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Kom i gang med akvariefisk 
– på den sjove måde

Den nemme guide for begyndere

Få mere at vide på www.tetra.net
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Kreativt

Afslappende

Fornøjeligt

Dekorativt

Lærerigt

Udviklende

Der er mange gode grunde til at holde akvariefisk: glæden 
ved at passe både smukke og farvestrålende, levende fisk, 
fornøjelsen ved at indrette akvariet til at give bevægelse og 
farver i et hvilket som helst rum, en mulighed for børnene til at 
opleve de mange fornøjelser ved at have kæledyr. 

Uanset hvad, bliver man aldrig for gammel eller for ung til 
at hoppe ud i den fascinerende undervandsverden, som et 
akvarium byder på.

Hvorfor er det så anderledes at have akvariefisk
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Oplev din egen verden under vandet



Hvilke fisk skal du vælge?

Du bestemmer selv

Der er 2 hovedtyper af akvarier, som begynderen kan vælge 
mellem: et guldfiskeakvarium (koldtvands) eller et tropisk akvarium 
(opvarmet).

Din lokale akvariebutik viser dig gerne deres udvalg af akvariefisk, fordi der er nogle 
typer af fisk, som trives ekstra godt sammen. Det er en rigtig god ide at få råd og 
vejledning om de fisk, du vil have, så du er sikker på, at alle fiskene kan gå sammen. 
Nogle gange er de meget farverige fisk, som ser fantastiske ud i akvariebutikken, 
enten meget aggressive over for andre fisk, eller også bliver de så store, at de ikke 
passer i dit akvarium.

Tropiske fisk lever i varmere farvande på deres 
naturlige levesteder. Derfor vil de ikke kunne 
overleve i et uopvarmet koldtvandsakvarium. 
Så hvis du vil have tropiske fisk, skal du have et 
opvarmet akvarium med et varmelegeme. I din 
lokale akvariebutik kan du få et farverigt udvalg 
af tropiske fisk, og mange af dem er perfekte til 
akvariebegynderen.

Du bør vælge en kombination af tropiske fisk, 
der går i alle højder (zoner) i akvariet. For 
eksempel svømmer guppier og platyer lige under 
vandoverfladen, tetraer og danioer svømmer i 
mellemzonen, og de små pansermaller strejfer 
fortravlet rundt i bundgruset efter foderbidder.

Et guldfiskeakvarium er en skøn måde at 
komme i gang med at holde akvariefisk. De 
er ikke kræsne med hensyn til foder, og de er 
sjældent aggressive over for medfisk i akvariet. 
I din lokale akvariebutik kan du få forskellige 
varianter af guldfisk, f.eks. Shubunkin, som er en 
mangefarvet variant i mange forskellige mønstre 
og farver. Comet guldfisk er ofte røde og hvide 
og har en lang hale.
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Tropiske fisk

Guldfisk
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Nu skal du vælge dit akvarium

6 7

www.tetra.net

 
Ekperthjælp

Placeringen
Et fyldt akvarium er tungt, så hvis du kan finde 
den rette plads til det fra starten, slipper du for 
at flytte det efterfølgende. Det bedste sted at 
placere et akvarium er:

• Hvor der er rimeligt roligt, uden pludselig støj

• Hvor der ikke er stor travlhed

• Hvor der ikke er varme- eller kølekilder 
(f.eks. radiatorer eller airconditionanlæg)

Størrelsen
Størrelsen af akvariet er ikke bare afgørende 
for, hvor mange fisk du kan have, men også 
hvor nemt det er at passe. Den traditionelle 
guldfiskebowle er ikke en ideel bolig, og 
den er typisk meget sværere at passe end 
moderne akvarier.

Når du har fundet ud af, hvilket 
akvarium du skal have, kan du fortælle 
akvarieforhandleren, hvad du har tænkt dig. 
Forhandleren kan vise dig de forskellige 
muligheder, du kan vælge mellem.

Det er nemt med et startsæt

Tetra AquaArt akvarier gør det nemt for 
akvarieejeren. Ud over det elegante, moderne 
design er disse akvarier gennemtænkt ned i den 
mindste detalje, så de er nemme at bruge og 
holder vandet klart og sundt. Desuden medfølger 
alt det nødvendige udstyr, vejledning til at starte 
akvariet samt Tetra foder og plejeprodukter.

