Ansøger: Organic Seaweed – Ebeltoft Vig ApS
Projekttitel: Fremstilling af dansk økologisk Nori i japansk dansk samarbejde
Totalbudget: 2.274.000 kr.
Ansøgt beløb: 290.000 kr.
Ansøgt procent: 12,75
Frivilligt arbejde:
Kategori: Iværksætteri og jobskabelse
Målsætning(er): Lokale Fødevarer (90%), Den gode idé (5%), Grøn energi og miljøforbedring (5%)
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Ideen er at etablere blivende aktiviteter indenfor Akvakultur, specifikt fremme af tang produktion i DK samt
fremstilling af et dansk økologisk tangprodukt i dansk japansk samarbejde med henblik på afsætning lokalt
såvel som på det internationale fødevaremarked.
Projektets formål er således at etablere en lokal dansk dyrkning og høst af økologisk nori (rødalgen
Porphyra Umbilicalis) gennem dansk japansk samarbejde. Herunder udnyttelse af 2-4 hektar dyrkningsareal
i Havhaven - Ebeltoft Vig med de deraf afledte aktiviteter på havnen i Ebeltoft, udveksling af viden vedr.
podning, dyrkning, høst og produktion af nori til nori-sheets (sushi-plader) herunder opsætning af produktion
i Ebeltoft, udnyttelse af egne tangarter til podning og dyrkning. Endelig præsenterer vi et jubilæums-sheet
ifm. 150 års fejring af dansk japansk samarbejde i 2017
Det værdimæssige udgangspunkt for produktionen er bæredygtighed og økologi med henblik på at udvikle
en bæredygtig produktion af nori-sheets samt en lille parallel produktion af håndlavede danske økologiske
nori-sheets. Man kan sammenligne den konventionelle produktion af nori-shhets med A4 arket, hvor den
eksklusive og håndlavede nori-produktion svarer til akvarelpapiret.
Asiatiske producenter står i dag stort set alene om produktionen af nori til et globalt marked. Kina er ved at
overtage førstepladsen af den samlede produktion fra Japan, men Japan regnes dog fortsat for at producere
de bedste varer. Og da efterspørgsel på rene, naturlige og økologiske fødevarer i Asien er stærkt stigende,
og vores projekt formodentlig være det første, der kan præsentere en økologisk nori-sheet på verdensplan,
kan Distrikt Djursland og Syddjurs Kommune med sin 147 km. kystlinje markere sig som akva-kulturkommune i Dansk og globalt perspektiv og derved bakke op om landets første producent i kommunen, i DK
og på verdensplan, der dyrker egen nori til fremstilling af økologiske nori-sheets til fødevareproduktion. Det
er tillige hensigten at indlede et konkret samarbejde med relevante, lokale fødevareproducenter, restauranter
m.v. om bl.a. udvikling af nye produkter og deltagelse i madkulturevents som fremmer kendskabet til og
potentialet i lokale råvarer – specifikt havets råvarer – aktiviteter som understøtter det lokale erhvervsliv og
turismen.
Organic Seaweed - Ebeltoft Vig ApS er i 2016, blevet godkendt og certificeret som Danmarks første
økologiske tangproducent med 2 tanganlæg, hvor tang vokser på det naturlige substrat (se bilag). I det ene
anlæg vokser norien (Porphyra Umbilicalis)naturlig, så vi kan tage afsæt i den, og dyrke den i vores anlæg,
som naturligt voksested.
Projektet vil løbe over to år - en etablerings-sæson, hvor anlæggene etableres og testes samt et første
produktionsår (anden vækstsæson) hvor produktionen etableres og afprøves. Herefter er det projektets
hovedformål at etablere et varigt samarbejde mellem projektets primære samarbejdspartnere for derved at
sikre den økologiske produktion fra a til z (dyrkning, forarbejdning, afsætning).
Både i Danmark og i Europa er tang-eventyret for alvor begyndt, og derfor har vi brug for foregangs-projekter
og innovation, som gør danske produkter unikke.

