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Funktion och syfte 

 
Akvariets historia börjar redan hos Sumererna för 4500 år sedan. Då var det som oftast som 

mat, och inte prydnad och underhållning. I Egypten så odlade man vissa fiskar för deras färger 

som prydnad. Det var först på Romartiden som man började hålla fiskar för nöjes skull på 

allvar i kar gjorda av marmor, de var även de första med att anlägga saltvattensakvarier som 

försågs med färskt havsvatten via kanaler. Det var först runt år 50, när glasskivor blev 

vanligare, som det moderna akvariet började ta sin form. 

I Kina, för över tusen år sedan, tog man akvaristiken ett steg längre och började odla guldfisk 

i olika former och färger. Detta spred sig till Japan 1500-talet och blev en snabb succé där 

odling och förädling av guldfisk och koi (en sorts karpfisk) blev populärt. Nu är Japan 

världsledande när det gäller export av guldfisk och koi. 

I början av 1600-talet kom de första guldfiskarna till Portugal och blev snabbt populära i 

övriga Europa som prydnader i konstgjorda sjöar och dammar. 

Just guldfisken, och de varianter som finns av den, har varit mycket viktiga för spridningen av 

intresset för akvaristiken världen runt. 

Philip Gosse, en engelsk naturalist, myntade uttrycket akvarium i sin bok ”The Aquarium” 

som gavs ut 1854. Det var runt denna tid man bättre började förstå vad växter och djur har för 

krav (temperatur, filtrering, vattencirkulation osv.). I och med att det blev större insikt i 

skötseln av akvariet så underlättades även möjligheterna att studera fiskar, växter och andra 

djur under längre tid. Vid den här tiden så fanns det sällan renodlade akvarier, utan det var en 

blandning mellan terrarium och akvarium, även kallat paludarium (latin, paludal betyder 

våtmark eller träsk och arium stängd behållare). 

Mellan 1870 och 1950 gick utvecklingen mycket fort och akvarierna blev allt vanligare i 

hemmen. I och med att det blev lättare att resa runt om i världen så blev fler djur och växter 

tillgängliga för allmänheten, framförallt tropiska arter, som blev mycket populära.  

Idag är akvariet och dess invånare ett av de vanligaste husdjuren i världen. 

 

Syftet med ett akvarium kan vara många, men framförallt är det som prydnad. 

Fiskar är vanligast att hålla i akvarier då vissa har en snabb reproduktion. 

Guppy till exempel får i snitt yngel en gång i månaden under gynnsamma förhållanden och de 

växer fort. Andra fördelar med fiskar är att de relativt lätta att sköta, billigt och roligt, men det 

finns även andra djur som passar bra i akvarier så som räkor, krabbor, snäckor, musslor och 

grodor av olika slag. 

Självklart finns det fiskar som är mycket svåra att hålla i akvarier då de har mycket stora krav 

på levnadsmiljön, till exempel starkt strömmande vatten, stora ytor eller andra krav. 

Akvarier används även för att studera djurs beteende och livscykel vilket i många fall kan 

vara svårt och tidskrävande i deras naturliga miljö.  

Även inom medicinsk forskning används fiskar för att förbättra djurens och människans hälsa. 

Många publika akvarier har som syfte att utbilda och skapa ett intresse hos människor som 

besöker för att skapa en större insikt i naturen, men de har ofta samarbete med universitet och 

högskolor som bedriver studier och liknande. 

En viktig funktion med akvarier är att rädda hotade djur när skogar avverkas, vattendrag 

antingen förorenas eller torrläggs och försöka skapa en levande genbank för framtiden.  

En stor del av akvarierna finns i hemmen, utanför forskning och studier. Där fyller de helt 

andra funktioner. De är inte bara prydnader, de kräver även att man lär sig ta ansvar i form av 

rutiner (vattenbyte, matning osv.) och att känna respekt för levande varelser. Man lär sig även 

om det kretslopp och ekologiska balans som finns i naturen. Skötseln och ansvaret är 

detsamma även det är olika syften med akvarierna. Ett väl fungerande akvarium ger även 

mycket glädje. 
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Material: 
Akvarium 

Ju större ju bättre, en bra sak att tänka på. Om akvariet är begagnat kan silikonet behövas 

bytas. 