• Hvor det er nemt at komme til, ved 
eventuel vedligeholdelse

• Hvor der ikke er direkte sollys, så 
algevækst og overophedning kan undgås

• På et solidt underlag, der kan bære 
vægten af akvariet (1 liter vand vejer 1 kg)

• I nærheden af en stikkontakt, så 
akvarieudstyret kan tilsluttes, men tilpas 
på afstand, så vandsprøjt ikke udgør en 
fare

Til moderne akvarier medfølger der typisk 
det nødvendige udstyr, som gør det 
nemmere for køberen. Men hvis du vil 
have et helt bestemt, stort akvarium, eller 
et i et mere usædvanligt design, vil du 
eventuelt skulle købe noget til ved siden af. 
Din akvarieforhandler kan rådgive dig med 
hensyn til, hvad du skal bruge, eller du kan 
få mere at vide på vores websted  
www.tetra.net.

Før du køber dit akvarium, skal du tænke over, hvad 
du vil med det, og hvor det skal stå. Det sparer dig for 
problemer senere og gør det nemmere for dig, når du 
skal starte dit nye akvarium.
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Hvordan skal dit akvarium indrett es?
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Dekorationsmaterialer gør ikke kun 
akvariet flot, men fungerer også som 
skjulesteder og er interessante for 
fiskene.

Levende planter gør tropiske 
akvarier ekstra spændende, 
producerer ilt til fiskene og holder 
alger væk. De kunstige planter i 
Tetra DecoArt sortimentet er en 
alternativ løsning, som er flotte 
og nemme at vedligeholde.

Valget af akvariebund er 
vigtigt, fordi bunden f.eks. 

kan give levende planter 
bedre muligheder for at slå 

rod og få næring. De fås i mange 
forskellige farver og former. Normalt 

bruges der grus til bunden, fordi det 
er nemmest at 

vedligeholde. Af 
hensyn til dine 

Indret dit akvarie med 
DecoArt StickerSets helt i 
din egen stil.

Der fås forskellige akvarieplakater, som er 
nemme at montere på siden i akvariet.

Tetra tilbyder en række gode 
produkter til spændende indretning af 
undervandsverdenen i dit akvarium: Tetra 
DecoArt plakaterne er nemme at montere og 

fisk bør du bruge grus uden skarpe kanter.

Dekorationsmaterialer til akvarier fås også i 
mange forskellige varianter: naturlige former, 
som f.eks. trærødder, drivtømmer og sten, 
undervandsgenstande, som f.eks. skibsvrag, 
ruiner eller figurer fra børne- og tegnefilm, 
kan vælges som pynt til akvariet helt efter 
egen smag og lyst.

Sørg for at købe dekorationsmaterialer, som 
er fremstillet til brug i akvarier, så de ikke 
afgiver giftige kemikalier til vandet.

Nogle akvariedekorationer kan sluttes 
til en luftpumpe, så der stiger bobler op 
fra dem, og de fungerer som spændende 
indslag.

fås med forskellige temaer. Desuden er der 
de selvklæbende Tetra DecoArt StickerSets, 
som både er nemme og sjove, når du vil 
ændre på dekorationen i akvariet.



Det er sjovt at have akvariefisk... ...og utroligt nemt

Det er sjovt og der er mange glæder 
ved at holde akvariefisk for alle uanset 
alder. Men som med alle andre kæledyr 
skal fisk passes med det rigtige foder og 
et sundt levested. Det er nemt at passe 
dit akvarium, og det er hurtigt gjort, så 
længe du sørger for at vedligeholde det 
på nogle grundlæggende punkter.
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Fodring
Det mest fornøjelige ved at have et 
akvarium er at fodre sine fisk. Det er på 
dette tidspunkt, at du kommer tættest på 
dine fisk (nogle af dem bliver oven i købet 
så tamme, at de kan fodres med hånden!). 
Hvis man har et guldfiskeakvarium eller et 
tropisk akvarium, skal fiskene fodres 1-3 
gange om dagen. TetraMin til tropiske fisk 
og TetraGoldfish til koldtvandsfisk er ideelle 
foderprodukter. Det er foderflager, der 
indeholder alt det, som dine fisk skal have for 
at trives.

