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Lådden søpung (Molgula manhattensis) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Molgula manhattensis 

Synonymer: Molgula tubifera 

Kaldenavn: Lådden søpung 

Beskrivelse: Lådden søpung kan blive op til 25 mm i diameter, og er nærmest kugleformet1. Det 

halvgennemsigtige, grågrønne, lådne ydre beskyttende lag er ofte dækket af sandkorn, skalstumper eller 

algefilameter2. 

Forvekslingsmuligheder 
- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Lådden søpung stammer formentligt fra østkysten af Nordamerika, og er introduceret i danske fjorde og 

brakvandsområder1. Lådden søpung er formentligt spredt med ballastvand1 eller med østers til 

akvakultur3. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

3 3 3 2 1 1 11 13 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Lådden søpung er vurderet til høj. Lådden 

søpung har en højt formeringskapacitet og i det fritsvømmende larvestadie kan arten spredes med 

havstrømme3. Formering sker dog først når temperaturen når ca. 10 grader celcius1. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for Lådden søpung er 

vurderet til høj. Lådden søpung sidder på moler, skibskrog, klipper, alger, sten eller muslinger2,3. Den 

findes i Nordsøen til den vestlige Østersø2.  

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Påvirkning af hjemmehørende arter vurderes til høj.  

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Påvirkning af økosystemer vurderes til middel. I USA betegnes 

Lådden søpungs effekter på økosystemet som værende af begrænset betydning1. 

 

http://www.mst.dk/
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Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Lådden søpung er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Der er ingen kendte helbredseffekter for Lådden søpung. 

 

Total score = 13 
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