 

Sand/grus 

Rådasand är bra. Men man kan även ta sand utifrån om man kokar den först. 

 

Stenar 

Samma gäller här. Sten utifrån går bra om den kokas. Viktigt att tänka på är att den inte är 

giftig på något sätt. 

 

Rötter 

Rötter ska köpas i butik. De kan färga vattnet i början men avtar med tiden och är inte farligt. 

 

Vatten 

Ta reda på surhet (pH), hårdhet (dH) och klorhalt i kranvattnet innan. Vattenberedningsmedel 

kan behövas. Fråga i butiken. 

 

Djur (fiskar, skaldjur, snäckor osv.)/Växter 
Se till att djuren har samma krav på vattnet (temperatur, pH, dH osv.) Försök köpa alla djur 

och växter i samma butik för att minimera risken för sjukdomar och andra problem. 

 

Pump/Filter 

Finns 2 varianter, inner- och ytterfilter. För 200 liter och mindre används innerfilter med 

fördel. Är det större så är ytterfilter ett bättre val. Fluval är ett bra märke.  

 

Doppvärmare 

Ett akvarium utan doppvärmare håller rumstemperatur, kanske lite lägre. Kräver växter och 

djur varmare vatten är doppvärmare en nödvändighet. 

 

Belysning 

Det finns belysning/lysrör som är specialanpassade för växter. Se till att välja rätt för akvariet. 

 

 Arbetsredskap: 

 

Algskrapa/algmagnet 

Bra för att avlägsna alger som växer på glaset.  

 

Slangar 

Nödvändiga vid vattenbyte. Trädgårdsslang går utmärkt. 

 

Hink 

Underlättar vid vattenbyte 
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Akvarieskötsel 

 
Rengörning. 

 
Om akvariet är utrustat med ett filter så tvätta det vid behov. Ta en del av akvarievattnet i en 

hink och tvätta filtret däri för att behålla de goda bakterier som finns i filtermaterialet. Man 

kan även använda handljummet kranvatten, men akvarievatten rekommenderas.  

Ifall det börjar bli mycket alger på glaset så kan man använda en algskrapa eller algmagnet.  

 

Använd ALDRIG rengöringsmedel eller andra kemikalier. 

 

 

 

Vattenbyte. 

 
 

 

Vattenbyte bör ske ca 1-2 ggr/månad 

och inte mer än ~30 % av vattnet ska 

bytas. Stora fiskar producerar i regel 

mycket avfall och äter slarvigt. Då 

måste man byta mer vatten oftare för att 

det inte ska förorenas. 

 

 

 

 

 

Matning. 

 

 
Mata aldrig mer än att det blir uppätet på 2-3 

minuter och 1-2ggr/dag.  

Mängden mat beror på antalet fiskar och hur 

stora de är. 

Tänk på att ge en så varierad kost som möjligt 

och anpassa maten efter fiskens behov. 
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Fiskar 
 

 
Klassificering:    Metallpansarmal (fisk) 

Domän: Eukaryoter 

Eukaryota 

Rike: Djur 

Animalia 

Stam:   
Chordata 

Understam: Ryggradsdjur 

Vertebrata 

Klass: Benfiskar 

Osteichthyes 
Underklass: Taggfeniga fiskar 

Actinopterygii  

Ordning: Malartade fiskar 

Siluriformes 

Familj: Pansarmalar 

Callichthyidae 

Släkte: Corydoras 

Art: Metallpansarmal 

C. Aeneus 

 

 

En metallpanrmasal är omnivor (allätare), det betyder att den äter både växtdelar och små 

djur. De har inga problem att äta flingfoder, fodertabletter eller fryst mat (tex. röda 

mygglarver). 

Alla Corydoras-malar är fredliga stimfiskar och passar mycket bra i sällskapsakvariet, men en 

viktig sak att tänka på är ha minst 6-7 stycken, men gärna fler, då det är en stimfisk. 

De trivs bäst i ett akvarium med några gömställen (rötter, stenar osv.), mycket växter men 

även en öppen yta. Sanden får inte vara för stor (max 1-2mm) eller vass då de gillar att böka 

runt och lätt kan skada sina skäggtömmar. Vattnet bör vara syrerikt och rent för att de ska må 

bäst. De är även känsliga mot salt i vattnet.  

Honorna är klart större och har en kraftigare kroppsform.  

