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Vitenskapelig navn: Chara aspera Willdenow 

Norsk navn: Bustkrans 
Familie: Characeae – Kransalgefamilien 
 
 
Artsbeskrivelse 
Bustkrans Chara aspera er en av de minste Chara-artene (figur 1). Den kan bli opptil 10 cm lang i 
ferskvann, men er ofte noe lenger i brakkvann (30 cm). Stengelen er opp til 0,5 mm i diameter.  
Plantene er sparsomt forgreinete, og internodene er ofte lengre en kransgrenene (figur 2). Fersk-
vannsformen er normalt sterkt kalkinnsatt og grå, mens brakkvannsformen som regel mangler kalk 
og er grønn på farge. 
 
Planten har egne hann- og hunnplanter (dioik) (figur 2 og 3). De hunnlige formeringsorganene 
(oogoniene) kan bli opptil 0,8 mm lange, og har svarte oosporer, mens de hanlige formerings-
organene (antheridiene) er opptil 0,6 mm i diameter. 
 
Hos bustkrans er det piggceller på hver tredje barkcellerekke (triplostik). De primære barkcelle-
rekkene, dvs. de som har piggceller, er bredere enn de uten piggceller (tylakant), eller de er omtrent 
like brede (isostik).  

 

 
Figur 1. Tett bestand av bustkrans Chara aspera i Sørvatn, Vikna. Foto: ©Anders Langangen.  
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Piggcellene er alltid enkle og ofte like lange eller noe bredere enn stengelbredden. Tettheten av 
piggcellene varierer, men som regel sitter de spredt oppetter stengelen (figur 2). Cellene rett under 
kransgrenene (stipulodene) danner to cellerekker, er tynne og spisse, og like lange eller lengre enn 
stengeldiameteren.  

 
På rot-trådene (rhizoidene) finnes ofte hvite, runde «bulbiller» (figur 4). Disse er et viktig kjennetegn 
på bustkrans.     
 
   

  
Figur 2. Øvre del av stengelen. Legg merke til de 
spredte piggcellene og oogoniene på kransgrenene. 
Foto: ©Jacek Urbaniak. 

Figur 3. Krans hos hanplante, med  
antheriedier oppover kransgrenene.  
Foto: ©Anders Langangen. 

 

 
Figur 4. De runde bulbillene på rottrådene er 
viktige kjennetegn for arten. Foto: ©Jacek 
Urbaniak. 

Økologi 
Bustkrans finnes både i ferskvann og brakk-
vann. Disse formene er økologisk og morfo-
logisk forskjellige. Brakkvannsformen er størst 
og kan tåle salinitet opp til 15 psu. I ferskvann 
er arten mye mindre og er sterkt knyttet til 
kalksjøer, som inkluderer innsjøer, tjern og 
dammer, både klare og humøse.  
 
Den finnes vanligvis på helt grunt vann, men 
kan også vokse noe dypere. Den regnes som 
sensitiv overfor eutrofiering (Direktorats-
gruppa 2018), og er utsatt for eutrofiering 
både i ferskvann og brakkvann. Arten er 
konkurransesvak i forhold til andre fersk-
vannsarter, og i brakkvann er trådformete 
arter en trussel. Den er en viktig art i kalk-
sjøer, en rødlistet naturtype (DN 2011, 
Artsdatabanken 2018). 
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Arten er ettårig og overvintrer ved hjelp av bulbiller og oosporer. Fertile planter kan ses fra juni, 
mens oosporene som regel kommer i juli. Fertiliteten er mye større i brakkvann enn i ferskvann.  

 
Utbredelse 
Ferskvannsformen av bustkrans er knyttet til områdene med kalkrik berggrunn og i en del kystnære 
områder, særlig i Nord-Norge. Forekomstene på Jæren og i Østfold er betydelig redusert. Brakkvanns-
formen er bare funnet på noen få lokaliteter; Hvaler i Østfold, Vollsfjorden i Skien, Gjerstadvannet i 
Arendal, Gaustadvågen i Eide, og i Sørfjorden i Hemnes hvor den vokser sammen med 
nordlandglattkrans Tolypella normaniana.  
 
