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Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 
 
Projektet, som er beskrevet i denne rapport, er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og 

Demonstrationsprogram, MUDP, som er et program under Miljøministeriet, der støtter 

udvikling, test og demonstration af miljøteknologi.  

 

MUDP investerer i udvikling af fremtidens miljøteknologi til gavn for klima og miljø i Danmark og 

globalt, samtidig med at dansk vækst og beskæftigelse styrkes. Programmet understøtter dels 

den bredere miljødagsorden, herunder rent vand, ren luft og sikker kemi, men understøtter 

også regeringens målsætninger inden for klima, biodiversitet og cirkulær økonomi. 

 

Det er MUDP’s bestyrelse, som beslutter, hvilke projekter der skal modtage tilskud. Bestyrelsen 

betjenes af MUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen.   

 

MUDP-sekretariatet i Miljøstyrelsen  

Tolderlundsvej 5, 5000 Odense| Tlf. +45 72 54 40 00 

 

 

Mail: ecoinnovation@mst.dk  

Web: www.ecoinnovation.dk  

 

 

 

 

 

Denne slutrapport er godkendt af MUDP, men det er alene rapportens forfatter/projektlederen, 

som er ansvarlige for indholdet. Rapporten må citeres med kildeangivelse.  
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Bæredygtig opsamling, lagring og salg af makroalger 

 

FAKTA OM PROJEKTET

 
Projektperiode: 1. august 2021 – 6. marts 2022 

Projektdeltagere: BrainBotics ApS, Syddansk Universitet - Institut for Biologi 

Bevilling fra MUDP: 473.130 

Projektleder: Søren Tranberg Hansen 

 

FORMÅL

 
Formålet med projektet er at analysere hvordan robotbaseret opsamling af akvatisk biomasse i form 

af makroalger og ålegræs, kan mindske overskydende næringsstoffer i vandmiljøet, mindske 

udledning af drivhusgasser, samt reducere håndterings- og transportomkostninger for kommuner og 

havne. Derudover kvalificeres forretningspotentialet ved videresalg af frisk biomasse med input fra 

private aftagere af det opsamlede råmateriale.  

 

PROJEKTETS RELEVANS 

 
Globale klima forandringer samt stigende udledning af kunstgødning medfører eutrofiering og en 

øget opblomstring af alger i maritime miljøer. Når alger og tang skylles op på stranden og nedbrydes, 

udleder de drivhusgasserne CO2 og CH4 samt medfører kraftige lugtgener. Høje koncentrationer af 

alger skader de marine økosystemer og påvirker fiskeri og turistindustrien, samt en række relaterede 

erhverv negativt. For at undgå dette, foregår der derfor i mange kystområder manuel opsamling af 

opskyllede alger ved strande og kyster. Kommunerne i Køge Bugt bruger omkring 5,6 mio. kr. årligt 

på fjernelse af alger omkring Køge Bugt og Slagelse kommune har afsat 1 mio. kr. årligt på fjernelse af 

tang. Opsamling er i dag ofte baseret på store entreprenørmaskiner, der opsamler biomasse af ringe 

eller ingen økonomisk værdi på grund af nedbrydningsniveauet og da biomassen er blandet med 

sand og andre materialer. Derudover er tørringsprocessen ikke brugbar i en industriel sammenhæng, 

hvor ensartethed i råmaterialet er vigtig. Er biomassen tilstrækkelig frisk og ren, kan den dog bruges 

som råmateriale i flere produktkæder, f.eks. som alternativ til plastic via biokomposit, pakkefyld, 

dyrefoder og som byggemateriale. I mindre ren form kan biomassen bruges til gødning og som CO2 

neutral bioenergikilde eller biochar. Opsamling af alger, kan potentielt reducere iltsvind samt øge 

biodiversitet, da man fjerner næringsstoffer, kvælstof (N) og fosfor (P). Derudover kan man reducere 

mængden af udledte drivhusgasser ved at fjerne tang der ellers ville nedbrydes på stranden. 

Forretningsmodellen var initialt baseret på to hovedindtægtsstrømme. Den ene indtægtsstrøm 

byggede på at levere en oprydningsindsats af biomasse i kystregioner. Den anden bestod i at 

videresælge den opsamlede biomasse som råmateriale til forskellige værdikæder. Vi har igennem 

projektets forløb skærpet vores fokus til identifikation og monitorering af biomasse i vand, som på 

sigt kan benyttes til ruteplanlægning for autonome sejlende robotter som selv klarer opsamlingen i 

vandet. 
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HOVEDRESULTATER

 
Projektet har inkluderet 5 arbejdspakker, som her behandles særskilt: 

Arbejdspakke 1 drejer sig om at undersøge muligheder for automatisk identifikation og monitorering 

af akvatisk biomasse i vandet. Vi har undersøgt forskellige teknologier, herunder satellitdata, 

fotooptagelser via droner med RGB-kamera samt multispektralt kamera. Vi har samlet set overfløjet 

10 forskellige sites. Dronebaserede billeder af ålegræs i Vordingborg samt Søsalat i Skivefjord er 

blevet brugt til træning af en machine-learning algoritme, til automatisk identifikation af alger. 