När de leker så fäster de rommen på växtdelar och botten och en hona kan lägga upp till 400 

ägg. De är relativt lättodlade i akvarier. För att de ska börja leka kan man göra ett stort 

vattenbyte med lite kallare vatten. 
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Klassificering:   Endlers guppy (fisk) 
Domän: Eukaryoter 

Eukaryota 

Rike: Djur 

Animalia 

Stam: Ryggsträngsdjur 

Chordata 

Understam: Ryggradsdjur 

Vertebrata 

Klass: Benfiskar 

Osteichthyes 

Underklass: Taggfeniga fiskar 

Actinopterygii  

Ordning: Tandkarpar 

Cyprinodontiformes 

Familj: Ungfödande tandkarpar 

Poeciliidae 

Släkte: Poecilia 

Art: Endlers guppy 

P. wingei 

 

Endlers guppy äter det mesta som erbjuds och är inte kräsen. 

Den är en mycket tålig och lättodlad levandefödare och ger uppemot 15-20 yngel per lek som 

sker ungefär en gång i månaden. Den äter väldigt sällan sina egna yngel, något som annars 

förkommer hos den vanliga guppyn (Poecilia reticulata). Arten är fredlig och kan hållas ihop 

med andra arter så länge de inte riskerar att bli uppätna av större fiskar. 

I handeln förekommer det få, om alls, renrasiga Endlers då den lätt kan korsas med den 

vanliga guppyn. 

Ett lämpligt akvarium skall innehålla en del växter, gärna flytväxter. 

Hanarna är betydligt färggrannare än de större honorna (hanarna blir max 2-2.5 cm).  
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Kräftdjur 
 

 

 

 

Klassificering:    Amanoräka (kräftdjur) 

Domän: Eukaryoter 

Eukaryota 

Rike: Djurriket 

Animalia 

Stam: Leddjur 

Arthropoda 

Understam: Kräftdjur 

Crustacea 

Klass: Storkräftor 

Malacostraca 

Ordning: Tiofotade kräftdjur 

Decapoda 

Underordning: Pleocyemata 

Infraordning: Räkor 

Caridea 

Överfamilj: Atyoidea 

Familj: Atyidae 

Släkte: Caridina 

Art: Amanoräka 
C. Multidentata 
 

 

Amanoräkan är i första hand herbivor (växtätare). Huvudfödan består av alger och döda 

växtdelar. Men i akvariet så äter den i stort sett allt som erbjuds, förutom alger och växtdelar 

så äter de även foderrester, maltabletter, avföring från fisk etc. Om de går i samma akvarium 

om fisk så behöver man inte bry sig om att mata räkorna direkt. De är utmärkta 

”bottenstädare” och bökar oavbrutet runt för att hitta mat. Ett akvarium med amanoräkor får 

mycket sällan problem med alger. För att räkorna ska trivas som bäst bör man ha minst 6 

stycken, men gärna fler då de föredrar att gå i stim. Har man för få räkor är de skygga och 

visar sig sällan.  

Arten är mycket svårodlad. Larverna kräver bräckvatten för att utvecklas som man senare 

stegvis låter övergå till sötvatten. 

Amanoräkan är mycket fredlig och passar bra ihop med små lugna fiskar typ guppy, 

zebrafisk, pansarmalar och liknande. Snäckor och andra räkor är också bra sällskap.  

Som många andra skaldjur är den känsliga mot dåligt vatten samt tungmetaller. 

Inredningen i akvariet ska helst bestå av mycket växter, rötter och stenar. Vattenväxter som 

javamossa, cabomba och olika gälörter (Limnophila) passar jättebra. 

Om man uppfyller de enkla krav som amanoräkan har så är den mycket lättskött. 
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Snäckor 

 
Domän: Eukaryoter 

Eukaryota 

Rike: Djurriket 

Animalia 

Stam: Blötdjur 

Mollusca 

Klass: Snäckor 

Gastropoda 

Underklass: Orthogastropoda 

Överordning: Heterobranchia 

Ordning: Lungsnäckor 

Pulmonata 

 

 

 

 

 

 

I akvariet finns även en rad olika sorters snäckor, men hör till samma grupp, lungsnäckor. De 

äter främst överbliven mat och alger, men kan även äta växter.  

