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Vitenskapelig navn: Chara canescens Desvaux et Loiseleur 
Norsk navn: Hårkrans 
Familie: Characeae – Kransalgefamilien  
 
 
Artsbeskrivelse 
Hårkrans Chara canescens er en liten art (figur 1). Den kan bli opptil 20 cm lang, men er som regel 
kortere. Stengelen er opptil 0,5 mm i diameter, grønn og vanligvis uten kalk.   

 

 
Figur 1. Hårkrans Chara canescens. Habitus av hunnplante. Foto: ©Jacek Urbaniak. 

 
Hårkrans er den eneste kransalgearten i Norge som har piggceller på alle barkcellerekkene (haplostik) 
(figur 2).  
 
Piggcellene er tallrike, lange og spisse. De er enkle eller sitter sammen i knipper på 2-5, noe som gir 
hele planten et bustete utseende (figur 2 og 3). Stipulodene er spisse og godt utvikler i begge 
rekkene.  
 
Hårkrans har egne hann- og hunnplanter (dioik). I Norden er det bare hunnplanter, og oosporene 
utvikler seg uten befruktning (partenogenese). De hunnlige formeringsorganene (oogoniene) finnes 
ofte i et stort antall (figur 1) og er opptil 0,75 mm lange (figur 4). De modne oosporene er ovale og 
svarte, og kan være opptil 0,6 mm lange. Hannplanter er ikke registrert i Norge, men er kjent fra 
sørlige deler av Europa. 
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Figur 2. Stengel med lange spisse piggceller.  
Foto: ©Anders Langangen. 

 
Figur 3. Øvre del av plante. Oogonier med 
umodne oosporer øverst og modne svarte 
oosporer nederst. Foto: ©Jacek Urbaniak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Oogonier med svarte oosporer. 
Foto: ©Anders Langangen 
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Økologi 
Hårkrans er en brakkvannsplante, og vokser som regel på grunt vann ned til 1 m dyp. Den kan 
tolerere en variasjon i salinitet, og er observert i områder med salinitet mellom 5 og 20 psu. Den har 
imidlertid best vekst rundt 7-8. Den er sensitiv overfor eutrofiering og konkurransesvak i forhold til 
trådformede alger. Den er også sterkt utsatt for økt saltholdighet som følger med åpning av poller 
eller laguner (f.eks. Vauerkilen på Hvaler). Den er forsvunnet fra flere lokaliteter grunnet disse 
påvirkningene. 
 
Arten er en ettårig plante og overvintrer med oosporer som normalt produseres i store mengder. 
Modne oosporer forekommer fra juli. 

 
Utbredelse 
I Norge har hårkrans sin hovedutbredelse langs kysten i Sør-Norge med noen spredte lokaliteter langs 
kysten fra Møre og nordover til Hamarøy i Nordland (figur 5). Den spredte utbredelsen har sammen-
heng med forekomsten av egnede brakkvannslokaliteter. Utbredelsen i Norge stemmer med trekk-
rutene til noen arter av gjess, bl.a. kvitkinngås, som trekker til Svalbard, hvor den er funnet i varme 
kilder helt nord på Spitsbergen.  
 

  
Figur 5. Utbredelse av hårkrans i Norge (artskart.no, 14.4.2020). Bare belagte funn fra museene er 
inkludert. 
 
I Danmark er den registrert langs vestkysten og på øyene (Schou m.fl. 2017), i Sverige i områder langs 
Østersjøkysten til nord for Stockholm (www.artportalen.se) og i Finland langs Østersjøkysten nord til 
Vaasa (Langangen m.fl. 2002, Schubert & Blindow 2003). Hårkrans er også funnet på Grønland 
(Langangen m.fl. 1996). I Europa forøvrig er hårkrans en vanlig art der det finnes egnede lokaliteter, 
og i noen europeiske land er det også funnet hannplanter (Schubert & Blindow 2003). Hårkrans er 
bare kjent fra den nordlige hemisfære som også omfatter funn i Nord-Amerika, Nord-Afrika og 
lokaliteter i Asia (Corillion 1957). Også i Asia er det funnet hannplanter (Corillion 1957). 
 

Synonym 
Chara crinita Wallroth 
 

  

http://www.artportalen.se/
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Rødlistestatus 
Hårkrans Chara canescens er vurdert som nær truet (NT) på grunn av liten utbredelse, pågående 
reduksjon i forekomst og dårlig habitatkvalitet (Husa m.fl. 2021).   
 

Hovedkjennetegn 
Hårkrans kjennetegnes ved: 

• Liten plante som bare vokser i brakkvann  

• Stengelen har lange piggcellene, enkle eller flere sammen 

• På stengelen har alle barkcellerekkene piggceller (haplostik) 

• Egne hann og hunnplanter (dioik), men i Norge er det bare hunnplanter 

 
Forvekslingsarter 
På grunn av det spesielle utseendet som hårkrans har; liten og buskete plante med lange og spisse 
piggceller på hver barkcellerekke, kan den vanskelig forveksles med andre norske arter. 

 
Se Langangen (2007) for skillekarakterer mot de øvrige kransalgeslektene; Nitella, Tolypella og 
Lamprothamnium. 
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