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faktaark

Karpe
Cyprinus carpio

Karpa ble trolig innført til Norge første gang på
slutten av 1600-tallet. I seinere år har den blitt
spredd av sportsfiskere, og forekommer nå i minst
63 lokaliteter. Den kan være bærer av ulike
parasitter og virus. Ulovlig import av karpe fra
utlandet kan derfor få svært alvorlige følger.
Karpa kan også forårsake at flere rødlistede
amfibiearter blir desimert.
Status
Karpa ble innført til landet før 1800, og faller utenfor
definisjonen for fremmed art i Norge jf. Fremmede arter
i Norge- med norsk svarteliste 2012. Arten er dermed
ikke risikovurdert.

Kjennetegn
Karpe tilhører karpefamilien og ordenen Cypriniformes. Den forekommer i fire
hovedvarianter; skjellkarpe, speilkarpe, radkarpe og lærkarpe. Her i landet har vi
i hovedsak skjellkarpe. Hodet er alltid uten skjell, mens kroppen er fullskjellet.
Det er særlig en lengre ryggfinne som skiller karpe fra nærstående slektninger
som f. eks karuss. Ryggfinnen har en konkav kant, med forreste del klart høyere
enn den bakre. I tillegg har den to korte og to lange skjeggtråder på hver side av
munnen. Den fremste og øverste er kortere enn den bakre. Karpa har ingen
tenner i munnen, men tenner som sitter dypt i svelget til å finmale føden.
Kroppsfargen er gjerne grønn/brun på ryggen og sidene og litt gulaktig på
buken. Verdensrekorden på skjellkarpe er nå 40,15 kg, mens norsk
sportsfiskerekord er på 11,875 kg. Karpe kan bli 50-60 år gammel.
Utbredelse
Karpe har sin naturlige utbredelse fra områdene ved Svartehavet til Mandsjuria i
Kina. Den har blitt spredd av mennesker til store deler av verden. Den først
importen av karpe til Norge skjedde trolig til Bergen i ca. 1685. Seinere har det
blitt innført karpe flere ganger fra utlandet. Tidlig på 1900-tallet var det kjent
forekomst av karpe fra sju lokaliteter; én ved Tønsberg, to ved Kragerø, en ved
Farsund og tre ved Bergen. I løpet av 1900-tallet ble det satt ut karpe flere
steder, og pr. 1992 var det sikker forekomst i 10 lokaliteter. Det var ukjent
status i åtte andre steder. I løpet av de siste 10-20 åra har karpe blitt etablert
flere steder, og er nå kjent fra minst 63 lokaliteter. Den vestligste lokaliteten
med karpe er Mildevatn i Bergen (Hordaland), og muligens én lokalitet i Sveio.
Rogaland har karpe i minst fire lokaliteter. I Agder er det karpe i fem lokaliter. I
Grenlandsområdet i Telemark er det nå karpe minst 23 bestander. I tillegg er det
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Karpe forekommer i kystnære lokaliteter fra
Hordaland til Østfold.

karpe i Toke i Drangedal. I Buskerud er det
karpe i Lier og Røyken. I Vestfold er det karpe i
en lokalitet i Sandefjord, og i Ulfsbakktjønn og
Hallevannet i Larvik. I Vestfold kan
mørketallene være store. Akershus har karpe i
minst fire lokaliteter i Asker, og fem landre
lokaliteter. I Østfold er det trolig karpe i
halvparten av fylkets kommuner. På Jeløya er
det karpe i flere lokaliteter.
Biologi
Karpe trives best i grunne, stille og
sakteflytende vann, med mye vegetasjon og leir
- og mudderbunn med relativt høg temperatur.
En optimal karpelokalitet her i landet er derfor
næringsrike dammer og mindre tjern i lavlandet.
Karpe er en sky, bunnlevende fisk som
hovedsakelig er aktiv om natta. På varme dager
kan den også cruise på overflaten. Den tar
hovedsakelig til seg føde på sommerstid, når
vanntemperaturen overstiger ca. 8 grader.
Føden består av ulike typer insektslarver,
snegler, mark, krepsdyr, samt frø, alger og
vannplanter. Om vinteren er den i en
dvalelignende tilstand. Størrelsen varierer i stor
grad mellom lokaliteter. I små dammer med
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To karper tatt i en lokalitet i Akershus, som veide
henholdsvis 4,350 og 4,600 kg. Foto: Ole-Håkon Heier

tette bestander kan den stagnere på 2-300 gram, mot 2-6 kg i
lokaliteter med tynne bestander. Den gyter på dagtid i mai-juni
når temperaturen i vannet har steget til 17-20 grader. Gytingen
varer ca. 4 timer, og den får da livlige, lyse farger. Eggene
fester seg til vannplanter og klekker etter 2-8 døgn, avhengig
av vanntemperaturen. Yngelen fester seg til vannplanter inntil
plommesekken er fortært etter 4-10 døgn. Arten er seiglivet og
tåler oksygenfattig vann.
Bestandsstatus
Helt fram til 1980-tallet ble det spekulert i om karpa hadde
forsvunnet fra vår fauna på grunn av et kjølig klima. En oversikt
over alle karpelokaliteter i Norge fram til 1992, viste at 60-70
% av dem hadde dødd ut. Det er trolig bare noen få lokaliteter
som har hatt karpe over lenger tid. I Mildevatn og Mosvolltjern
har det vært karpe sammenhengende i over 150 år. I løpet av
de siste 10-20 åra har det vært en til dels omfattende
spredning av karpe her i landet. Den finnes nå i minst 63

lokaliteter, men mørketallene kan være like store. Historisk har
derfor karpa aldri vært mer tallrik her i landet.
Temperaturforholdene er begrensende faktor for overlevelsen
hos karpe her i landet. Det er påvist god rekruttering hos karpe
i enkelte lokaliteter, som dammer i Grenland- og Rådeområdet.
Dette er mest sannsynlig lokaliteter der vanntemperaturen i
gytetiden på forsommeren år om annet kommer opp i 17-20
grader. I tillegg må yngelen oppnå en viss størrelse i løpet av
sommeren for å overleve vinteren. Den nødvendige tilveksten
avhenger både av temperatur- og næringsforholdene. Et
varmere klima tilsier økt overlevelse hos karpe her i landet.
Rekrutteringen blir trolig også redusert av sterkt
predasjonspress fra fisk. I en dam i Råd var ål, abbor og større
karper sannsynlige predatorer. Dødeligheten hos yngre individer
er følgelig avhengig av hvilke fiskearter som forekommer.
Under dagens klima har ikke karpa noe stort
spredningspotensiale i norsk natur, men den vil med stor
sikkerhet kunne overleve i overskuelig framtid.
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