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Vinterdønningene røsker tangen løs og fører den lenger inn i vika på Mærrapanna utenfor Fredrikstad. I bakgrunnen ser du Stensholmen fyr. Foto: Borgny Helnes.

På høsten, etter at Bestemor hadde høstet det meste i
kjøkkenhagen, pleide hun å ta meg med ned på Stranda.
Der fylte vi opp trillebår etter trillebår med tang som var
skyllet i land, før vi tuslet tilbake opp i hagen. Vi
spredde tangen utover jorda, hvor den fikk
ligge til våren kom. Da ble den vendt inn
i jorda før hun igjen satte i gang med å
plante settepoteter og alt annet som
gjorde at barndommen min er fylt
med gode matminner.

var kunnskap som fattige mennesker måtte ha. Den
holdningen var vanlig blant de som bodde på dette lille
stedet ytterst i Oslofjorden. For eksempel var ikke skjell
noe lokalbefolkningen spiste. Det var åte, ikke
menneskemat. Jeg skulle bli voksen før
jeg fikk smake blåskjell, på tross av at
sommervennene fra Oslo som hadde
hytte der ute spiste blåskjell og
hjerteskjell hele sommeren.
Derfor har dette dypdykket i tang
og tare vært godt for sjelen. Det
er som om jeg igjen knyter dette
båndet tilbake til den kulturen jeg
kom fra, men som velmenende voksne
skulle spare meg for å lære. Det er kanskje
denne trangen til å være en del av det stedet vi
kommer fra som driver oss i søken etter kunnskap om
den naturen vi lever i.
Hilsen Lene

Jeg var allerede da interessert i
nyttevekster, men uansett hvor mye
jeg spurte og gravde så ville hun ikke
fortelle meg om ville planter som ble
brukt i gamle dager. Senere i livet har jeg
lurt på hvorfor det var et tema vi ikke skulle
snakke om. Jeg tror det var en slags stolthet over at
hennes barnebarn ikke behøvde å kunne slike ting. Det
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I Sopp og nyttevekster 4-16 begynte vi på en serie om Natur i
Norge, det nye naturkartleggingssystemet som det er meningen
at vi skal ta i bruk. Redaksjonen har måttet bruke litt ekstra tid på
finne riktig plass for sopp i NiN. Vi kommer til å fortsette den serien
i neste nummer.
Neste utgave blir postlagt i midten av mai. Ta kontakt med Lene
på lene@kollekommunikasjon.no innen utgangen av april om du
har lyst til å bidra med oppskrifter, bilder, idéer eller tekst. Vi hjelper
til med å klargjøre tekst og bilder, så ikke tenk at ditt forslag ikke er
godt nok.

NSNF-arrangementer i 2017
Dato
Arrangement/Sted
1. - 2. april................ Treff for Forum for soppfargere (FFS)
Tåsen seniorsenter, Oslo
2. - 5. juni................. Nytteveksttreff, Follo Folkehøgskole,
Vestby
25. - 30. juli.............. CEMM, Brennabu, Valdres
7. - 10. sept.............. Høstsopptreff, Bodø
28. okt. - 4. nov........ CEMM Comarca de Liébana, Spania
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MARINE ALGER
– fra fattigmannskost til trendmat for velstående

Hvite sandstrender i varme strøk
er det kjedeligste jeg vet om.
De kan ikke måle seg med den
steinete norske fjæra som er full av
vegetasjon og dyreliv. Våre strender
koker av liv og det er ingen selvfølge
å finne så mange ressurser i fjæra.
Man trenger bare én tur til en av
disse reklamebildefine sandstrendene
for å lære seg hvor heldige vi er.
Historie
Vegetasjonsbeltet langs norskekysten er
litt større en hele Rogaland fylke eller litt
mindre enn Østfold og Akershus til sammen.
Ut over fôr og gjødsel har ikke nordmenn
vært så flinke til å bruke disse ressursene.
Det vet vi blant annet fordi at det ikke finnes
trykte matoppskrifter hvor denne råvaren
har blitt brukt. Vi sjekket med nestoren i
norsk matkulturhistorie, Henry Notaker,
som ikke hadde kommet over oppskrifter
som inkluderte tang eller tare. Vi må til
våre naboer i vest og nord, for å finne
mattradisjoner som inkluderer tang og tare.
Det er naturlig å anta at disse
mattradisjonene har vokst frem som en
nødvendighet. Sjøalgene inneholder