När det gäller algätande snäckor så är Planorbis-arter (skivsnäckor) mycket bra och tåliga. 

Många Planorbis- snäckor har extra mycket röda blodkroppar som tar upp syre 

(hemoglobinrikt blod) och klarar tack vare det extremt syrefattiga miljöer.  

Snäckor av alla slag fyller en viktig roll i kretsloppet då de tar hand om avfall och dött 

material. Den malaysiska sandsnäckan (Melanoides tuberculata) gör mycket nytta då den gräver ner 

sig i sanden och luckrar upp den, på så vis slipper man syrebrist i sanden och växternas rötter 

ruttnar inte. Speciellt bra om man har en mycket fin sand. 

Snäckor förökar sig fort om det finns ett överflöd av mat och om de blir för många så finns 

det olika alternativ till att minska antalet snäckor. Det första är att dra ner på matningen, det 

andra är att skaffa snäckätande snäckor (Anentome helena). Går även att avlägsna snäckor för 

hand. 

Ett annat sätt är att skaffa fiskar som äter snäckor om man har rätt förutsättningar.   
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Flytväxter 
 

Klassificering:    Hornsärv (växt) 

Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Spermatophyta 

Underdivision: Angiospermae 

Klass: Eudicotyledonae 

Ordning: Ceratophyllales 

Familj: Ceratophyllaceae 

Släkte: Ceratophyllum 

Art: Hornsärv 

C. Demersum 

 

 

 

 

 

 

Hornsärv är en flerårig vattenväxt som kan bilda stora bestånd under vattnet och växer 

mycket fort. Blommar under vattnet på sensommaren. Är ganska vanlig i södra Sverige, den 

lever i näringsrika sjöar, dammar och åar. I andra delar av landet är den sällsynt. Den bildar 

lätt en tjock matta som täcker ytan under gynnsamma förhållanden. 
 

Klassificering:    Andmat (växt) 

 
Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Spermatophyta 

Understam: Angiospermae 

Klass: Monocotyledonae 

Ordning: Alismatales 

Familj: Araceae 

Underfamilj: Lemnoideae 

Släkte: Lemna  

Art: Andmat 
Lemna minor 

 

 

 

 

 
Bilden visar stor andmat som blommar och den mycket mindre och vanligare andmaten. 

 

Andmat är en mycket liten, högst ett par millimeter, vattenväxt som trots sin storlek är lätt att 

hitta då den är flytande och växer i stora massor. Den förökar sig genom skott på roten, men 

till skillnad från stor andmat (Spirodela polyrhiza), så får den endast ett skott. 

Andmaten är vanlig i södra och mellersta Sverige, i norra delarna är den mer sällsynt. Den 

växer i stillastående vatten, i dammar, diken etc. 

Det är en mycket näringsrik växt och kan ha så mycket som 25-45% protein, 4% fet och 8-

10% fibrer i torkat tillstånd. 

Lämpar sig mycket väl som mat åt kor och annan boskap.  

Den finns över stora delar av jorden och det beror på dess klibbiga rötter som lätt fastnar i 

fåglars fjädrar, och på så sätt sprids den till nya områden. 

I ett akvarium så bör man regelbundet rensa ytan, annars tar den över helt och dämpar ljuset 

för övriga växter. 
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Klassificering:    Stor andmat (växt) 

  

Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Spermatophyta 

Understam: Angiospermae 

Klass: Monocotyledonae 

Ordning: Alismatales 

Familj: Araceae 

Släkte: Spirodela 

Art: Stor andmat 

S. Polyrhiza 

 

 

Stor andmat är grön på 

ovansidan och ofta brun-röd 

på undersidan. Skottet är 

flytande och har flera par 

nerver och flera rötter vilket 

skiljer den från arterna i 

släktet andmat (Lemna). Den 

blommar sällan och är ganska sällsynt i Sverige, men förekommer från Skåne till Uppland. 

Stor andmat föredrar näringsrika stillastående vatten. 

Även stor andmat växer fort i akvariet och man bör gallra med jämna mellanrum. 

