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Karpe (øverste foto: skælkarpe, spejlkarpe og 

fuldskællet spejlkarpe. Nederste foto: koikarpe), 

Fotos: Henrik Carl 

 

Karpe (Cyprinus carpio) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Cyprinus carpio 

Synonymer: Cyprinus acuminatus, Cyprinus angulatus, 

Cyprinus atrovirens, Cyprinus bithynicus, Cyprinus chinensis, 

Cyprinus conirostris, Cyprinus festetitsii, Cyprinus fossicola, 

Cyprinus haematopterus, Cyprinus melanotus, Cyprinus 

nordmannii, Cyprinus sculponeatus, Cyprinus thermalis, 

Cyprinus tossicole, Cyprinus vittatus, Carpio flavipinna, Carpio 

vulgaris. 

Kaldenavn: Karpe (skælkarpe, spejlkarpe, læderkarpe, 

koikarpe). 

Beskrivelse: Karpen er en stor art, der kan blive op til 

godt 120 cm og ca. 50 kg. Fisk over 20 kg er meget sjældne 

i Danmark. Der er fire skægtråde omkring munden, som 

kan skydes frem som et rør. Basis af rygfinnen er lang, og 

den bageste af de stive finnestråler forrest i rygfinnen har 

kraftige savtakker.  Kropsformen er meget varierende, da 

der er fremavlet en lang række varianter, og det samme 

gælder skælklædningen. Karper, der er dækket af 

regelmæssige skæl kaldes skælkarper. Karper med store 

uregelmæssige skæl (spejlskæl) kaldes spejlkarper, og de 

har ofte større eller mindre parter uden skæl. Hvis der er 

meget få eller slet ingen spejlskæl kaldes de læderkarper, 

og hvis de er dækket af spejlskæl kaldes de fuldskællede 

spejlkarper. Også farven er meget variabel. Naturformen 

og de former, der er fremavlet til konsum er brunlige, 

gulbrune og grønbrune – mørkere på ryggen end på bugen. 

Som prydfisk er der fremavlet såkaldte koikarper i en lang række forskellige farver. Alle de ovennævnte 

typer af karper findes udsat i naturen herhjemme1. 

Forvekslingsmuligheder 
Karpen minder i formen mest om karussen (Carassius carassius) og sølvkarussen (Carassius auratus), og 

hybrider mellem arterne (især med karussen) er hyppige. Karpen kan kendes fra både karussen og 

sølvkarussen på de fire skægtråde ved munden, og desuden bliver karpen langt større end de andre. De 

forskellige former for spejlkarper kan let kende alene på de uregelmæssige spejlskæl. 
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Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Karpens oprindelige udbredelse er ikke kendt i detaljer, men det menes, at de karper, der først blev 

indført til Europa stammer fra området omkring Sortehavet, Det Kaspiske Hav og Aralsøen3, mens 

koikarperne stammer fra mere østlige bestande1. Allerede i middelalderen begyndte spredningen som 

dambrugsfisk, og karpen findes nu i store dele af verden, herunder i alle europæiske lande. Det er 

usikkert, præcis hvornår karpen blev indført til Danmark, men i midten af 1500-tallet blev den opdrættet 

flere steder. Allerede hurtigt herefter blev den almindelig ved slotte og herregårde, men mange steder 

yngler den ikke ret succesfuldt, og de fleste bestande kan kun opretholdes ved supplerende udsætning. 

Karpen er i dag udbredt over hele landet, hvor det er en almindelig fisk i både mindre og større søer samt i 

nogle af de store, langsomt strømmende åer. I havet kommer den kun som strejfer fra åerne1,2.  

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 2 2 2 1 1 8 10 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for karpen er vurderet til middel. Karpen har 

ringe ynglesucces i langt de fleste søer i Danmark. Tidligere mente man, at det skyldtes det kolde danske 

klima, men karper kan gyde ved temperaturer ned til omkring 15 °C, hvilket de fleste danske søer når 

allerede i maj eller juni. Den manglende succes skyldes nærmere konkurrence med hjemmehørende arter 

som fx skalle (Rutilus rutilus) og brasen (Abramis brama), der yngler tidligere på sæsonen1. 

Temperaturstigninger som følge af global opvarmning vil rykke/forlænge gydesæsonen hos karper i 

Danmark, men de hjemmehørende arters gydning vil formentlig også blive rykket tilsvarende. Den 

væsentligste spredning skyldes lystfiskeres udsætninger, og hvis de ophører, vi langt de fleste bestande 

forsvinde igen i løbet af et par årtier (karper bliver ofte 20-40 år). 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for karpe er 

vurderet til middel. Den er udsat i en lang række forskellige ferskvandsbiotoper gennem tiden, men det er 

næsten kun i søer, der er stærkt menneskepåvirkede (eutrofierede eller forurenede), eller hvor der er 

meget lille konkurrence fra hjemmehørende arter (råstofgrave eller biomanipulerede søer), at den danner 

egentlige ynglebestande. 

  

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til 

middel. Karpen æder en lang række forskellige fødeemner (plantefrø, orme, insektlarver, krebsdyr, 

muslinger, bløddyr), og hvor den er talrig, kan den have indflydelse på antallet af dem. Fødesøgningen i 

bunden kan også føre til tab af undervandsvegetation, da planterødderne kan løsnes, når bunden 

gennemrodes4. Langt de fleste steder herhjemme er karperne dog så fåtallige, at de ikke har nogen 

betydning, og det er kun de steder, hvor der findes tætte ynglebestande, at man ser påvirkning på andre 

arter. Karper yngler generelt ikke ret succesfuldt i søer med en naturlig sammensætning af danske 
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fiskearter, og erfaringer fra landene lige syd for os tyder ikke på, at det vil ændre sig i nær fremtid, hvis 

klimaet bliver varmere. 

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Påvirkning af økosystemer er vurderet til middel. På steder, 

hvor karper danner tætte ynglebestande, ser man ofte en markant reduktion af vandkvalitet som følge af 

prædation på dyreplankton og resuspension af sediment. Der er også en både direkte og indirekte effekt 

på vandplanterne (løsrivning og udskygning). I praksis er det overvejende i søer, der i forvejen er stærkt 

menneskepåvirkede (pga. eutrofiering, forurening og biomanipulation), at man ser større tætheder af 

karper og konsekvenser heraf. Det skal dog nævnes, at karper kun resuspenderer halvt så meget som de 

hjemmehørende brasener5, der er almindelige i de fleste større søer. De mere alvorlige konsekvenser, som 

man har set af karpeintroduktioner i områder med et varmere klima (og som ofte fremhæves som 

skrækeksempler), kan ikke overføres på danske forhold, og der skal mere end de forventede 

klimaændringer til at ændre ved det billede. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for karpe er vurderet til lav. Den tidligere 

produktion til konsum er nærmest ophørt, men arten har en betydelig rekreativ værdi i forbindelse med 

lystfiskeri. Karperne findes primært i søer, hvor der ikke er andre store økonomiske interesser, der 

påvirkes negativt. 

  

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for karpe er vurderet til lav. Det er en udmærket spisefisk og 

en af de vigtigste dambrugsfisk i verden med en produktion på over 1 mio. ton om året. 

 

Total score = 10 
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