mange nyttige sporstoffer som ellers
var vanskelige å sikre seg i det ensidige
kostholdet den jevne borgeren. Vi vet at
kostholdet i vestre del av Nord-Europa har
vært landbruksbasert og Irland, Skottland
og Island er ikke kjent for å ha et rikelig
landbruk.
Søl Palmaria palmata er den arten som vi
finner flest referanser til i historiske kilder.
Blant annet er arten nevnt i et skotsk dikt
fra 600-tallet og Egils saga fra 1200-tallet.
Søl har en behagelig smak og tekstur, og har
blitt brukt i stuinger, grøt og som erstatning
for tyggetobakk. Butare Alaria esculenta
og sukkertare Saccharina latissima har
også blitt brukt i stuinger og grøt. Waliserne
koker fjærehinne Porphyra spp. til en grøt
som brukes som smørepålegg, eller blandes
med havre og stekes som kaker. Forskjellen
på en engelsk frokost og en walisisk frokost
er at blodpølsen til britene er byttet ut med
fjærehinnekaker. I tillegg har vi eksempler
på at krusflik Chondrus crispus og vorteflik
Mastocarpus stellatus har blitt brukt som
gelémiddel i syltetøy og puddinger.
I første halvdel av det 20. århundre var
det krig og dårlige tider som satte tang og
tare på den kulinariske dagsordenen igjen.
SN - 1/2017
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Tangmel ble brukt som tilsettingsstoff i brød
og pølsemat for å unngå mangelsykdommer.
Denne kunnskapen ble tatt videre inn
etterkrigstidens prosessindustri. Algene var
blitt en råvare for tilsettingsmidler.
I vår tid er det umulig å unngå stoffer som
er utvunnet fra alger i maten. Det brukes
i alt fra majones og syltetøy til vin, øl og
brus. Dersom etikettene på varene du har
i skapet sier at varen inneholder E-stoffer
mellom 400 og 407, så kommer det fra
alger. Det er tilsettinger som forhindrer
væsker fra å skille seg eller gjør dem
tykkere.
Inntoget av mattrenden New Nordic
Cuisine er det som virkelig har drevet
inntoget av tang og tare på matfatet i
restauranter, og etter hvert hjemme hos folk.
Det er to av forbundets medlemmer som har
ledet arbeidet med å alminneliggjøre bruk
av marine alger i hverdagskosten på hver sin
måte. Matskribenten Andreas Viestad har
skrevet om hvordan vi skal bruke alger i sin
matspalte i Dagbladet, i tillegg har han vist
hvordan det skal gjøres på NRK, TV2 og
internasjonal TV. Zoe Christiansen har skapt
Northern Company, som leverer tørkede
tang og tareprodukter til butikkhyller og

En gjeng fra Fredrikstad sopp- og nyttevekstforening og Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening på algetur på Tjurpannans Naturreservat i
Grebbestad i Sverige. Foto Lin Haugland

restauranter over hele
landet. Hun er også en av
forfatterne bak kokeboken
Tang og tare, et hav av mat,
som kom ut i 2016.

Mange norske kokker
har ikke dratt vestover
for å hente inspirasjon
til algebruken, de har
dratt østover til Japan.
I japansk matlaging
Smak og konsistens
bruker man en kraft
En av kjennetegnene ved
som heter dashi. Den
New Nordic Cuisine er
er laget på en japansk
at maten skal være en
slektning av sukkertaren
opplevelse av der du er
og en japansk fisk
akkurat nå.
fra makrellfamilien
-Det er mest meningsfylt å
scombridae. Viestad
bruke tang og tare når jeg er
sier det er paradoksalt
i direkte kontakt med dem.
at norske kokker kjøper
Jeg bruker alger når jeg er
japansk kombu, når
ved sjøen, sier Viestad.
de har tilgang til fersk
Viestad bruker ofte
norsk sukkertare som gir
Zoe Christiansen på ett av de populære algeverkstedene hun pleier å holde for
algeartene som ligger
bedre smak.
lokalforeningene til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Foto Pål Karlsen
øverst i fjæresonen, slik
Når man først er på
som grisetang Ascophyllum
stranden er tang et nyttig
forsterke smaken på fiskekraften når det
nodosum, blæretang Fucus vesiculosus
matlagingsverktøy. Langs den amerikanske
først er i hus.
og havsalat Ulva lactuca. Det er lett å
østkysten har man en sosial festtradisjon
-Tang er suverent best på kraft. Det kan
plukke med seg når man kommer tilbake
som passer til mange mennesker, en såkalt
du servere til han treige svogeren din som
fra fisketur eller skjellsanking. Fuktigheten
clambake. De baker skalldyr og grønnsaker
er litt vanskelig i matveien. Han vet ikke at
i tangen hjelper til med å holde de andre
over glør og varme steiner på stranden eller
han har spist tang. For ham var det jo bare
råvarene friske på vei hjem. Dessuten er
i hagen. Viestad pleier å dekke maten med
en ekstra god fiskesuppe, sier Viestad.
det fint å bruke grisetang og blæretang å
tang og tare for å tilføre den bakte maten
SN - 1/2017

5

MARINE ALGER

1

2

3

1. Stillehavsøsters Crassostrea gigas er en smakfull fremmedart som sprer seg fort langs norskekysten. Den vokser over blåskjellbedd og fortrenger
lokale arter. Foto: Lene Johansen. 2. Ingrediensene til en av Zoe Christiansens smakfulle krydderblanding. Foto: Lene Johansen. 3. Ferdig
kryddeblanding med tang, sort pepper og sitronskall. Denne er blant annet smakfull på fisk eller kan drysses på fersk stillehavsøsters. Foto: Pål Karlsen.

både fuktighet og smak. Man kan godt
bruke tang til å pakke inn maten mens den
forberedes når man lager mat hjemme. På
tross av at han både bruker tang og tare i
matlaging og har skrevet mye om det, så
kommer Viestad med et forbehold.
-Jeg vil si at som nyttevekst, så krever
alger en viss type entusiasme. Det er
mange av disse artene som er gøyale å
smake en gang, men som jeg ikke ville
spist flere ganger. Jeg bruker det helst som
en smakstilsetning, for å gjøre en kraft
rikere eller for å lage aromatisert smør
ved å tilsette små biter som er tørket og
malt. Mange av dem har en litt vanskelig
konsistens, sier han.
Det er nettopp den umamirike smaken
som gjør algene spennende. Det er én
rødalge som har et ekstra artig aromabilde.
Det er grisetangdokke Vertebrata lanosa,

