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Klasse 12 - Saltvandsakvarier

I denne klasse udstilles saltvandsakvarier med en samling af fisk og/eller dyr fra samme biotoptype, ek-
sempelvis koralrevet, middelhavskysten, danske farvande osv.

Klassen skal deles i A og B.

12 A Saltvandsakvarier med levende stenkoraller.
12 B Saltvandsakvarier uden levende stenkoraller.

Points
1.  Akvariet 10
2.  Anlæggets egnethed 20
3.  Dekorativ virkning 20
4.  Biotopbeskrivende evne 10
5.  Dyresamlingen 20
6.  Dyrenes sundhed    20  

100

Kommentarer  

Punkt 1 Der foretages en vurdering af den udvendige del af selve akvariet og dets ydre anlæg. Der vur-
deres  dels  for  udseendet,  dels  for  hensigtsmæssig  konstruktion  og  håndværksmæssig 
udførelse.

Punkt 2 Det vurderes, i hvilken grad det er lykkedes at skabe det bedst mulige miljø for akvariets dyr.

Punkt 3 Vurdering af den dekorative virkning af akvariets interiør og dyresamling.

Punkt 4 Akvariets interiør vurderes efter dets evne til at efterligne den biotop dyrene kommer fra.

Punkt 5 Der lægges vægt på en varieret og harmonisk samling dyrearter, som trives med hinanden in-
den for den valgte biotoptype. Dyresamlingen skal omfatte et i forhold til akvariestørrelsen 
passende antal dyrearter, og af  hver art et i forhold til arten passende antal individer rimeligt 
fordelt på kønnene.



Punkt 6 Her vurderes først og fremmest helhedsindtrykket af dyrenes foderstand og almindelige hel-
bredstilstand, derpå særskilte tilfælde af sygdom, læsioner og misdannede eller mangelfuldt 
udviklede individer.
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Punkt 1. Akvariet
Med ydre anlæg forstås akvarielampe, akvariebord, udvendigt filter m.m., hvor dette 
direkte indgår i den samlede akvarieopstilling. Der tages dog særligt hensyn til, at de 
udvendige tekniske anlæg til  saltvandsakvarier  er  større  og derfor vanskeligere at 
skjule end de tilsvarende anlæg til ferskvandsakvarier.

Kun det ydre vurderes. Skæmmende ridser i forruden vurderes under dette punkt, selv 
om de sidder indvendigt, hvorimod indvendig algebelægning og kalkaflejring henvises 
til bedømmelsen af interiøret under punkt 3 - Dekorativ virkning.

Der bør lægges megen vægt på, om udstilleren har gjort sig anstrengelser for at gøre 
akvariet i stand til udstilling, dvs. at akvarium, lampe, dækglas m.m. er velpudsede og 
rensede for foderrester, kalk- og rustpletter, fedtede fingre og hvad der ellers kan virke 
skæmmende.

Der bør ikke trækkes fra for almindelig slitage, hvis man iøvrigt kan se, at udstilleren 
har gjort sig umage med at gøre akvariet i stand som nævnt ovenfor.

Det indgår i bedømmelsen, om akvariet er anbragt forsvarligt, og om eventuelt med-
bragt bord er tilstrækkelig stabilt.

Også den håndværksmæssige finish indgår i bedømmelsen.

Kostbarheden er ikke afgørende, men der skal være harmoni mellem bord, akvarium 
og lampe.

Punkt 2. Anlæggets egnethed.
Anlæggets egnethed vurderes i forhold til de krav, som det pågældende akvariums dyr 
stiller til akvariemiljøet.

Akvariet skal være tilstrækkeligt stort set i forhold til dyrenes art, antal og størrelse.

Anlæggets tekniske egnethed vurderes. Her bedømmes, hvorvidt de tekniske hjælpe-
midler opfylder kravene til dyrenes velbefindende, dvs. rigtig belysning, temperatur, 
vandbevægelse og optisk renhed af vandet.

Interiørets biologiske egnethed vurderes. Her bedømmes de anvendte dekorationsgen-
standes egnethed til brug i saltvandsakvarier. Desuden vurderes anlæggets egnethed i 
forhold til samtlige de dyr, der holdes i akvariet. Her tænkes på fiskenes mulighed for 
at søge skjul uden at kile sig fast, tilstrækkelig fri svømmeplads, nødvendigt bundlag 
til bundlevende dyr.

Punkt 3. Dekorativ virkning.
Under dette punkt vurderes kun det, som man ser, når man kikker ind i akvariet. Det 
ydre akvarium og dets omgivelser må ikke påvirke bedømmelsen.



Helhedsvirkningen vurderes. Virker akvariet umiddelbart tiltalende og spændende, når 
man ser ind i det? Er der idé og flugt over opbygningen? Er der en god dybdevirkning? 
Virker interiøret harmonisk?

Dyresamlingens indvirkning på det dekorative helhedsindtryk indgår i bedømmelsen.
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Skæmmende  indtryk trækker  fra  i  bedømmelsen.  Her  tænkes  på synlige tekniske 
installationer og akvariehjørner, algebelægninger på forruden (når der anvendes bag-
grundskasse  også  på  bagruden),  synlig  vandlinie  under  den  øvre  stelramme 
(medmindre den indgår som en naturlig del af interiøret) osv.

Punkt 4. Biotopbeskrivende evne.
Under dette punkt vurderes udelukkende, i hvor høj grad det er lykkedes at give et 
overbevisende billede af den biotop. F.eks. bedømmes den korrekte placering af koral-
ler og andre dekorationsgenstande.

Punkt 5. Dyresamlingen.
Dyresamlingen skal være sammensat,  så den udnytter akvarieinteriørets  opbygning 
bedst muligt, og med en passende harmonisk kontrast mellem de valgte dyrs former og 
farver. Dyrene skal stamme fra samme biotop-type, f.eks. koralrevet, Middelhavsky-
sten, danske farvande osv. Mindre afvigelser bør dog accepteres, f.eks. påfuglegylte i 
koralrevsakvarium.

Der skal ved sammensætningen være taget hensyn til muligheden for at tilfredsstille de 
enkelte arters krav til miljøet. Her tænkes på vandets temperatur og bevægelse, på 
bundlagets beskaffenhed, på belysningsforhold og på interiøropbygningen m.m.

Der skal også være taget hensyn til, at dyrenes adfærdsmæssigt er i harmoni, så det 
hindres, at forskellige arter og individer af samme art indbyrdes beskadiger hinanden.

Dyresamlingen skal omfatte et passende antal dyrearter set i forhold til den valgte 
akvariestørrelse. Par, flokke og stimer bør bedømmes positivt. Der skal, så vidt det er 
muligt inden for akvariets rammer og i det omfang, det er muligt at skelne mellem 
kønnene  være  en  rimelig  fordeling  mellem  disse  i  forhold  til  deres  natur  og 
adfærdsmønster.

Punkt 6. Dyrenes sundhed.
Her bedømmes først og fremmest helhedsindtrykket af dyrenes foderstand og frihed 
for  infektiøse  pletsygdomme  hos  flere  individer.  Derefter  bedømmes  isoleret 
sygdomstilfælde hos enkeltindivider, f.eks. enkelte pletter, bylder, huller eller hulsyge 
abnorme svømmebevægelser, finneklemmen, abnorm gælleaktivitet, gloøjne m.m.

Mindre finnebid grundet territoriekampe anses ikke som tegn på svækket sundhed.

Tegn på vækst hos koraller og bløddyr bedømmes positivt.


