
 
 

HVA VET DU EGENTLIG OM TANG OG TARE? 
 

 
 

Siste helgen i april er det mulig å bli enda bedre kjent med en del av havet, som har fått 
mye oppmerksomhet i det siste – tang og tare. TANGO Seaweed har sammen med andre 

tangentusiaster tatt initiativ til å arrangere Tangfest 2019. Herøy kommune ved 
kulturavdelingen og Sparebanken Møre er også samarbeidspartnere. Selv om de fleste 

langs kysten har et forhold til taren, er det likevel mye ved den som er ukjent for oss. Målet 
med Tangfesten er derfor å dele kunnskap, nysgjerrighet og opplevelser knyttet opp mot 

havets spennende vekster. 
 
 
Programmet inneholder allerede fjøreturer, matlaging, foredrag, båtturer, konsert med mer. 
I tillegg til det arrangørene selve står bak, har de invitert med aktører og foreninger fra fjern 

og nær. Blant annet så vil Ting med Tang fra Engelsviken utenfor Oslo dele kunnskap om 
bruk av tang og tare, Marita Bett Aakre fra Bakketunet på Bjørke vil invitere med barna ned i 

fjæresteinene for å lage tarekunst og elever fra kokkelinja på Herøy VGS vil friste med 
fingermat av havgrønnsaker. Herøy Kameraklubb vil arrangere en fotokonkurranse med tang 

og tare som tema (Tag bilder på Facebook og Instagram med #heroykameraklubb) og 
kajakklubben vil utforske tarelandskapet og dyrkingsanlegg fra sjøsiden. 

 



 
 

 
Initiativtakerne til Tangfest 2019 f.v. Lovise Otterlei (TANGO Seaweed, Phil Mansfield, Saskia Mulder (begge 
Møre-to-Sea) og Lise Chapman (TANGO Seaweed). 
 
 

 
OVERSIKTSPROGRAM (detaljer kommer): 

Fredag 26. april: 
Åpning av Tangfest 2019 i Meirenntusenord-løda/Fosnavåg m. bildevisning, tang og tango. 

 
Lørdag 27. april: 

Aktivitetsdag på og rundt Herøy Kystmuseum. 
 

Søndag 28. april: 
Fjøretur, søndagsforedrag og mulighet for å spise middag på Runde Miljøsenter. 

 
 

-Dersom det er andre lag eller personer som kan tenke seg å arrangere egne aktiviteter er 
det bare å hekte seg på og ta kontakt! 

 
Kontaktpersonar: 

Lovise Otterlei, TANGO Seaweed:             977 01 989 
Saskia Mulder, Møre-To-Sea:                     453 80 415 
Annelise Chapman, TANGO Seaweed:     907 50 501 
Phil Mansfield, Møre-To-Sea:                     453 86 182 

 