en rødalge som kun vokser på grisetang.
Det er sørlandskokken Nicolai Ellitsgaard
Pedersen som gjorde Viestad oppmerksom
på at den smaker og lukter som svarte
vintertrøfler fra Perigord når den tørkes.
Ellitsgaard Pedersen kaller den bare
trøffeltang.
-Jeg bruker den som krydder på hvit
fisk. I klassisk fransk kjøkken er det en rett
med hvit fisk, som piggvar, kveite eller
torsk, som serveres med smør og trøffel.
Den retten har en harmonisk sjøsmak, sier
Viestad.
Han har gjenskapt opplevelsen av den
franske trøffelretten ved å bruke trøffeltang,
som han skrev om Dagbladet i 2016. Den
som leter litt på nettet kan finne mange av
Viestads oppskrifter som inkluderer tang og
annet godt fra sjøen.
Zoe Christiansen har lagt alt til rette for
SN - 1/2017
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de som ikke har tid til å gå i fjæra og plukke
selv. I tillegg til et bredt vareutvalg som er
tilgjengelig på nett, i helsekostbutikker og
delikatessebutikker, så er hun medforfatter
av en kokebok om tang og tare. Akkurat
som Viestad anbefaler hun at man begynner
med tang som smakstilsetting, enten
som krydder eller i kraft. Hun anbefaler
fingertare som grunnlag for kraftkoking.
Den har en fastere konsistens sammenlignet
med sukkertaren. Så kan man avslutte
kraften med et sukkertaredryss.
-Det enkleste er å begynne å bruke tang
som dryss og salt. Du kan putte det på alt.
Jeg har små skåler stående ved ovnen, sier
Christiansen.
Mine erfaringer
Når jeg begynte på arbeidet med denne
artikkelen, så var det ikke plukkesesong

MARINE ALGER

for tang og tare. Imidlertid har jeg gradvis
fylt opp skapet med algeprodukter siden
2014. Først fant jeg noe som så spennende
ut i Skottland. Så plukket jeg med meg
en del fra en av de mange praktiske
seminarene som Christiansen har holdt for
lokalforeningene de siste årene. Til sist har
jeg vært innom og tatt med meg det jeg fant
på den lokale asiatiske matbutikken.
Etter tre måneder med ganske systematisk
utprøving av oppskrifter og produkter, har
tangdrysset blitt til en vane. Jeg bruker det
konsekvent i stedet for salt når jeg damper
eller steker fisk. Det står også en boks på
spisebordet, slik at jeg kan bruke det i stedet
for bordsalt på middagen.
Tangdrysset kan ikke erstatte salt i alle
sammenhenger. Om jeg skal bruke det som
substitutt for salt i kjøttdeig, gryteretter,
eggretter eller sauser skal det så store

mengder til for å få samme salthetsnivå.
Det kan fort føre til en litt ubehagelig
bismak. Det er heller ikke så godt egnet i
kokevannet for matvarer som trekker stil
seg mye smak, som poteter, grønnsaker og
ris. De kan fort ta til seg litt mye av den
jodaktige mineralsmaken fra algene. Du får
mer av den gode tangsmaken ved å bruke
det som krydder i etterkant av serveringen.
Tangdrysset smaker forskjellig
litt avhengig av hvilken art den er
laget av. Av de jeg har testet har
fingertaren mest sjøsmak, sukkertaren
er et godt generelt alternativ (det er
den som står på middagsbordet) og
sølen har en mer kjøttaktig smak.
Den irske kokebokforfatteren Prannie
Rhatigan anbefaler å riste søl for å gi
smaksopplevelser som ligner på den vi
får fra bacon og spekeskinke. Hun bruker

også søl og fjærehinne i mange søte
dessertoppskrifter, blant annet for å få
smaken av sjokolade til å stå frem.
Kraft er en grunnleggende del av de
fleste matlagingstradisjoner. Ikke bare
var det en måte å utnytte næringstoffene
i planter og avskjær som ikke kunne
brukes på annen måte, men det gir en mer
kompleks smaksopplevelse. Problemet er
at det er tidkrevende og skaper mye rot
på små kjøkken. Det er mulig å få kjøpt
ferdig i enkelte spesialbutikker og visse
dagligvarebutikker, men mye holder lav
kvalitet og det som er laget på skikkelige
råvarer kan være avskrekkende i pris.
Mange av oppskriftene på tangbasert kraft
krever mindre tid og mindre gryter, så det
har vært gøy å prøve seg frem på noen av
disse.
En av tingene jeg oppdaget mens jeg

4

5

6

4. Her ser man tydelig forskjellen på brunalger, rødalger og grønnalger. Den flate brunalgen er sukkertare, den grønne er havsalat og den røde er
Eikeving Phycodrys rubens. Foto: Pål Karlsen. 5. Det blir fort fullt i kurvene når man plukker store tare-arter. Foto: Pål Karlsen 6. Pål Karlsen med
vadebukser og et flott eksemplar sukkertare. Foto: Lin Haugland
SN - 1/2017
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testet kraftoppskrifter var at det er stor
forskjell på taren som markedsføres som
Kombo fra ulike leverandører. Den arten
som brukes i Japan Saccharina japonica
har en helt annen tekstur enn fingertaren
som brukes av norske leverandører. Norsk
kombu er tynnere og mindre kornete, mens
den japanske var tykk og grøtete. Biten
med fingertare ble fisket ut av kraftgryten
når jeg silte av kraften. Jeg skar den i
strimler, blandet den med dampede gulrøtter
og serverte den som en grønnsak med en
dressing laget av olivenolje med sitronskall
og eplesidereddikk, uten at noen av
middagsgjestene klaget på det.
Andre forsøk på å bruke tare som en
grønnsak inkluderer å pakke inn fiskefileter
i butare før jeg damper fileten. Der syntes
jeg butarens midtribbe kom litt i veien,
og gav opp det forsøket. Jeg får samme
smaksopplevelsen med å bruke tangdryss.
Eksperimentet med å pakke inn asparges
i sukkertare som ble tilberedt på grill
eller i grillpanne var derimot en positiv

