
Skrevet af Byens Dyrefoder, marts 2019. 

Tillykke med at du har - eller skal have - et akvarie. Husk at akvariefisk ikke er kæledyr som du kan 
få en relation til. De er heller ikke udstillingsdyr som kun tjener det formål at være dekorative 
(selvom et velkørende akvarie kan være utrolig flot).  

At holde akvarie og akvariefisk er at tage et stykke natur ind i sit hjem. Et lille udsnit af for 
eksempel en sydamerikansk flod, en afrikansk sø, en oversvømmet rismark i Asien eller et helt 
andet sted. Der findes mange og vidt forskellige naturlige levesteder for de fisk, du finder i din 
akvariebutik eller ser hos venner og familie.  

Hvis du respekterer, og tager højde for, at det er et stykke natur, du har i hjemmet, vil akvariet med 
sine planter og fisk give dig sjove og interessante oplevelser. Her kommer nogle råd og tips til dig, 
som ønsker at se dine fisk leve og opføre sig så naturligt som muligt: 

1) Undgå "fiskesuppe".... Put ikke for mange eller for store fisk i akvariet. Fisk skal have mulighed 
for at gemme sig samt at skabe naturlige territorier i akvariet. 

2) Undgå alger: Mange tænder akvariets lys om morgenen og slukker det først igen, når de går i 
seng om aftenen. Det giver nemt 14-18 timers belysning om dagen. Med så meget belysning vil 
algerne have optimale levevilkår. Sørg for at dit akvarie er belyst 10-12 timer om dagen. Det er med 
til at der ikke dannes alger. Derudover bør du skifte cirka en tredjedel af vandet hveranden uge. 

3) Undgå plastic dekorationer: En del butikker er fyldt med "dekorative" plasticfigurer og 
plasticplanter, som kan placeres i akvariet. Fiskene tager ikke skade af figurerne... men ... det har 
jo intet med naturen at gøre. Tværtimod. Gør dig selv den tjeneste at indrette akvariet med 
naturlige materialer: trærødder, sten og planter. Dermed arbejder du med akvariet som et stykke 
natur fremfor et stykke legetøj. 

4) Læs, læs og læs: Butikker, biblioteker og internettet er fyldt med godt læsestof om alle de mange 
forskellige fiskearter, du kan holde i dit akvarie. Du kan finde lange og detaljerede artikler om én 
enkelt fiskeart. Du kan finde kortere og let tilgængelige artikler og bøger om akvariefisk generelt 
eller om fisk fra ét bestemt område eller land. 

5) Få flotte og trygge fisk: Brug altid en mørk baggrund på dit akvarie. Det kan være så enkelt som 
et stykke sort, mørkeblåt eller mørkebrunt karton som sættes på ydersiden af bagruden. En mørk 
baggrund fremhæver fiskenes farver og gør dem trygge. Trygge fisk gemmer sig mindre og yngler 
mere end utrygge fisk. 

Ovenstående råd er få blandt mange vigtige råd, du har brug for, når du vil skabe et flot og naturligt 
akvarie. Læs, spørg og prøv dig frem. God fornøjelse med dit lille stykke natur. 

 

 


