TANGPRODUCENT FIK HJÆLP FRA
OPERATØRFUNKTIONEN FOR FISKERI- OG AKVAKULTUR
OPERATØRFUNKTIONEN NÅR GENNEM SIT OPSØGENDE
ARBEJDE I FISKERI- OG AKVAKULTURSEKTOREN BREDT
UD I MANGE OMRÅDER, HVOR DER FINDES NYE POTENTIALER FOR FORRETNINGSUDVIKLING. TANG HØRER
STADIGVÆK TIL BLANDT PIONERERHVERVENE OG ER I
EN RIVENDE UDVIKLING, HVOR MULIGHEDER OG FOKUS
SKIFTER KONSTANT OG HURTIGT.
Organic Seaweed er en
mindre tangvirksomhed som dyrker, høster
og omdanner tang til
økologiske højværdiprodukter; kosttilskud
og kosmetik og har
netop lanceret en ny
dansk økologisk helselinje ”TANG”.
Organic Seaweed har som den første i landet fået certificeret to økologiske kystbaserede tanganlæg, hvor tangen
vokser på sten lige som vildtvoksende tang. Med et
høstpotentiale på 10 – 14 ton pr. år - og en option på 2-4
hektar havhave på 8-10 meters dybde - ser ejeren Mette
Albrechtsen gode muligheder for at realisere et projekt
omkring fremstilling af dansk økologisk Nori sushi plader
i dansk japansk samarbejde.
”Jeg mødte Susane Røntved fra Operatørfunktionen på et møde i Tangnetværket i Grenaa”
fortæller Mette Albrechtsen ”- og med sine spidskompetencer og store erfaring fra det maritime
miljø kunne hun meget hurtigt sætte sig ind i min
virksomhed og mine udfordringer. Sammen fik vi
overblik over økonomi og den finansielle del i min
produktion og virksomhed”.

Efter at have prøvet en række generelle rådgivningstilbud
i det danske iværksættermiljø var det positivt for Mette
Albrechtsen at møde Susane Røntved fra Operatørfunktionen, som er hjemmevant i miljøet. Gennem hendes mangeårige og personlige erfaringer med at opbygge og drive
egen virksomhed har hun kunnet vejlede Mette omkring
både økonomi samt projekt- og samarbejdsmuligheder.
”Susane Røntved deltog i møderne med min mulige investor og hjalp mig derefter med at tage de
næste vigtige skridt omkring et fremtidigt samarbejde med Nordisk Tang. Gennem sin evne til at
placere sig centralt i forhandlingerne medvirkede
hun til at finde den balance, hvor investors behov
og ønsker og mine forventninger om et aktivt
arbejdsfællesskab med udvikling af nye produkter
er blevet imødekommet”.
Det videre arbejde med at udvikle højværdiprodukter af
tang kræver netværk og viden om faglige og tekniske
muligheder i miljøet. Derfor er støtten fra Operatørfunktionen vigtig for Mette Albrechtsen i den kommende fase.
Desuden understøtter samarbejdet med Operatørfunktionen videre samarbejds- og projektmuligheder, som bl.a.
er søgt i BLÅ VÆKST PULJEN.
Organic Seaweed er indstillet til årets Iværksætterpris.
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