opplevelse. Forvellede skudd fra blæretang
får en utrolig flott grønnfarge som egner
seg i salater og supper. Viestad liker også å
fritere blæretangblærene, men jeg har ikke
klart å finne oppskriften hans på det.
Når man skal bruke tørkede alger
som grønnsak må de bløtlegges i kaldt
vann i rundt en time i forveien. Hvis
ettermiddagene blir litt hektiske så har
Christiansen sagt at det er lurt å bløtlegge
dem før man går på jobben om morgenen.
Noen av kraftoppskriftene jeg har funnet
anbefaler også bløtlegging av taren i kaldt
vann over en 8-timers periode. Så tar man
taren ut, før man fortsetter å koke kraft på
bløtleggingsvannet, sopp og andre krydder.
Remtang står på listen over arter jeg
fortsatt har lyst til å prøve. Det er en
spennende hjortegryteoppskrift med remtang
i Rhatigans tangkokebok, og Christiansen
har en remtangpastaoppskrift jeg har svært
lyst til å prøve. I tillegg har Inger-Lise
Østmoe anbefalt japansk blæretang fordi de
smaker grønne bønner. Jeg elsker grønne

snittebønner og serverer dem både dampet,
i salat med stekt fersken, rødløk og oregano,
gratinert i soppstuing og alle andre måter jeg
kan finne på, så det blir nok jakt på japansk
drivtang utover våren. Det er nok ikke
umulig at forarbeidet til denne artikkelen
er begynnelsen på mateksperimenter med
marine alger for min del.
Neste skritt
Jeg har hatt lyst til å bli kjent med marine
alger som råvare i flere år nå. Arbeidet med
et spesialnummer om tang og tare var det
sparket jeg trengte for å komme i gang.
Målet var å lage en oversikt over det man
trenger å vite for å komme i gang. Det hadde
vært gøy å få tilbakemelding om hvilke
oppskrifter som du har testet og liker, eller
erfaringer du har gjort deg. Send bilder, tips
og oppskrifter til lene@lenejohansen.com.
Hvis du har funnet oppskriften i en bok eller
på en nettside, si fra hvor du fant oppskriften,
slik at vi kan be om tillatelse til å bruke den
dersom vi ender opp med å trykke den.

En grå dag med silende regn på Steilene ved Nesodden var et flott sted å utforske både alger og matplanter fra stranden. Steilene har fylt mange roller i norsk
industrihistorie, men er nå bevart til kulturformål og er et populært reisemål for småbåteiere. Foto: Lene Johansen
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Halvor Skiftun Digernes brukte snorkel og våtdrakt for å få tak i arter som ligger i sjøsonen. Foto: Pål Karlsen
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Algeinnhøsting i praksis
Tidevann
Erfarne algeplukkere planlegger turen etter
tidevannstabellene. Du bør følge tidevannet
ut og sette nesen innover før tidevannet
begynner å venne tilbake. Tidevannstabeller
finner du på hjemmesidene til Kartverket.
Det er liten høydeforskjell på flo og fjære på
Østlandet og Sørlandet. Den øker fra Stadt
og nordover, og høydeforskjellen kan bli
opp til tre meter i Vesterålen og fire meter i
Vadsø. Det er store krefter som er i sving og
på enkelte steder kan tidevannsstrømmen
trekke en person ut mot åpent hav. Spør om
råd dersom du ikke er lokalkjent.
http://www.kartverket.no/sehavniva/

Terrenget
Planter i havet lever av det samme sollyset og
næringstoffene som landplanter. Forskjellen
er at landplantene tar opp næringstoffer fra
jorden via røttene, men marine planter har
ikke røtter. De tar opp næringstoffer fra
vannet via andre plantedeler. Enkelte arter,
spesielt tareartene, har plantedeler som kan
minne om røtter, men det er bare et feste til
grunnlaget eller substratet. Det er som regel
nok næring og sol til alle i sjøen. Det er
substratet som er den knappe ressursen som
begrenser utbredelse. Det er en av grunnene
til at sjøalgene ofte vokser i tydelig adskilte

Tangbelter langs Malvik-kysten: Sauetang Pelvetia canaliculata innerst, kaurtang Fucus spiralis,
blæretang og ytterst grisetang. De røde skyggene er grisetangdokker. Foto: Lene Johansen

Sjøprøytsone, utsatt vann

Sjøprøytsone, skjermet vann

Fjærehinne

-

Fjæresone, utsatt vann

Fjæresone, skjermet vann

Butare
Fingertare
Havsalat
Krusflik
Remtang
Søl
Vorteflik

Grisetang/Grisetangdokke
Blæretang
Fingertare
Havsalat
Japansk drivtang
Krusflik
Pepperalge
Vorteflik