Resultaterne sandsynliggør at denne metode er anvendelig, men der er behov for at opsamle og 

annotere mere data. Projektet viser også at offentligt tilgængelig satellitdata ikke har den 

nødvendige opdateringsfrekvens og opløsning til at man kan detektere alger. Arbejdspakke 2 drejer 

sig om automatiseret opsamling af biomasse. Vores resultater viser, at ålegræs og søsalat 

komplimenterer hinanden med hensyn til sæson for indsamling og område, hvorved indblanding af 

andre arter kan holdes på et minimum. Vi har undersøgt hvordan en sejlende opsamlingsrobot 

(JellyFishBot) kan benyttes til opsamling af biomasse, hvilket er sket ved afprøvning på 5 sites samt i 

simulering. Vi har sammenhold disse resultater med en lignende platform, nemlig WasteShark fra 

RanMarine. Platformene adskiller sig i deres fysiske design, og vores resultater viser at JellyFishBot 

kan opsamle biomasse hurtigere, men også hurtigere får navigationsproblemer pga. vægten af 

lasten. Forskellene mellem platformene er relativt små i forhold til deres fælles problemer; nemlig 

manglende manøvredygtighed og lastkapacitet ved større mængde biomasse og i uroligt vejr, hvilket 

gør opskalering ved brug af eksisterende teknologi vanskelig. Arbejdspakke 3 handler om målinger af 

indholdet af cellulose, protein, carbon og nitrogen i opsamlet ålegræs, samt målinger CO2 udledning 

af biomasse i henholdsvis vand og på stranden. Vores resultater viser at celluloseindholdet i ålegræs 

ikke ændrede sig markant mellem lokaliteter og behandlinger. Baseret på C/N-forholdene fandt vi, at 

ålegræstangen er relativt friskere i starten af året og mere nedbrudt i oktober. Opsamling af 

biomasse vil have ringe effekt på fjernelse af kvælstof i havmiljøet, men kan til gengæld have stor 

betydning i forhold til udledning af CO2 og methan. Arbejdspakke 4 handler om mulighederne for 

lagring, tørring og omkostninger ved transport af biomasse. Der findes en række teknologier til 

konservering og lagring af alger, hvor af tørring er den simpleste og mest relevante i forhold til at 

bruge alger og ålegræs som materialekomponent og ikke konsum. Fra 1. januar 2022 er der kommet 

mere lempelige afgiftsregler i forhold til at bruge overskudsvarme til f.eks. tørring, og en analyse 

viser at der i gennemsnit er 7 km fra de identificerede opsamlingssteder til et produktionsanlæg med 

overskud af energi som potentielt kan benyttes til decentraliseret tørring. Transportomkostninger 

kan reduceres kraftigt såfremt opsamling sker i vandet fremfor på kysten, hvor sand bringer vægten 

højt op, og ved decentraliseret tørring ved brug af overskudsvarme. Arbejdspakke 5 handler om de 

forretningsmæssige muligheder ved identifikation, monitorering samt opsamling af biomasse. Her 

har vi fokuseret på at gå i dialog med interessenter involveret i værdikæderne for brug af såkaldt 

stropskyl. Vi har med input fra disse interessenter analyseret de muligheder og trusler der ligger i 

denne del af værdikæden, og stillet skarpt på de biomasser hvor det har vist sig at der er størst 
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potentiale for at opsamle i DK og dlandet, samt indsnævret fokus til identificerings- og monitorering 

af biomasse. 

PROJEKTFORLØB OG ERFARINGER

 
Alle planlagte arbejdspakker er blevet gennemført i overensstemmelse med projektplanen, og har 

medført ny viden og indsigt som ikke var til gengængelig før. Der er desuden blevet etableret en 

række nye forretningsforbindelser, heriblandt til Møn Tang samt CoastGrass – begge partnere med 

stor erfaring indenfor opsamling og anvendelse af ålegræs. Der er desuden blevet etableret 

forbindelse til en række videninstitutioner, herunder dronecenteret på henholdsvis Aalborg 

Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU). I arbejdspakke 1, har en udfordring været at have 

det tilstrækkelige udstyr og know-how til at foretage systematiske overflyvninger med multispektralt 

kameraudstyr på drone, hvilket er en populær metode til identifikation af forskellige typer af planter 

i landbruget. Dette problem er blevet løst ved at indgå et samarbejde med Aalborg Universitet, som 

har bistået med udlån af udstyr, gennemførelse af flyvninger samt viden om håndtering af 

datamængder. Desuden blev der etableret forbindelse til forskere hos Mexico’s største universitet 