Arten er vanlig i Østersjøen, både på svensk og finsk side (www.artportalen.se, Langangen m.fl. 
2002). I Danmark finnes den spredt i brakkvann langs hele kysten (Olsen 1944, Schou m.fl. 2017). 
Den finnes spredt i kalksjøområdene i Sverige, mens den i Finland og Danmark er sjelden i ferskvann. 
Den er også kjent fra én lokalitet på Island (Hrafnsdottir m.fl. 2019) og som en av verdens nordligste 
kransalger i de varme kildene i Boeckfjorden på Svalbard (Langangen m.fl. 2019). 
 
Bustkrans er bare funnet i den nordlige hemisfære, vanlig i Europa og funnet i Nord-Amerika, Nord-
Afrika og i sentrale deler av Asia. (Corillion 1957, Wood & Imahori 1965, Schubert & Blindow 2003). 
 

   
Figur 5. Utbredelse av bustkrans i Norge (artskart.no, 21.10.2020). Bare belagte funn fra museene er 
inkludert. 
 

Synonym 
Ingen 
 

Rødlistestatus 
Bustkrans Chara aspera er vurdert som nær truet (NT) i Norge, på grunn av liten utbredelse, 
pågående reduksjon i forekomst og dårlig habitatkvalitet (Husa 2021). 
 

Hovedkjennetegn 
Bustkrans kjennetegnes ved: 

• Liten plante som ofte vokser på grunt vann i kalksjøer (noe større i brakkvann) 

• Lange og smale piggceller som er like lange eller lengre enn stengeldiameteren 
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• Piggcellene sitter spredt på stengelen 

• Egne han- og hunnplanter 

• Hvite runde bulbiller på rhizomene  
 
Eksemplarer av bustkrans som har piggceller i knipper er av Langangen (2005, 2007) omtalt som 
egen art; knippebustkrans C. curta Nolte ex Kützing emened (se eget faktaark). Andre mener 
imidlertid at C. curta er en variant av C. aspera (C. aspera var. curta (Nolte ex Kützing) A.Braun ex 
H.von Leonhardi) (artsdatabanken.no), evt. bare morfologisk atypisk og inkludert i beskrivelsen av C. 
aspera (Urbaniak & Gabka 2014). Det er sannsynligvis behov for videre analyser av Chara-artene. Vi 
har derfor foreløpig valgt å forholde oss til derfor til samme artsinndeling som i Langangen (2007). 

 
Forvekslingsarter 
Bustkrans skilles fra C. curta knippebustkrans på piggcellene, hos sistnevnte sitter disse i knipper 
mens de hos bustkrans sitter enkeltvis. 
 
Ved første øyekast kan bustkrans forveksles med de andre små Chara-artene, f.eks. C. contraria 
gråkrans, C. globularis vanlig kransalge og C. virgata skjørkrans. Gråkrans har han- og hunn 
formeringsorganer på samme plante. Dessuten bøyer kransgrenene seg innover, i motsetning til hos 
bustkrans hvor de står litt ut. De to sistnevnte har ikke eller bare rudimentære piggceller og er lite 
kalkinkrustert, og er derfor som regel grønne på farge. Ingen av de nevnte artene har bulbiller.  
 
I brakkvann kan det være vanskelig å skille sterile eksemplarer av bustkrans og C. baltica grønnkrans. 
Bustkrans er ofte lengre her enn i ferskvann, særlig på noe dypere vann, og kan minne sterkt om 
«dypvannsformen» av grønnkrans. Begge artene har bulbiller; hos bustkrans er de hvite og runde 
mens grønnkrans har irregulære. Også grønnkrans kan ha enkeltstående lange piggceller, men som 
regel er disse kortene eller like lange som stengeldiameteren. Bustkrans har som regel tynnere 
stengel (0,5 mm) enn grønnkrans (stengel opp til 1,0 mm). 
 
Chara-artene har barkceller. Dette er den viktigste skillekarakterer i forhold til de øvrige kransalge-
slektene; Nitella, Tolypella og Lamprothamnium. Se Langangen (2007) for andre skillekarakterer. 
 
Mange Chara-arter er sterkt innsatt med kalk. For å se skillekarakterene må kalken fjernes. Dette 
gjøres enklest vha. en svak eddikløsning (7%) eller saltsyre (10%). 
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