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Japansk havlyng (Heterosiphonia japonica) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Heterosiphonia japonica 

Synonymer:  

Kaldenavn: Japansk havlyng 

Beskrivelse: Japansk havlyng er en rødalge der kan blive ca. 30 cm høj. Den har et busket udseende, men 

kollapser når den fjernes fra vandet. Japansk havlyng er mørkrød i farven, har fremtrædende hovedakser 

og er smukt fjergrenet. Pericentralcellerne er dækket af et kraftigt barklag af små celler1. 

Forvekslingsmuligheder 
Japansk havlyng kan forveksles med Havlyng, men denne er grovere og fladere i udseende. Japansk 

havlyng kan også forveksles med Juletræsalge, men denne har ingen barkbeklædning1. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Japansk havlyng stammer fra Japan og Korea1, og blev først observeret i europæiske farvand i 1994 i 

Holland. Japansk havlyng blev først registreret i Danmark i 2005, og er formentligt blevet introduceret 

med ballastvand eller importerede østers til akvakultur1,2. Det er teoretisk muligt at udrydde Japansk 

havlyng, da den kun er blevet observeret få steder i Limfjorden. Japansk havlyng er dog vidt udbredt i 

Norge og nye introduktioner fra disse områder vil formentligt forekomme2,3. 

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

3 3 2 1 1 1 9 11 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Japansk havlyng er vurderet til høj. Japansk 

havlyng er i tydelig vækst i Danmark4. Japansk havlyng har en effektiv formering, da den ved hjælp af 

fragmentering kan starte nye populationer1,2. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for Japansk havlyng er 

vurderet til høj. Japansk havlyng er fundet i flere europæiske farvande. Den vokser dog dårligt ved 

saltholdigheder lavere end 15 psu og vil derfor være begrænset til kun dele af danske farvande2. 

 

http://www.mst.dk/
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til 

middel. Japansk havlyng kan være pladskonkurrenter med andre alger. Den fæstner sig også til andre 

alger og bentiske dyr1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemer er vurderet til lav. Der er begrænset 

viden om Japansk havlyngs påvirkning af økosystemer2. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Japansk havlyng er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Der er ingen kendte helbredseffekter for Japansk havlyng. 

 

Total score = 11 
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