(UNAM), hvilket gav indsigt i hvordan droner er blevet brugt til detektering af Sargassotang i Caribien 

samt brugen af droner til at identificere tangen flydende i vandet. Sidst men ikke mindst har SDU 

leveret ekspertise til at kvalificere specifikationer til et Early-Warning System som effektivt kan 

identificere biomasse i vandet. I arbejdspakke 2, har det været en udfordring af få fat i det rette 

robotudstyr til opsamling af akvatisk biomasse. Oprindeligt var det planlagt at benytte en opgraderet 

version af WasteShark fra RanMarine i Holland, man da denne ikke var færdigudviklet ved 

projektstart, valgte vi at benytte JellyFishBot som et interessant alternativt. Da det viste sig at 

JellyFish-platformen havde mange af de samme tekniske problemer som WasteShark ved større 

mængder biomasse, og derfor blev sammenligninger mellem platformene ved længere tids brug 

foretaget ved simulering. Forbindelserne hos UNAM i Mexico blev desuden brug til at inspicere 

alternative løsninger til opsamling af store mængder sargassotang, herunder danske DESMIS’s 

barrikade-løsninger, som er opstillet flere steder i Mexico. I arbejdspakke 3, har det ikke været muligt 

at undersøge biomassen for alle ønskede parametre, herunder tungmetaller, da denne proces viste 

sig at være for omkostningstung at behandle i projektet og er blevet undladt i rapporten. Til gengæld 

har vi fået målinger på resterende målepunkter, dvs. nitrogen, cellulose, protein samt udledning af 

CO2 og CH4, som har kvalificeret, hvor stor en miljø- og klimagevinst der er at hente ved at opsamle 

biomasse i vandet. I arbejdspakke 4 har vi arbejdet med frysning, blending og tørring af biomasse, 

men ikke med fermentering og frysetørring. Derudover har vi indsamlet erfaringer med 

tørringsprocessen i Mexico samt hos Møn Tang. Vi har analyseret mulighederne for decentraliseret 

tørring, da vil nedbringe transportomkostninger signifikant pga. det høje vandindhold i tang, som gør 

det tungt og dermed dyrt at transportere. I arbejdspakke 5 har vi arbejdet med kommercielle 

partnere omkring kortlægning af kommercialiseringsmuligheder. Projektet har givet adgang til 

kommercielle samarbejdspartnere til hjælp til opsamling af biomasse (Møn Tang, Solrød Strandrens) 

samt til aftagerledet af biomassen (CoastGrass, Søuld, AquaGreen, Dansk Tang), og projektet har 

således bidraget til at hovedansøger BrainBotics har fået skærpet fokus, i forhold til forbedring af 

værdikæden, nemlig identifikation og kortlægning af opsamlingsmuligheder. Vi har med input fra 

disse interessenter analyseret de muligheder og trusler der ligger i denne del af værdikæden. Via 
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kontakter i Mexico, har vi også haft mulighed for at undersøge internationale skalerings-muligheder 

samt hvordan modne opsamlingsteknologier fra Mexico potentielt kan benyttes i Østersøregionen til 

opsamling af biomasse i vandet, for på den måde at løfte værdikæden på flere fronter. 

 

 

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

 
Projektet har vist, at det er essentielt for hele værdikæden at have opdateret data for hvor meget og 

af hvilken kvalitet den akvatiske biomasse er tilgængeligt i forskellige perioder af året. Der er i dag 

kun begrænset information om hvor og hvornår det er muligt at opsamle akvatisk biomasse – 

specielt ålegræs af høj kvalitet er af interesse. Flere europæiske F&U projekter har tidligere fokuseret 

på potentialet i brug af tang som et bæredygtigt råmateriale. Dog har eksisterende projekter ikke 

fokus på stor-skala kommercielle løsninger til identifikation, opsamling, lagring og forbehandling af 

frisk tang. Vores projekt udfylder dette vakuum og skaber en synergieffekt i forhold til andre 

projekter. 

For at kunne opsamle større mængder biomasse af ensartet kvalitet, er det afgørende for 

værdikæden at kunne identificere og lokalisere den frit-flydende bioressource i vandet hurtigt, da 

projektet har vist at ressourcen ellers ikke har den fornødne kvalitet til at skabe en kommerciel 

skalerbar løsning. Projektet har bekræftet at opsamling i vandet, mindsker udledningen af CH4 og 

CO2 i forhold til hvis biomassen skyller op på stranden, hvilket bidrager til den grønne omstilling og 

målet om et klima-neutralt Europa i 2050. BrainBotics har fokuseret på automatiseret opsamling i 

vandet, hvilket har vist sig kun i begrænset omfang at være skalerbart med eksisterende teknologi. 