Vandskift
Med tiden bliver akvariet 
uklart. Derfor skal du skifte 
vandet regelmæssigt.

En bundrenser, som f.eks. 
Tetra GC, er perfekt til dette 
formål.

Akvariet står friskt og klart efter et vandskift, 
og fiskene sætter også pris på det friske 
vand!

Hvor tit vandet skal skiftes, afhænger af mange 
ting, som f.eks. akvariets størrelse og den 
vandrenser, du bruger.

Hvis du bruger Tetra Water Care Tabs, skal 
20-50% af vandet i akvariet skiftes med frisk 
vand én gang om måneden. Du skal blot suge 
vandet op af akvariet og efterfylde med frisk, 
tempereret postevand.

Kom Tetra Water Care Tabs i postevandet for 
at gøre det sikkert for fisk. Til akvarier med 
tropiske fisk skal der først tilsættes Safe Tabs 
og derefter Clear Tabs hver anden uge og til 
guldfisk hver 14. dag.

De gyldne regler for akvarieejere
Rigtigt Forkert

  gør postevand sikkert for fisk ved at 
tilsætte Tetra Safe Tabs 

  kontroller vandudstrømningen fra 
akvariefiltret regelmæssigt

  rens akvariegruset regelmæssigt 
med en Tetra GC bundrenser

  foretag delvist vandskift 
regelmæssigt 

  opsug eller brug et net til at fjerne 
foder, der ikke er blevet ædt

 isætning af for mange fisk i akvariet
 isætning af aggressive fisk eller arter, 

der bliver for store til akvariet
 isætning af alle de fisk, du vil have i 

akvariet, på én gang (planlæg i stedet 
en gradvis isætning)

 overfodring af fiskene (giv fiskene alt 
det, de kan æde i løbet af 2-3 minutter, 
1-3 gange dagligt)

 brug af foder i dårlig kvalitet (brug en 
god kvalitet for at holde vandet klart og 
fiskene sunde)
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Rensning af filtret
Filtret er livsvigtigt for at holde vandet i akvariet sikkert 
for fiskene – uden filtret vil akvarievandet hurtigt blive 
forurenet og fiskene dø. Kontroller vandudstrømningen 
fra filtret. Hvis der ikke er tilstrækkelig udstrømning, 
skal filtret renses.

De fleste filtre, som f.eks. Tetra INplus, har 
skumelementer, som skal tages ud og renses i en 
spand vand fra akvariet (ikke fra vandhanen).

EasyCrystal filtre er endnu nemmere at vedligeholde, 
fordi de indeholder en engangspatron, der skal skiftes 
en gang om måneden.

Du kan finde svar på de 
spørgsmål, der typisk stilles til 
dit akvarium, på vores websted 
www.tetra.net



Sådan kommer du i gang

Hvad skal jeg bruge?
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Indkøbsliste:
Akvarium (akvariestand som ekstraudstyr)

Lampe
Filter
Varmelegeme
Termostat
Bund
Pyntegrus
Tetra Water Care Tabs

Fiskefoder
Tetra SafeStart

Varmelegeme
Hvis du har besluttet dig for at have tropiske fisk i 
stedet for guldfisk (koldtvandsfisk), skal du have en 
termostatvarmer til dit akvarium. De fås i forskellige 
størrelser, og jo større akvarium, desto større watt 
skal varmelegemet kunne yde. Hvis varmelegemet er 
for lille, kan det ikke holde akvarievandet varmt nok.

Filter
Den vigtigste del af udstyret til ethvert 
akvarium er filtret. Alle akvarier, 
uanset hvor små de er, har brug for 
et system til at filtrere vandet, så det 
holdes rent og sikkert til fiskene.

Der fås forskellige filtre, som passer 
til forskellige akvarietyper. Her kan du 
også med fordel overveje et startsæt, 
fordi der indgår et passende filter, 
nemlig EasyCrystal Filter.