Sjøsone, utsatt vann

Sjøsone, skjermet vann

Butare
Fingertare
Havsalat
Frittflytende japansk drivtang
Remtang
Stortare

Fingertare
Havsalat
Japansk drivtang
Pollpryd
Stortare
Sukkertare
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bånd fra stranden og utover i vannet.
Marinbiologer pleier å dele overgangen
mellom strand og sjø inn i tre deler.
Øverst finner du sjøsprøytsonen, også kalt
supralitoralsonen. Det er i utgangspunktet
tørrmark, men som blir utsatt for sjøsprøyt,
springflo og bølger. Deretter kommer
fjæresonen, eller litoralsonen. Fjæresonen
dekkes av sjøvann ved flo og tørrlegges
ved fjære. Sjøsonen, eller sublitoralsonen,
begynner der det er lavest vannstand når
det er fjære. Noen marine planter tåler
tørrlegging bedre enn de andre, og dette
påvirker hvor du finner forskjellige arter i
overgangen mellom land og sjø.
Forurensing er en bekymring for mange
som vil plukke marine alger. Norske fjorder
har gjennomgått en betydelig opprensking
og renovering de siste tiårene og forholdene
har forbedret seg mye. Stein Fredriksen ved
Institutt for Biovitenskap på Universitetet
i Oslo anbefaler likevel at man forsøker
å unngå å plukke i områder hvor det
har vært industridrift, som for eksempel
Grenlandsfjorden, Oslofjorden innenfor
Drøbak og Sørfjorden.
Et vanlig råd er å plukke på et sted der
du kan se at det er god gjennomstrømning
i vannet. Gjennomstrømning skjer under
vannet, og kan være vanskelig å bedømme
med mindre man er lokalkjent. Det kan virke
naturlig å ta utgangspunkt i at det er stor
gjennomstrømning der det er store bølger,
men det er mange gode matalger som trives
best i skjermet vann der det ikke er så mye
bølger. Fredriksen sier det viktigste tegnet på
om det er trygt å plukke tang og tare er å se
på tangen. Er den blank og frisk i fargen så er
du på rett sted. Du bør også unngå å plukke
tang eller tare dersom det vokser mange
andre arter på dem, da det er et tegn på at
planten er stresset.
Hvilke arter som finnes i hvilken sone
Utstyr for å plukke i fjæresonen
• Saks eller kniv. Du skal bare ta de
øverste, nye årsskuddene.
• Bærenett eller kurv.
• Gummistøvler og andre klær som tåler
vann, vadere er kjekt.
• Brodder anbefales, fordi marbek og
andre alger som vokser i sprutsonen kan
gjøre svaberget glatt.
Utstyr for å plukke i sjøsonen
• Kasterive eller rake. Når du bruker disse
river du opp hele planten. Pass på at den
ikke blir sittende fast i stein på bunnen.
• Saks eller kniv.
• Bærenett eller kurv.
• Snorkel, maske og svømmeføtter. Våteller tørrdrakt anbefales når det ikke er
badetemperatur.

MARINE ALGER

Bearbeiding og lagring
Skyll algene godt i rikelig med sjøvann før
du tar dem med hjem. De kan inneholde sand
og organismer du ikke har lyst til å ta med
deg hjem. Plantene må tilberedes, fryses eller
tørkes i løpet av fire timer etter du tar dem opp
av vannet. Det kan være lurt å legge de i en
kjølebag med sjøvann for hjemtransporten.
Den enkleste måten å lagre alger på er å
tørke dem. Da kan de lagres på et tørt sted
uten direkte sollys. De bør brukes innen to
år, men kan lagres lenger. Alger kan tørkes
på under 50 grader i ovnen, i en mattørker
eller på et tørkeloft. Noen arter, slik som
søl, får en ekstra god smak dersom du rister
dem før bruk. Da kan du prøve ovnen på litt
høyere temperatur, men du må følge med
som en ørn, for de brenner lett. Du kan fint
fryse ferske alger, men skal du bruke dem til
krydder eller dryss er det enkleste å tørke og
knuse algen. Den kan oppbevares i en lufttett
boks som er lett tilgjengelig.
Informasjonskilder
Kokebøker
Tang og Tare, et hav av mat av Claudia Seifert,
Zoe Christiansen, Lisa Westgaard og Hanne
Martinsen (Bokhandelen, se anmeldelse.)
Irish Seaweed Kitchen av Prannie Rhatigan
(Bestilles via irishseaweedkitchen.ie/.)
Andreas Viestads matspalte i Dagbladet
(Finnes på www.dagbladet.no/mat/
matnytt/kategori/det-beste-jeg-vet.)
Tang og tare som vitaminkilde : botemiddel
mot mangelsykdommer hos mennesker,
husdyr og kulturplanter av Marta Steinsvik
(Digitalt tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket
på http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_digibok_2012061308001. Boken er fra
1944 og har eksempler på hvordan marine
alger ble brukt som nødmat.)
Artskunnskap
Alger i farger: en felthåndbok om
kystens makroalger av Jan Rueness
(Bokhandelen, også digitalt tilgjengelig
via Nasjonalbiblioteket på http://
urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_
digibok_2009120104140.)
Havets dyr og planter av Marianne Køie
(Digitalt tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket
på http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_digibok_2013040338023. Noen av de
latinske artsnavnene i denne boken er fra
gammel systematikk.)
Vi sanker tang og tare : kort oversikt
over de viktigste arter og deres
innsamling av Henrik Printz (Digitalt
tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket på
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_
digibok_2008050604089. En flora med
vakre og detaljerte illustrasjoner.)