Dog har projektet vist, at der er kommerciel interesse i at udvikle og kommercialisere software, der 

automatisk kan lokalisere hvor biomasse befinder sig i vandet. Hovedfokus i evt. nyt projekt vil bygge 

på automatisk identifikation af hvor biomassen skal opsamles, da dette er første skridt i værdikæden. 

BrainBotics vil kunne bruge et større projektet til at udvikle en løsning samt ekspertise i at 

kommercialisere en softwareløsning, der kan bruges af kunder til drone-baseret identifikation af 

biomasse inden den skyller op på kysten samt til estimering af mængder, kvalitet mv. De store vækst- 

og eksportmuligheder i teknologien vil skabe højtteknologiske jobs inden for robotteknologi, 

automatisering, kunstig intelligens og bioteknologi. Projektet har indikeret at input fra flyvende 

droner via computer vision, kan benyttes til automatisk at lokalisere hvor biomassen befinder sig i 

vandet, mængder samt kvaliteten af biomassen. En forudsætning er dog yderligere dronedata til at 

træne en machine learning algoritme, som manuelt annoteres for at opbygge en model, der vil 

udgøre grundstenen i et early-warning system. Et sådant system vil kunne benyttes af kunder i det 

meste af kystregionen i Østersøs-regionen, i danske og udenlandske fjorde til monitorering og af 

flere lande i Caribien. På sigt vil et sådant software system kunne kobles sammen med moden 

robotteknologi til automatisk navigation og dermed opsamling a biomassen. Konceptet som helhed 

er nyt i forhold til at gøre det nemmere at udnytte en ellers reelt uudnyttet blå bioressource i langt 

større skala end i dag, både i DK og i udlandet, og der er derfor et stort eksportpotentiale, foruden de 

positive miljø- og klimamæssige potentialer forbundet med hurtig fjernelse af strandopskyl. 

Udviklingen af software til fuldautomatisk genkendelse er endnu ikke opnået, men projektet har 

givet adgang til samarbejde med droneeksperter ved både AAU og SDU samt kommercielle 
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samarbejdspartnere til opsamling af biomasse og projektet har således bidraget til at hovedansøger 

BrainBotics har fået skærpet, hvor virksomheden skal fokusere sin indsats i forhold til udbygning af 

værdikæden; identifikation og kortlægning af opsamlingsmuligheder.  

 

FORMIDLING  

Der er løbende med sket formidling af projektets resultater på BrainBotics hjemmeside, se evt.: 

http://www.brainbotics.com/daytrip-to-mon-2/ 

http://www.brainbotics.com/daytrip-to-mon/ 

http://www.brainbotics.com/tests-of-the-jellyfishbot-completed/ 

http://www.brainbotics.com/automated-drone-detection-of-algae-using-machine-learning/ 

http://www.brainbotics.com/brainbotics-are-collaborating-with-sdu-on-co2-measurements-of-

algae/ 

https://www.brainbotics.com/brainbotics-has-borrowed-a-jellyfishbot/ 

https://www.brainbotics.com/yet-another-co2-measurement-and-test-of-the-jellyfish-robot/ 

https://www.brainbotics.com/nyt-projekt-stottet-af-mudp-under-miljoministeriet/ 

 

Brugen af JellyFishBot og projektet med MUDP er blevet nævnt i BådMagasinet:  

https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/30235-lille-gul-katamaran-samler-affald-i-havnene 

 

Ideen om at bruge sejlende robotter til opsamling af alger er desuden beskrevet i bogen CONTRA: 

Beach wrack of the Baltic Sea – Conversion of a nuisance to a ressource and asset, Universität 

Rostock 2021 

 

Læs mere om MUDP på www.ecoinnovation.dk 

 

http://www.brainbotics.com/daytrip-to-mon-2/
http://www.brainbotics.com/daytrip-to-mon/
http://www.brainbotics.com/tests-of-the-jellyfishbot-completed/
http://www.brainbotics.com/automated-drone-detection-of-algae-using-machine-learning/
http://www.brainbotics.com/brainbotics-are-collaborating-with-sdu-on-co2-measurements-of-algae/
http://www.brainbotics.com/brainbotics-are-collaborating-with-sdu-on-co2-measurements-of-algae/
https://www.brainbotics.com/brainbotics-has-borrowed-a-jellyfishbot/
https://www.brainbotics.com/yet-another-co2-measurement-and-test-of-the-jellyfish-robot/
https://www.brainbotics.com/nyt-projekt-stottet-af-mudp-under-miljoministeriet/
https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/30235-lille-gul-katamaran-samler-affald-i-havnene