Akvarium
Selve akvariet er udgangspunktet, og akkurat 
som med fiskene, er der et kolossalt udvalg af 
størrelser, former og farver! For fuld tryghed 
kan du vælge at købe et kvalitetsakvarium som 
startsæt, som f.eks. et Tetra AquaArt akvarium, der 
fås i forskellige størrelser.

Sættet indeholder alt, hvad du har brug for til at 
komme i gang med enten et koldtvandsakvarium 
eller et tropisk akvarium.

Hvad skal jeg ellers bruge?

Til at passe dine nye fisk kan du få nogle produkter, som er nemme at bruge, og som 
er nødvendige, når du skal starte et nyt akvarium. Tetra Water Care Tabs skal tilsættes 
for at gøre postevand sikkert for fisk. De er nemme at dosere en gang om ugen eller 
hver anden uge, og der er 2 typer til guldfisk eller tropiske fisk. Læs altid anvisningerne 
på emballagen først.

Termometer
Du bør sætte et 
akvariumtermometer et 
synligt sted i akvariet, 
så du kan kontrollere, 
at varmelegemet holder 
den rigtige temperatur i 
akvariet.



Så nemt er det at starte dit akvari um

Skyl bundmaterialet grundigt i rindende 
vand for at fjerne eventuelt støv. Hvis du 
vil have levende planter, skal du lægge 
et lag TetraPlant CompleteSubstrate 
på bunden af akvariet, før du lægger 
bundmaterialet på. Dæk med den 
bundmaterialetype, du foretrækker.

Læg en plade eller tallerken på gruset, 
og hæld det forberedte vand i. Derved 
holdes bunden på plads, mens der 
fyldes vand i akvariet. Fyld kun akvariet 
halvt op på dette tidspunkt, så der kan 
isættes planter.

Sæt filtret, varmelegemet, termometeret 
(og eventuel luftpumpe) på plads som 
anvist i instruktionsbogen. Vask de 
dekorationsmaterialer, du har valgt, 
grundigt (uden sæbe), og arranger 
dem, som du synes. Prøv at bruge 
dekorationen til at skjule udstyret, og 
husk at lave skjulesteder til fiskene.

Planter skaber endnu bedre forhold i 
akvariet, og der er mange forskellige 
både kunstige og levende planter at 
vælge imellem.

Når akvariet er fyldt, skal du tænde 
for alt udstyret for at kontrollere, at 
det fungerer korrekt. Tilsæt Tetra Safe 
Tabs i vandet for at stabilisere det og 
gøre det sikkert for fiskene. Med Tetra 
SafeStart forkortes indkøringsfasen.

5 nemme trin

Bund

Vand

Planter

Indkøringsfase

Udstyr og  
dekorationsmaterialer

Trin 1

Trin 3

Trin 2

Trin 4

Trin 5

14 15

Når du har valgt udstyr, akvariebund og 
dekorationsmaterialer og har fundet en 
velegnet plads til akvariet, kan du gå i 
gang med at starte det:
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Læg en måtte  
under akvariet,  

så det ikke revner

Tetra TopTips



Vandpleje Fodring
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En af de allervigtigste ting, der holder akvariemiljøet 
sundt, er en god vandkvalitet. Hvis du følger Tetras 
plejeanvisninger, bør vandkvaliteten i dit akvarium 
holde sig i god stand.

Som alle andre dyr har fisk også brug for velafbalanceret 
ernæring til at holde sig sunde og i god form. Tetra 
tilbyder forskellige ernæringsprodukter til fisk, som 
er sammensat og testet til bestemte ernæringsbehov. 
Selvom man bør undersøge hver enkelt fisks 
ernæringsbehov, hver gang man får en ny, er 
hovedreglen, at de fleste fisk skal fodres 1-3 gange om 
dagen ved at give dem så meget, de kan æde i løbet af 
nogle minutter.

Du kan hurtigt analysere 
vandkvaliteten med Tetra Test 
6in1 teststrimler, som indikerer 
de vigtigste måleværdier 
for vandkvalitet på kun 60 
sekunder!

