
Karpfiske 
skolan

Beten
Det vanligaste betet till karpfiske 
idag är boilies.

Tveka inte att lägga några 
extra kronor på bra beten. Det är 
bevisat flera gånger om att ett bra 
bete fångar mer fisk. Vissa väljer 
att köpa färdiga boilies så kallade 
”ready-mades”. Färdiga boilies kan 
köpas i mängder av smaker, färger 
och storlekar.

De senaste åren har karpfisket 
verkligen tagit fart i Sverige, allt 
fler har blivit fascinerade av denna 
mytomspunna urstarka fisk. Vi ska 
här försöka att gå igenom grun-
derna för detta underbara fiske. 

Nu för tiden så behöver man 
inte lägga ner mycket tid på att 
leta efter vatten som innehåller 
karp, tack vare utsättningar från 
både privatpersoner och fiskeklub-
bar så finns det mängder av vatten 
i vårt avlånga land där det simmar 
karpar i varierande storlek.

Innan fisket eller eventuell 
mäskning börjar så är det precis 
som allt annat fiske, planering och 
rekognosering är guld värt. Karpen 
älskar växtlighet, inom karpfiske så 
kallat ”snags”. Näckroskanter, vass-
bälten, uthängande träd, ja allting 
som den kan gå fast i helt enkelt…

Att kolla botten innan man 
placerar ett tackel där är A & O, 
försök att hitta fläckar med hård 
botten vid exempelvis en näckros-
kant. Branter och ”åsar” kan också 
vara intressanta platser att placera 
ett tackel på eller i anslutning till. 

Karpen brukar vara förtjust i 
riktigt skitväder, varma molnfria 
sommardagar med temperaturer 
upp mot 25–30 grader kan man 
lika gärna ligga på stranden och 
sola, men däremot när vinden ökar 
och regnet står som spö i backen, 
då är det dags att fiska. Försök att 
finna någon lämplig plats där vin-
den ligger på och gärna i anslut-
ning till någon vegetation det kan 
vara ett riktigt lyckodrag. 

Utrustning
Till att börja med så gör inte allting 
svårare än det är. Det är lätt att bli 
blind och förvirrad när man kollar 

i alla tidningar och böcker när det 
gäller utrustning till karpmetet, 
speciellt litteratur från karpfiskets 
hemland, England. Man behöver 
inte köpa det allra värsta till att 
börja med. Det viktigaste är inte 
om spöna är snygga eller om rullen 
har dubbel vev eller inte. Det vik-
tigaste är det som karpen ser, det 
vill säga tacklet och betet. 

Idag finns hur många olika 
sorters tackel som helst, det är en 
enda stor djungel. Gör ett eller 
max ett par olika sorters helt van-
liga tackel, någon form av ”leadco-
re” eller ”tubing”, sänke, lekande, 
tafsmaterial, krok och till slut det 
viktigaste, betet. I Korda´s sorti-
ment finns allting som behövs för 
att göra ett bra tackel, tänk på att 
ett ”inline-sänke” lättare kan dra 
ner tacklet i dyn än om du använ-
der ett vanligt ”päron-bly”. Tacklet 
knyts enklast med en så kallad 
”knot less knut” på det så kallade 
”håret” träs sedan bete upp och 
låses fast med en ”hair stop”. Spön 
med en testkurva på 2,75lb är helt 
perfekt, rullen bör gärna ha en så 
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kallad baitrunner funktion och bör 
rymma ett par hundra meter 0,35 
mm lina. Nappalarm är en rätt vik-
tig del, eftersom att regn och rusk 
är riktigt ”karpväder” så måste 
larmen vara 100% vattentäta. Alla 
Fox larmen klara detta utan pro-
blem. Swingers eller Hangers kan 
behövas för att kunna registrera så 
kallade ”drop backs”. 

Var rädd om karpen när du väl 
landat den, använd en stor knutlös 
håv, en tjock avkroknings matta, 
vågnät och karpsäck. Undvik att ha 
karpen i en karpsäck under längre 
tid. 

Vad det gäller tält, sängar, 
stolar och alla andra tillbehör så låt 
plånboken avgöra. Cormoran har 
mycket bra prylar till bra priser.

Filip med fin, nattfångad fjällkarp.

Det finns en hel del olika fabrikat 
på beten, Solar och Mainline är två 
med mycket, mycket hög klass, an-
vänder du något utav dessa betena 
så beror det på något annat om du 
inte får fisk… 

Det är naturligtvis inte bara 
boilies som fångar karp, pellets, 
majs, hundfoder, bröd, ja listan kan 
göras hur lång som helst, det är 
bara att prova och experimentera.

Mäskning
Många gånger kan det låna sig att 
mäska ett par dagar innan själva 
fisket. Dels så får karparna chans 
att smaka på ”ofarliga” beten och 
sen så lär dom sig att dom kan hit-
ta mat på ett visst ställe. Överdriv 
aldrig mäskningen. Låt oss säga att 
tanken är att fiska fredag–söndag. 

Då kan det vara lämpligt att mäska 
söndag, tisdag och torsdag mäska 
då med ca 1–2 kg boilies och unge-
fär lika mycket pellets, majs och 
hampa. Hampa som för övrigt är 
en riktig magnet på många av våra 
karpfiskar.

Börja mäska ett stort område, 
dra sedan ner det för varje gång 
du mäskar, för att slutligen bara 
mäska där du har tänkt att placera 
dina beten.

Pellets, majs och hampa m.m. 
kallas ofta för partikelbeten, dessa 
kan man ofta köpa i välsorterade 
djuraffärer. Glöm inte att dom 
flesta partikelbeten måste kokas 
innan du kan använda dom.

Till sist
Det finns mycket mer att skriva 
och det finns mycket att lära sig, 
det viktigaste är att göra något 
som man tror på själv. Dom senaste 
åren så har det varit en hel del ar-
tiklar i dom olika fiskemagasinen. 
Bland annat så har tidningen Fiske-
Feber haft ett par stycken artiklar 
om karpfiske under 2006 som har 
varit riktigt bra.

Sen finns det en bok som heter 
”Svenskt karpfiske” den behandlar 
allt som man kan tänka sig när det 
gäller karpfiske. Trots att den precis 
som sin författare har några år på 
nacken så är den verkligen bra, bo-
ken alltså… Läs den. Precis som allt 
annat så kan man hämta mycket 
matnyttigt från Internet, prova att 
besöka www.karpverket.se

Skitfiske, och må larmen tjuta…

Filip & Berra

Andra väljer att köpa mixer och 
smakämnen för att själva tillverka 
sina egna boilies, vilket kan vara 
väldigt roligt, man kan prova sig 
fram med olika smaker och färger 
plus att det alltid är roligare att 
fånga fisk på en egen rullad boilie, 
precis som flugfiskaren tycker att 
det är roligt att fånga fisk på egen-
bundna flugor. 

Fullriggad rodpod i väntan på napp.

Tackel med tillbehör.

Karpsäck och avkrokningsmatta.

Filip, Sandra och 
Palle i Team Berras 
Sportfiske har vun-
nit Sveriges största 
karptävling 2 år i 
rad. 


