortsat blive ved med at udvikle på produkter og 

processer, så vi lever op til vores egen drøm om 

at være CO2-neutrale! 

Fremover vil vi være 

jævnligt i kontakt med de 

leverandører, vi har med i 

fødekæden. Og så vil vi 

fortsat blive ved med at 

udvikle på produkter og 

processer, så vi lever op til 

vores egen drøm om at 

være CO2-neutrale! 
 

Kristian Ottesen, direktør i Nordisk Tang 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Nordisk Tang 
 
VIRKSOMHEDSKONSULENTER 
Dehlendorff & Walde 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Direktør Kristian Ottesen og Udviklingschef Bjarne Ottesen 
  
PRIMÆRE PRODUKT 
Fødevarer baseret på tang som ingrediens. I projektet primært fokus på en nordisk wakame-
tangsalat 
 
ANTAL ANSATTE 
5-9 medarbejdere 
 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Prioritering af indsatser, samt at finde frem til en bæredygtig emballage, der samtidig kan 
sikre fødevarens holdbarhed 

 

O
m

 p
ro

je
kt

et
 R

et
h

in
k 

B
u

si
n

es
s 

PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE 
Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com. Projektet 
er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland. 

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt 
eller serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. 

Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland samt eksterne 
eksperter og rådgivere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldcluster.com/

