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Bohus SeaCulture

Bryggudden

Nordic Seafarm

Ten Island Seafarm

I samarbete med Innovatum



Svensk odlad 
sockertång

Tillsammans är vi tångbönder pådrivande för att 
främja bästa miljömässiga vattenbruk & högsta 
kvalité tång 

Vi samarbetar med forskare, naturvårdsgrupper, icke-
statliga organisationer, vattenbruksproducenter, 
skaldjursberedare, detaljhandels- och 
livsmedelsföretag samt konsumenter för att främja 
ansvarsfullt vattenbruk



Svensk odlad 
sockertång

• Odlad sockertång har positiv inverkan på vattenkvalitet och 
ekosystemstatus, biosanering och kolsänka. Ingen gödning, bevattning, 
eller bekämpningsmedel används. 

• Bidrar till offentliga politiska mål (mattrygghet, stöd till lokalt företagande, 
samhällelig, ekologisk, regional utveckling).

• Svensk tångodling är i utveckling med framtida EU-planer för stärkt 
tångindustri och möter 6 av 17 FNs mål för hållbar utveckling. 

• Ingen påverkan på havsbotten, korta transporter från skörd till fabrik, ökar 
inhemska försöjningsgraden.



Svensk odlad 
sockertång

Fungerar utmärkt i våra svenska vatten

Tången växer under  vinterhalvåret

Skörden sker i april/maj

Odling sker med beprövad teknik

Enkelt att skala upp



Svensk odlad sockertång

Fungerar utmärkt för olika efterbearbetningar 

Färsk Torkad Blancherad



Sockertång är rik på 
mineraler och 
bioaktiva substanser

• Fucoxanthin (antioxidanter, 
antitumör, antifetma)

• Fenoler (Florotannin) 
(antioxidanter, antidiabetes, 
antikarcinogena)

• Fucosterol (anticancer, 
antioxidant, antidiabetes, 
antihyperlipidemik, 
antikoagulant)

• Fucaner (antiviral, 
antibakteriell, antitumör, 
antikoagulant, antioxidanter)



Allmän sammansättning av 
sockertång och några hälsoeffekter

VITAMINER
Högt vitaminintag för att vår 
kropp ska fungera väl

MINERALER
Tillväxt- och 
hälsoförbättrande

KOLHYDRATER
Prebiotika, anti-tumör, antikoagulerande, 
källa till lösliga kostfiber, 
antiinflammatoriskt

POLYPHENOLER
Antiinflammatoriskt, antioxidanter, 
kostfiber, antimikrobiell, prebiotika
Anti-allergisk

LIPIDS
Hälsoförbättrande, 
antibiotisk, svampdödande

PIGMENTS
Anti-diabetiska, anti-
fetma, anti-cancer, 
blodtryckssänkande

PROTEINER
Essentiella aminosyror, 
antiviral, antioxidanter

VATTEN
80-90% färsk och efter 
torkning 10%



Fördelar med tång 
som livsmedel

• Används som en egen ingrediens 
eller som en tillsats i mat. 

• Bidrar med smak, färg och textur

• Unik umami, förhöjd smakupplevelse 

• Bidrar till saltreducerad kost

• Naturlig konservering och emulsion

• Bra för immunförsvar och tarmflora

• Blodtryckssänkande



TACK
Från västkustens tångbönder

#svensktång


