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Skötselplan för akvarier 
 
Upprättad av Bengt Lundve 12/4 2013  
 
Dagliga kontroller och åtgärder  
 Gå runt och se att allt ser normalt ut i alla akvarier. Om ett flöde verkar misstänkt lågt, 

öka flödet.  
 Kontrollera att matrester, alger eller djur inte fastnat i akvariers utlopp.  
 Ta bort förekommande matrester, döda djur och alger, se till inget har fastnat i utflödet.  
 Kontrollera temperaturen i de tempererade akvarierna.  
 Kontrollera pH i de akvarier med anpassat pH.  

 
Nödlägesberedskap  
 Stopp i vattenflöde kontakta fastighetsskötare för åtgärd, koppla in slangar med 

tryckluft.  
 Stopp i vatten- och tryckluftsflöde (ofta strömavbrott) kontakta fastighetsskötare för 

åtgärd.  
 För hög temperatur, för låg syrgashalt eller för lågt vattenflöde öka flödet via kranarna 

eller kontakta fastighetsskötare.  
 Om djur blir skadat eller sjukt förvarar man det i ett reservkar en tid. Om det då inte 

tillfrisknar släpps det normalt ut i havet eller, om djuret inte bedöms klara sig, avlivas 
det.  

 
 
Ansvar och kontakter  
 
Bengt Lundve har hand om översyn och förvaring av djur i akvarier, tankar och fisk i experiment. 
Han ansvarar också för att alla tillstånd vad gäller hållande av organismer på Kristineberg är 
uppdaterade och är inför jordbruksverket ansvarig för försöksdjursverksamhet på stationen. 
Telefon;  031 7869507 
Mobil;  0766 229507 
Email;  bengt.lundve@loven.gu.se. ´ 
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Benny Fredriksson är fastighetsskötare på stationen, anställd av Akademiska hus. Han har ansvar 
för stationens saltvattensystem  
Telefon; 0722 177559 
Email; benny.fredriksson@akademiskahus.se  
 
Ersättare som fastighetsskötare är Conny Niklasson  
Telefon; 0737 108279 
Email; conny.niklasson@akademiskahus.se.  
 
Ansvarig för rengöring av filter på yt- och djupvatten i intagshall samt rumsansvarig i 
termokonstant rummen för filter på yt- och bottenvatten och backspolning av värmeväxlare vid 
behov är Bengt Lundve, tel. 031 7869507 
 
Ansvar för djurskydds- och smittskydds-frågor är universitetsveterinär Aina Moe-Bäck DVM, 
Universitetsveterinär på Sahlgrenska universitetssjukhuset, utsedd av jordbruksverket. 
Telefon; 031 786 56 53 
Mobil 0709 905352 
Email; aina.moe.back@sahlgrenska.gu.se.  
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