1

2

3

1. Bare de lyse, blanke skuddene som er nye av året brukes. 2. Forvelling gir brunalgene en grønn
og flott farge som passer i de fleste matfat. 3. Ferdig forvellet tang klar til servering.
Foto: Lene Johansen
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2
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4

5
1. Mat innpakket i tang egner seg godt på grillen. Det blir dekorativ og smaksrik lunsj av slikt. Foto Pål Karlsen. 2. Tangblærer klare for forvelling og
bruk i salat, gryte eller for sylting. Foto: Pål Karlsen. 3. Pakk inn asparges eller fisk i alger. Foto: Lene Johansen. 4. Smaksprøver fra Northern Company,
inkludert syltet søl i bakgrunnen. Foto: Lene Johansen. 5. Edle Katharina Norman har nyttevekstutstilling med strandplanter og smaksprøver på
Steilene. Foto: Lene Johansen.
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VÅRYR
Stöckli mattørker er suverene til tørking og konservering av urter,
sopp, frukt, grønt, blomster, bær, fisk, kjøtt og nyttevekster

Vi feirer sesongens naturlige fyrverkeri med kr 500 i avslag på vår
mest populære modell, mattørke med timer og stålgitterbrett.
Bestill din tørke innen 31.april og bruk rabattkoden “våryr” i handlekurven din
på www.dehydrer.no
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Flora med spiselige alger
Blæretang Fucus vesiculosus
Andre navn: Bladderwack
Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Fjæresonen, skjermet farvann.

Anvendelse: Kraft, nye skudd kan forvelles, marineres og brukes i
salat. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår

Foto: Stein Fredriksten

Beskrivelse: Brunalge. Har midtribbe og parvise blærer. Vokser
sammen med grisetang. Olivengrønn farge. Har noe geografisk
variasjon, kan mangle blærer i utsatt farvann og ha tett med blærer i
skjermet farvann. Vokser fra toppen, kun nye skudd brukes.

Butare Alaria esculenta
Andre navn: Wakame, Alaria
Hvor du finner den: Vest fra Mandal og nordover
Grensen mellom fjæresonen og sjøsonen, utsatt farvann.
Beskrivelse: Brunalge. Stilk med langt enkeltblad med midtribbe,
kan bli ca. 20 cm bredt og kan bli flere meter langt. Planten vokser
fra overgangen mellom stilk og blad. Hele planten kan brukes, men la
den nederste tredjedelen stå igjen så planten kan fortsette å vokse.
Foto: Stein Fredriksten

Anvendelse: Kraft, japansk dashi kraft, bladet kan spises som
grønnsak i rå, marinert, kokt eller stekt tilstand. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår

Fingertare

Laminaria digitata
Andre navn: Kombu, Oar weed
Hvor du finner den: Hele norskekysten. Grensen
mellom fjæresonen og sjøsonen, utsatt og skjermet
farvann.
Beskrivelse: Brunalge. Stilk med opp til 2,5 meter
langt blad som deler seg opp i lange, tynne fliker.
Stilken er kileformet ved overgang til blad. Planten
vokser fra basis av bladet. Hele planten kan brukes,
men la den nederste tredjedelen stå igjen så planten
kan fortsette å vokse.

IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Kraft, japansk dashi kraft, nye skudd
kan forvelles, syltes, marineres, stekes og brukes i
salat. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår
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Fjærehinne

Porphyra spp.

Andre navn: Nori, Laver
Hvor du finner den: Hele norskekysten. Sjøsprøytsonen, utsatt farvann.

Anvendelse: Sushiruller, ristet og drysset over salater og gryter, kokes
til laverbread. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår og sommer

IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Beskrivelse: Rødalge. Fargen kan variere fra brun, til olivengrønn, til rød,
til purpur farge, avhengig av underart. Størrelsen varier fra 5 cm til 30 cm
store hinner. Vanlig fjærehinne har feste i midten, mens andre arter har
en kort stilk. Planten har et utspredt. Hele planten kan brukes, men la den
nederste tredjedelen stå igjen så planten kan fortsette å vokse.

Grisetang Ascophyllum nodosum
Andre navn: Knotted wrack
Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Fjæresonen, skjermet farvann.
Beskrivelse: Brunalge. Lys, gulbrun til olivengrønn farge. Enkeltvis
blære midt gjennom stilken. De sidestilte strukturene man kan se
vår og forsommer er formeringsorganer. Vokser fra toppen, kun nye
skudd brukes.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Brukes normalt til dyrefôr, men viktig å kunne for å
identifisere grisetangdokke. Kan også brukes som matlagingsredskap
Høstesesong/vekstperiode:

Grisetangdokke Vertebrata lanosa
Andre navn: Trøffeldokke

Beskrivelse: Rødalge.
Vokser på grisetang. Tykke tjafser på 3-7 cm.
Anvendelse: Tørkes og brukes som krydder når man vil ha trøffelaktig smak.
Høstesesong/vekstperiode: På grisetang, som vokser i fjæresonen,
skjermet farvann.

Havsalat Ulva lactuca
Andre navn: Sea lettuce
Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Fjæresonen og sjøsonen i utsatt eller skjermet
farvann. Tåler ikke tørrlegging.

IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Beskrivelse: Grønnalge.
Grønnfarget hinne på opp til 20 cm, kan bli
større i skjermet farvann.
Anvendelse: Tilsettes salat, omelett og
gryteretter. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår
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Hans Hillewaert (CC-BY-SA via Wikimedia Commons)

Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Planten vokser fra toppen. Hele planten kan brukes, men la en del stå igjen
så planten kan fortsette å vokse.