Tetra har endda gjort det endnu nemmere at holde vandet 
sikkert, rent og sundt ved hjælp af 2 unikke tabletter – 
Tetra Clear Tabs og Tetra Safe Tabs. Safe Tabs holder 
vandet sikkert og sundt for dine fisk til enhver tid, og ved 
regelmæssig tilsætning af Clear Tabs holdes vandet altid 
krystalklart.

De kan anvendes hver for sig eller sammen, så der altid er 
perfekte forhold i akvariet. Tetra Water Care Tabs i form af 
brusetabletter er sikre, og 
de er nemme at dosere 
og bruge.

Alle Tetras foderprodukter er udviklet, så de giver minimale 
fiskeekskrementer i vandet, så det holdes rent og klart. 
Desuden er de baseret på en patentbeskyttet BioActive-
formel, der giver fiskene et stærkt immunforsvar. De 
indeholder alt det, som giver fisk en velafbalanceret og sund 
ernæring, og som giver minimale fiskeekskrementer i vandet.

De kan anvendes som hovedernæringskilde til dine fisk.

Daglig fodring
Tetra Goldfish Flake er hovedfoder i form af flager til guldfisk 
og er ideel som daglig ernæring. Som alternativ er der Tetra 
Goldfish Sticks, der er nemmere for børn at fodre med, fordi 
sticksene kan tælles op, så man undgår at overfodre. 

TetraMin er verdens mest solgte 
foder til tropiske akvariefisk, og 
det er velegnet til mange af de 
mest udbredte akvariefiskearter. 
TetraMin fås i 2 former: flager og 
crisps. Crisps er en endnu mere 
avanceret form for ernæring, fordi 
de er produceret ved hjælp af Tetras 
patentbeskyttede produktionsproces 
ved lav temperatur.

Derved bevares vitaminerne, og 
foderet er mere fordøjeligt.

Du kan få mere at vide om 
vandpleje og øvrige Tetra 
plejeprodukter på www.tetra.net



Weekender og ferier Om Tetra
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Til længere ferier – Tetra Holiday 
foder
TetraMin Holiday og Tetra Goldfish Holiday er 
unikke, gelbaserede feriefoderprodukter, som 
indeholder dafnier og er tilsat vitaminer og 
mineraler.

I modsætning til gipsbaseret feriefoder er disse 
foderprodukter 100% optagelige og ændrer ikke 
akvarievandets kemiske balance. Tetra Holiday 
foderprodukterne er gelbaseret, naturligt foder 
til fodring i op til 2 uger.

Tetra blev grundlagt af Dr. Ulrich Baensch for 60 år 
siden. Hans arbejde resulterede i verdens første 
hovedfoder i flageform, nemlig TetraMin. Tetras 
succes som verdens førende leverandør på dette 
marked bygger på virksomhedens klare målsætninger 
om kvalitet og innovation. Med løbende forbedringer 
af sine produkter og serviceydelser gør Tetra det 
nemmere end nogensinde at skabe det perfekte 
akvarium til dine fisk.

Til korte ferier – Tetra Weekend foder
TetraMin Weekend er 100% optageligt foder, som 
dækker alle dine fisks ernæringsbehov, når du er på 
miniferie eller bortrejst i weekenden. I modsætning 
til gipsbaseret feriefoder gør disse foderprodukter 
hverken akvarievandet grumset eller ændrer dets 
kemiske balance.

Tetras mange succesrige, innovative produkter 
gennem de seneste 60 år har banet vejen for 
Tetras position som verdens førende leverandør til 
akvariemarkedet, og virksomheden distribuerer i 
dag til mere end 90 lande.

Tetra tilbyder et stort udvalg af foder 
og plejeprodukter i høj kvalitet til 
dækning af alle dine fisks behov. Du 
kan læse mere om vores produkter eller 
få mere at vide om at holde akvariefisk på vores 
websted på adressen www.tetra.net

Tager ansvar
Som markedets førende anser Tetra det som sin pligt at behandle verden og 
dens ressourcer ansvarligt. Gennem løbende forbedringer af sine produkter, 
emballager, logistikaktiviteter og serviceydelser opfylder Tetra ikke blot sine behov 
som virksomhed, men passer også på miljøet via et løbende bæredygtighedsprogram som 
et af sine ledende principper.


