
Säker hantering vid karpfiske

Karparna är tåliga fiskar, men de skall liksom alla fiskar behandlas med största försiktighet för att 
de skall kunna återgå oskadda i vattnet och för att kunna leva så länge som möjligt. Karpen leker 
inte naturligt i våra sjöar och varje individ är därför oerhört dyrbar, behandla karparna med respekt!

Följande bör du tänka på vid karpfisket när du hanterar din fångst innan återutsättning.

Håven

Det är krav på att ha en ordentlig karphåv, med knutlöst finmaskigt nät som inte ger fisken skador 
på fenor och slemhinnor. Denna är alltid det första du packar upp och lägger fram vid fisket. Kasta 
inte ut några spön utan att ha den i ordning, uppfälld och nära till hands.

Avkrokningsmattan

När du håvat fisken är det viktigt att du har nästa moment avklarat, avkrokningsmattan med vatten 
tillgängligt på mjukt underlag (placera mattan undan sten, rötter och grenar). Mattan är inte avsedd 
för fisken att hoppa på men om fisken vältrar sig av och an måste man försäkra sig om att 
underlaget inte är helt stumt, för då skyddar inte de flesta mattor tillräckligt.
När du lyfter upp fisken ur vattnet i håven är det viktigt att du först kontrollerar att inga fenor ligger 
åt fel håll, utan att de är infällda längs med fisken kropp i sin naturliga riktning.
Ha alltid en hink eller liknande med vatten intill mattan som du fuktar den och fisken ordentligt 
med. På så vis skyddar man fiskens slemhinnor ordentligt.
Lämna aldrig fisken utan uppsikt på mattan, och ha gärna en våt karpsäck till hands som du kan 
placera över huvudet på fisken för att lugna den. Om fisken stått en stund i håven eller i säck innan 
den skall upp på mattan kan den ha vilat upp sig och här finns det risk för skademoment.
Låt fisken helst ruska av sig i håven i vattenytan istället för på mattan.
Om fisken börjar röra sig måste du snabbt beskydda den med blöt säck och din famn för att hindra 
den från att skada sig själv. Ett bra knep kan vara att lyfta upp kanterna på mattan något så mattan 
viker ihop sig lite och samlar, samt dämpar fisken i botten av mattan tills den lugnat sig.

Karpsäcken

Detta moment skal enbart användas om det är nödvändigt för att iordningställa fotoutrustning eller 
låta fisken återhämta sig en stund medan övrig utrustning förbereds. Karpsäcken är tillverkad i ett 
skonsamt material som inte skadar fiskens slemhinnor, samt har små hål för att få genomströmning 
av syresatt vatten. Fisken skall alltid kontrolleras så att den kan stå upprätt på egen hand innan den 
säckas och säkras. Fisken måste säckas på ett tillräckligt djup där den inte riskerar att skada sig på 
undervattenshinder (”snags”) såsom grenar, stenar eller liknande. Vidare måste man alltid 
dubbelkolla att säcken är ordentligt säkrad, att snöret inte har skador eller kan lossna från säcken. 
En säckad karp som ”tappas” svälter fisken och detta får aldrig ske. Använd ett extra säkerhetssnöre
alternativt flytande så kallade retainer slings som ej kan sjunka om du vill vara på den säkra sidan.

Fotografering

Kom ihåg att aldrig lyfta karpen högt över marken, sitt alltid ned med fångsten och be istället 
fotografen krypa ned på knä för bildernas skull. Om karpen får fart och börjar sprattla under 
fotografering måste man snabbt kunna luta sig över och lägga ned den försiktigt och kontrollerat på 
mattan utan att det sker en olycka.


