KARPFROSSA
I VÄST
FAKTA OM KARP

Latinskt namn: Cyprinus carpio
Ursprung:
Karp började inplanteras i Sverige under
1500-talet. Vild karp är ganska vanlig från
Nord- och Mellaneuropa och österut.
Karpformer:
Genom odling urskiljs fyra varianter; fjäll-,
rad-, spegel- och läderkarp.
Livslängd:
Över 50 år.
Maxvikt:
Omkring 40 kg.
Föda:
Bottendjur, frön, alger och ibland fiskyngel.
Vanor:
Bottenfisk med förkärlek för dybotten och
rik växtlighet. Intar inte föda då vattentemperaturen går under åtta grader. Kan
fortplanta sig i södra Sverige.

Källa:

Text och foto: Emil Hjertberg

Våra fiskar – Kai Curry-Lindahl.

I början av åttiotalet gjorde Sportfiskarna Väst sina första karputsättningar i
Göteborgsregionen. De flesta av dessa har varit mycket lyckade och karpen har
visat god tillväxt. Numera ses lokala mete-freaks ofta runt karpsjöarna men
även långväga besökare från övriga Sverige, och till och med från våra skandinaviska grannländer, kommer till Göteborg för karpfisket.
Karputsättningarna har skapat fiskelycka och gemenskap och kommer så att
göra många år framöver, vilket måste ses som en bra och långsiktig investering.
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Runt 1983 köpte Sportfiskarna Väst fisken
från en regnbågsodling i Landvetter som
skulle läggas ned. I botten av tankarna
simmade det även karp med ursprung från
karpodlingen i Aneboda. Karpen kördes till
Sportfiskarnas lokaler Sjölyckan vid Delsjön
där de förvarades i bassänger innan man
bestämde sig för var man skulle sätta ut
fisken. Den första utsättningen skedde i
Svarte Mosse på Hisingen där karpen trivdes
mycket bra i den näringsrika grunda sjön.
Svarte Mosse
Karpfisket i Svarte Mosse de första åren
på nittiotalet är legendariskt och Gula
kortetrekordet på 16,2 kg därifrån stod sig
i över tio år; fram till förra året, trots att
Svarte Mossefisken dog av syrebrist vintern
1993-94. Nya utsättningsförsök skedde året
efter men ytterligare en lång isperiod vintern
1996-97 ledde återigen till kraftig syrebrist
och ny fiskdöd.
Syrebristen i Svarte Mosse uppstod
troligen på grund av att den både är extremt
näringsrik och grund – vilket i och för sig var
perfekta levnadsförhållanden för karpen
– men de stränga vintrarna på nittiotalet
visade sig vara förödande och karpen dog.
Härlanda Tjärn och Delsjöarna
Då har utsättningarna varit mer lyckade i
Härlanda tjärn och Delsjöarna som fick sina
första karpar i mitten av åttiotalet respektive tidigt nittiotal. De flesta utsättningar
som skett kommer från Anebodas karpodling i Småland och består av både spegeloch fjällkarp, men även egen odling skedde
på nittiotalet. Odlingsprojektet initierades
av fiskeklubben Beach Boys med hjälp av
personalen på Sjölyckan. Det var ett par
somrar som karpen reproducerade sig i en
uppdämd damm vid Sjölyckan och första
året nätades ett tusental yngel för övervintring i odlingskar inomhus. Tyvärr var det bara
ett femtiotal som klarade sig men säsongerna efter gick det bättre och det är flera
”Sjölyckekarpar” som återfångats i Härlanda,
Delsjöarna och Holma Damm – Beach Boys
klubbvatten på Hisingen.

Beach Boys
Eldsjälarna i Beach Boys på
den tiden var bland annat Leif
Andersson, Henrik Berntsson,
Janne Bohlin, PeO Johannesson
och Jonny Rudolfsson. I anslutning till Holmadammen har
Beach Boys sträckdammar där
karp får gå på tillväxt tills de
är redo att sättas ut. Förutom
stödutsättningar från egen
odling har Sportfiskarna regelbundet förstärkt bestånden
med karp från Aneboda. På
senare år har även Svenska
Karpklubben bidragit till utsättningarna i Härlanda Tjärn
och Delsjöarna. Svenska
Karpklubben (SKK) är en ideell förening som jobbar för
att utveckla svenskt karpfiske. SKK bidrar
med pengar till fiskevårdsområden som vill
sätta karp om fisket är öppet för allmänheten. Holmadammen är ett klubbvatten
men alla kan på Beach Boys hemsida lösa
dagskort. De övriga karpvattnen i Göteborg
ingår i Gula kortet.
Gula Kortet är ett fiskekort som omfattar en stor del av sjöarna och vattendragen i
Göteborgsområdet och ett årskort ligger på
endast ett par hundra kronor.
Som nyinflyttad karpmetare i Göteborg för
fem år sedan dröjde det inte länge innan
man satt vid Härlanda Tjärn. Jag hade besökt
tjärnen ett par år tidigare men fått åka
hem lottlös. Nu träffade jag snabbt andra
karpfiskare som kom med matnyttiga tips
och snart landade jag mina första Härlandakarpar. Förbrödringen när man träffar
likasinnade fiskenördar är fantastisk och har
berikat mitt fiskeliv.
Under mina år i Göteborg har viktutvecklingen på karpen varit grym och jag har vid
flera tillfällen lyckats höja mitt personbästa.
Både Delsjöarna och Härlanda tjärn ligger i ett naturreservat men är relativt
centralt belägna i Göteborg

och har gångbanor i anslutning till vattnen.
Så en solig försommardag kan man räkna
med att det passerar en hel del icke fiskare
och jag vet inte hur många ”goa gubbar”
som utbrustit:
– Här går de la ingen fisk, änna?
Fiskemagi
Jag har full förståelse för att vi ter oss konstiga när vi sitter med mängder av utrustning under ett parasoll och maniskt stirrar
ut över vattnet. Har man dessutom hakat på
det senaste modet med lövkamouflage och
ser ut som en fiskande Rambo kanske man
förtjänar lite knäppa frågor.
Men det är också flera nätter och tidiga
morgnar som det känns som man befunnit
sig väldigt långt från en storstad. Och ibland
bjuder sjöarna även på fiskemagi som man
inte hittar på så många ställen. Sommaren
2007 jobbade jag i en lokal sportfiskebutik
tillsammans med en specimenbiten femtonåring vid namn Jesper Fransson. Han hade
tidigare fiskat lite efter karp men inte testat
Härlanda Tjärn så vi bestämde att vi skulle
köra ett pass ihop. Vi började förmäska en
plats i början av veckan och till helgen var vi
på plats vid tjärnen. Vid halv tolv på kvällen
fullkomligt sprutar det ut lina från en av Jeppes rullar. Han får stopp på fisken långt ute
i sjön och jag kan efter en tung kamp håva
en fisk som i mörkret ser stor ut, riktigt stor!
Efter vägning kan vi konstatera att det mer
än tio år gamla Gula kortetrekordet från
Svarte Mosse är ett minne blott. 16440
gramstår det på vågen och Jeppe och jag
bara skrattar…
Information om Gula kortet mm
www.sportfiskarna.se/goteborg
Beach boys hemsida
www.mikaeljohansson.com/holma
Svenska karpklubben
www.svenskakarpklubben.com
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