MARINE ALGER

Japansk drivtang
Sargassum muticum
Andre navn: Sargassotang
Hvor du finner den: Langs norskekysten, nord til
Sogn og fjordane.
Fjæresonen og sjøsonen, skjermet farvann.
Frittflytende tangklaser i havoverflaten finner man i
alle farvannstyper.
Beskrivelse: Brunalge. Gulbrun farge.
Hovedgrenene kan bli 1-2 m høye. Sidegreinene
er kortere og har flyteblærer og små, flate blad.
Dette er en svartelistet fremmedart som har spredd
seg svært fort i Norge. De lange, flytende grenene
skygger til slik at andre arter, som for eksempel
sukkertare, dør ned. De ettårige skuddene kan også
finnes drivende løst i matter. Skaper problemer for
båtpropeller og fundamenter for brygger, hus og
broer.
Vokser fra toppen, kun nye skudd brukes, men du
må gjerne ta hele planten for å forhindre ytterligere
spredning.
IFoto: Yendo Fensholt (CC 4.0-BY-SA)

Anvendelse: Kan spises som grønnsak i forvellet og
syltet, marinert, stekt eller rå tilstand. Smaker som
grønne bønner. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår og sommer

Krusflik Chondrus crispus
Andre navn: Irish moss, Charrageen moss
Hvor du finner den: Hele norskekysten. Fjæresonen,
utsatt eller skjermet farvann.
Beskrivelse: Rødalge. Kan variere fra mørkerød til grønn
avhengig av soleksponering. Flat, bruskaktig stilk med
forgreninger i flere omganger, krusete på grunt vann. Er
normalt 5-15 cm. Avgir blåaktig gjenskinn i sollys. Forveksles
ofte med vorteflik. Vokser fra toppen, kun nye skudd brukes.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Fortykningsmiddel. Spises som salat i Japan.
Høstesesong/vekstperiode: Sen vår og sommer

Pepperalge

Osmundea pinnatifida
Andre navn: Pepper dulse
Hvor du finner den: Vest, sør og østkysten.
Fjæresonen in skjermet farvann.
Beskrivelse: Rødalge. Kan variere fra guloransje, til
rød til neste sort farge avhengig av soleksponering.
Kjøttfull alge som kan bli 2-7 cm stor og fjærgrenet.
Vokser fra toppen, kun nye skudd brukes.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Dryss som gir pepperaktig smak.
Høstesesong/vekstperiode: Vår og sommer
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Pollpryd

Codium fragile
Andre navn: Velvet horn
Hvor du finner den: Nord til
Vesterålen. Sjøsonen i utsatt farvann.
Beskrivelse: Grønnalge.
Mørkegrønn alge som kan bli opp
til 90 cm høy. Gaffelgreinede skudd
som har virker fløyelsaktige og har en
svamplignende konsistens. Vokser fra
toppen, kun nye skudd brukes.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Gelémiddel
Høstesesong/vekstperiode: Sommer

Remtang Himanthalia elongata
Andre navn: Knapptang, Haricots de mer, Sea spaghetti
Hvor du finner den: Vest fra Kristiansand og nordover.
Grensen mellom fjæresonen og sjøsonen, utsatt farvann.
Beskrivelse: Brunalge. Har en skålformet knapp nederst og
remformede, greinete bånd som kan bli opp til 3 meter lange.
Planten vokser nedenfra. Hele planten kan brukes, men la halvparten
av stenglene stå igjen så planten kan fortsette å vokse.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Brukes som grønnsak i stuinger, supper, wok og
gryteretter. Kan syltes og marineres.
Høstesesong/vekstperiode: Vår og sommer

Stortare

Laminaria hyperborea
Andre navn: Forest kelp
Hvor du finner den: Hele
norskekysten, men betydelig mindre i
størrelse øst for Arendal.
Sjøsonen, skjermet og utsatt farvann.
Beskrivelse: Brunalge.
2-3 meter stilk med blad på opp til
1 meter i langt. Det vokser et nytt
blad hvert år, og det gamle bladet blir
hengende på i fliker som kan minne om
fingertare. Stilken er rund og ru. Bladet
er knepet litt inn ved overgang mellom
stilk og blad.
Planten vokser fra basis av bladet. Det
er helst det nye bladet som brukes, men
la den nederste tredjedelen stå igjen så
planten kan fortsette å vokse.

IFoto: Stein Fredriksten

Anvendelse: Kraft, bladet kan spises
som grønnsak i forvellet og syltet,
marinert, stekt eller rå tilstand. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Sommer
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Sukkertare Saccharina latissima
Andre navn: Kombu royale, Sugar kelp
Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Sjøsone, skjermet farvann.

Anvendelse: Kraft, japansk dashi kraft, bladet kan spises som grønnsak i
forvellet, marinert stekt eller rå tilstand. Rull inn asparges, fisk og lignende for
en delikat og smakfull presentasjon. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår

IFoto: Stein Fredriksten

Beskrivelse: Brunalge. Stilk med langt enkeltblad uten midtribbe, kan bli
10-30 cm bredt og kan bli opp til 2,5 meter langt. Et hvitt, søtaktig pulver
utskilles når den blir tørket.
Planten vokser nedenfra. Hele planten kan brukes, men la den nederste
tredjedelen stå igjen så planten kan fortsette å vokse.

Søl Palmaria palmata
Andre navn: Dulse
Hvor du finner den: Hele norskekysten.
Fjæresone, utsatt farvann.
Beskrivelse: Rødalge. Rødbrun farge med læraktige
flate og avrundede og flikete blader som vokser fra
en rund stilk. Den kan vokse på andre, større tang- og
taresorter, på fjell og blåskjell. Planten vokser fra basis
av bladet. Hele planten kan brukes, men la noen deler
stå igjen så planten kan fortsette å vokse.

IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Kraft, bladet kan spises
som grønnsak i forvellet og syltet,
marinert, stekt eller rå tilstand.
Ristes og spises som snacks eller
brukes i stedet for bacon og
spekeskinke. Dryss.
Høstesesong/vekstperiode: Vår

Vorteflik

Mastocarpus stellatus
Andre navn: Fjæreflekk, Irish moss, Charrageen
moss. (Navnet fjæreflekk brukes på et vekststadie
hvor planten er vanskelig å identifisere og ikke er
brukelig til mat.)
Hvor du finner den: Vest fra Arendal og nordover.
Fjæresonen, utsatt eller skjermet farvann.
Beskrivelse: Rødalge.
Kan variere fra mørkerød til grønn avhengig av
soleksponering. Renneformet, bruskaktig stilk med
forgreninger og vortelignende utvekster. Er normalt
5-15 cm. Forveksles ofte med krusflik.
Vokser fra toppen, kun nye skudd brukes.
IFoto: nga Kjersti Sjøtun

Anvendelse: Fortykningsmiddel. Spises som salat i
Japan.
Høstesesong/vekstperiode: Vår og sommer
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Følg oss på:

Kontakt oss
mycoteam.no

469 75 500

Sopp, råte, fukt,
mugg eller insekter?

TRONDHEIM
OSLO

Norges tyngste fagmiljø gir deg:
· prøveanalyser
· skadeutredning
· dokumentasjon
· anbefalte utbedringstiltak
Du får nøytrale råd fra biologer uten økonomisk interesse i sanering.
Vi gir veiledning for prøvetaking - og har faste forutsigbare priser.
Kontakt oss for informasjon og hjelp:

Telefon: 469 75 500
Forskningsveien 3b, Pb 5 Blindern 0313 Oslo
post@mycoteam.no, www.mycoteam.no
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Familiehjørnet

LAGE
KUNSTVERK
MED ALGER
og områder hvor algen er brettet oppå seg selv. Hold algen på plass
mens dere løfter arket forsiktig ut av vannet.
Legg arket oppå avisen du la klar tidligere. Legg gassbind over
arket. Det er for å passe på at algen tørker fast i tegnepapiret, og ikke
Let etter tynne alger i flotte farger som rødt eller grønt, for eksempel
i avisen som dere legger oppå. Legg et lag med aviser oppå stoffet og
havsalat, når dere er på stranden. Du kan se et bilde av havsalat på
den andre stive platen på toppen. Sett vekten på toppen. Den holder
side 13. Bruk en kniv eller saks til å skjære løs de algene dere har lyst
arket og algen flat, så dere ikke får skrukker mens de tørker.
til å lage kunstverk av. Legg algen forsiktig i en bøtte med saltvann,
Nå må dere smøre dere litt med tålmodighet. Bytt avisene ofte i
slik at den holder seg frisk og fin til dere kommer hjem. Pass på at du
begynnelsen, for det er de som suger opp fuktigheten i planten og
ikke får flenger i algen.
fra arket. Fortsett å bytt aviser regelmessig til både arket og algen er
Når dere har kommet hjem og er klar til å begynne på kunstverket,
helt tørt. Det pleier å ta rundt en uke før alt har tørket helt inn. Fjern
legg en av de stive platene på bordet. Legg et lag aviser oppå
gassbindet forsiktig, slik at den ikke røsker
platen. Legg algen over i ferskvann i en
Dette trenger du på stranden:
med seg noen biter av algen.
kjøkkenkum eller en bolle med ferskvann.
En saks eller kniv
Da kan dere merke algen med artsnavn,
Det er viktig at bollen eller kummen er stor
En bøtte til å ta med algene hjem
funnsted, dato og navnet på den som fant
nok til at du får plass til tegnearket oppi.
algen, om dere skal gjøre det slik de gjør i
Ferskvannet skyller bort saltet, slik at det
Dette trenger du når du kommer hjem:
algeherbariet på Naturhistorisk Museum.
ikke blir et hvitt pudder på utsiden av algen
En bolle eller vask med ferskvann
De tørkede algene på disse sidene kommer
etter at den har tørket.
Tegnepapir for vannfarger
fra Botanisk hage i Edinburgh i Skotland
Når algen flyter fritt i ferskvannet, så sklir Gamle aviser
og noen av dem ble tørket for over 200 år
dere arket forsiktig under algen. Hold arket
Gassbind eller lignende slørtynt bomullsstoff
siden! Kommer kunstverket deres til å vare
skrått i vannflaten og spre algen forsiktig ut
To stive plater som er like stort som papiret
så lenge?
over arket, slik at den ikke har masse rynker
En eller flere vekter, for eksempel stein.
Av Lene Johansen
Foto: The Royal Botanic Garden Edinburgh

Herbarieeksemplarer av ametystfjærehinne Wildemanta minata gjør seg flott på stueveggen.
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Øverste rad: fagerving Delesseria, Gastroclonium og eikeving Phycodrys. Nest øverste rad: eikeving Phycodrys, fagerving Delesseria og Gastroclonium.
Nest nederste rad: leddbusk Griffithsia corallinoides, draugfjær Ptilota gunneri og kamskåring Plocamium cartilagineum. Nederste rad: fjærehinne
Porphyra umbricalis (øverst), fjærehinne Porphyra umbricalis (nederst), sjølyng Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides (øverst),
Neosiphonia elongella (nederst) og Gloiosiphonia capillaris. De artene som bare står med latinsk navn har ikke et norsk navn.