 

 

 

Bottenväxter 
 

 

Klassificering:    Nålgräs (växt) 
Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Angiosperms 

Understam: Monocots 

Klass: Commelinids 

Ordning: Poales 

Familj: Cyperaceae 

Släkte: Eleocharis 

Art: Nålgräs 
E. acicularis 

 

 

 

 

 

 

 

Nålgräs är en dekorativ undervattensväxt. Den bildar täta mattor under vattnet och förökar sig 

genom delning. Nålgräset är en bra vattenrenare och syregivare i akvariet. Går även att 

använda i dammar, klarar vintern utmärkt och kan stå kvar i dammen året runt. 

Nålgräset växer ner till ungefär en meters djup och på en sandbotten eller fin sediment. 

Ganska ljuskrävande. Kan även växa vid strandkanten och förekommer i både söt- och 

bräckvatten. I Sverige finns den ända upp till Lappland. 
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1. Klassificering:                           Gälört (växt)  
Domän: Eukaryota 
Rike: Plantae 

Stam: Angiosperms 

Understam: Eudicots 

Klass: Asterids 

Ordning: Lamiales 

Familj: Plantaginaceae 

Släkte: Limnophila 

Art: Gälört 
L. sessiliflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladverket uppskattas mycket av vissa fiskar där den fyller många funktioner. Mycket bra för 

lek där äggen fästs vid bladen eller för yngel att gömma sig bland. Vissa fiskar betar även på 

bladen. Den blir sällan mer än 30 cm och det är lätt att ta sticklingar och skott som man sen 

kan plantera om. 

Gälört är även vattenrenare och förhindrar algväxt. Kräver god ljussättning och vid järnbrist 

så gulnar bladen. Kommer ursprungligen från Asien. 

 

Klassificering:    Javamossa (mossa) 
Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Bryophyta 

Klass: Bryopsida 

Underklass: Bryidae 

Ordning: Hypnales 

Familj: Hypnaceae 

Släkte: Versicularia 

Art: Javamossa  

V. dubyana 

 

 

 

 

 

 

 

Javamossan är en mycket tålig och anpassningsbar akvarieväxt. 

Det bästa är att plantera den på en sten eller rot där man binder fast den med en fisklina. Den 

växer sedan ganska snabbt fast på underlaget. Den växer lättare fast vid relativt svag 

belysning. 

I akvariet utgör den ett fint skydd för fiskyngel. 

Man kan också placera denna tåliga växt ovan vattenytan i terrarier eller akvaterrarier 

förutsatt att luftfuktigheten är mycket hög. 

Förökning sker genom delning och sidoskott. 
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Klassificering:       Vallisneria (växt) 
Domän: Eukaryota 

Rike: Plantae 

Stam: Angiosperms  

Klass: Monocots 

Ordning: Alismatales 

Familj: Hydrocharitaceae 

Släkte: Vallisneria 

Art: V. Spiralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallisneria är en växt som föredrar mycket ljus och näringsrikt bottenmaterial. Förökning 

sker via blomning samt sidoskott från rötterna. Men i akvariet så blommar den sällan eller 

aldrig. 

V. Spiralis kan man hitta i både tropiska och sub-tropiska områden världen över. 

Bladen blir upp till 1m långa och skiftar i färg, allt ifrån ljusgrönt till rödaktiga nyanser. Den 

slutar inte växa när den når vattenytan som många andra växter gör, utan fortsätter växa och 

bladen lägger sig sedan på ytan. Om man vill kan man klippa ner bladen utan att växten tar 

skada. 

 

 

Domän: Eukaryota                  Anubias (växt) 

  

Rike: Plantae 

Stam: Angiosperms 

Klass: Monocots 

Ordning: Alismatales 

Familj: Araceae 

Underfamilj: Aroideae 

Släkte: Anubiadeae 

Art: Anubias 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Anubias är från början sumpväxter, men klarar utmärkt att leva under vattnet. De går 

även att ha i terrarier så länge luftfuktigheten är hög. 

De växer långsamt och föredrar skuggiga platser. Växer lätt fast på rötter och stenar. Om de 

planteras i sand eller annat bottenmaterial så ska man se till att rötterna inte täcks helt då de 

kan börja ruttna. 

Bladen är sega och mycket tåliga, så de lämpar sig väl i akvarier med växtätande fiskar då de 

sällan ger sig på denna växt. Förökning sker via rotskott. 
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Växternas placering i akvariet. 

 

Anubias 

 

Vallisneria 

 

Gälört 

 

Javamossa 
 

Nålgräs 
 

Toppvy över bottenväxter. 
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