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| TAKK FOR AT DU VALGTE  
EGERSUND NET

Vår misjon er å levere løsninger og tjenester som optimaliserer produksjonen 

og bidrar til en bærekraftig, kostnadseffektiv og sikker havbruksnæring. I alt vi 

leverer, legger vi god fiskevelferd, operasjonell ytelse og lønnsomhet for kunden 

til grunn.

Taknett er nett som monteres over notpose, for å forhindre at fugl kommer seg inn i 
flytekrage. Nettet produseres vanligvis i notlin av type polyethylen, nylon eller dyneema.   

Egersund Net har som mål å fremstille taknett med god kvalitet og brukervennlighet, og i 
denne brukerhåndboken har vi beskrevet hvordan disse skal håndteres.

Vi ønsker å ha en brukerhåndbok som er brukervennlig. For å få dette til så er vi 
avhengig av innspill, tilbakemeldinger og samarbeid med dere som bruker produktene 
våre. Vi setter stor pris på alle innspill vi har fått, da dette hjelper oss til å levere bedre 
og tryggere utstyr. Dersom du har innspill eller synspunkter som kan bidra til bedre 
brukervennlighet, er det fint om dette blir meddelt oss. 

Brukerhåndbok for Taknett er tilgjengelig på vår hjemmeside  
www.egersundnet.no, samt i vår nettbaserte utstyrslogg Net-Reg, www.net-reg.no.

Sammen kan vi bidra til at oppdrett av fisk skal være en miljøvennlig og bærekraftig 
vekstnæring som produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked. 

Brukerhåndboken er bygget opp i henhold til krav til ekstrautstyr gitt i NS9415:2009 
og Nytek-forskriften. Alle rettigheter til brukerhåndboken og dens innhold er forbeholdt 
Egersund Net. Reproduksjon og videreformidling til tredjepart uten vår tydelig uttrykte 
myndighet er ikke tillatt. Det tas forbehold om feil i tekst og illustrasjoner. 

Med vennlig hilsen  
Egersund Net
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| 1 INNLEDNING

1.1 Symbolforklaring

KRAV: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver krav 

OBS: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og annet en oppdretter 
bør være observant på

TIPS: Beskriver tips og råd i forbindelse med montering og håndtering av taknett

RØMMINGSFARE: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og/eller 
operasjoner som kan føre til fare for rømming av fisk 
 

1.2 Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om taknett, ta gjerne kontakt med oss. 
Leverings- og besøksadresse: 
Egersund Net AS 
Svanavågveien 30 
4374 Egersund 
Telefon: + 47 51 46 29 60 
E-post: post@egersundgroup.no 
www.egersundnet.no 

1.3 Identifikasjon av taknett

Hvert enkelt taknett har et unikt produksjonsnummer. Alle produksjonsrelaterte 
opplysninger registreres og lagres med referanse til produksjonsnummeret. På hvert 
taknett er det montert 1 identifikasjonsmerke.
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2 TAKNETT TILPASSET STENGER

2.1 Om produktet

Taknettet er produsert i nylon, polyetylen eller dyneema, og spesialkonstruert for 
løsningen med bruk av stenger.

Stenger til taknett er produsert i glassfiber med høy bruddstyrke. De leveres i ulike 
lengder og dimensjoner. Innfestingsholk for montering av stenger til flytekragen kommer i 
forskjellig utførelse og dimensjon, tilpasset aktuell type flytekrage. 

Taknettstengene monteres til rekkestøtten på flytekragen eller i kjettinghull mellom 
flyterørene.
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2.2 Montering

2.2.1 Innfestingsholk for rekkestøtte

     Innfestingsholk festes på rekkverkstøtten.  
     Festebraketter monteres normalt på hver tredje rekkestøtte. Dette kan variere   
     avhengig av omkrets på flytekrage samt avstand mellom rekkestøttene. 
     Stangen tres på plass i festebrakettene.  
     Stangen sitter nå fast til rekkestøtten.

 Innfestingsholk tilpasset rund rekkestøtte  Innfestingsholk tilpasset firkantet rekkestøtte

2.2.2 Innfestingsholk for kjetting-hull

     Holken plasseres i kjetting hullet 
     Husk å bruke rett type holk til rett diameter på kjetting-hull, og rett type holk til rett  
     diameter på stang 
     Stangen tres deretter ned i hullet. Holken er konstruert slik at det ikke er nødvendig   
     med ekstra feste for stangen. 

Holk for montering av stang i kjetting-hull 
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2.2.3 Montering av taknett

     Montering av taknett skal kun utføres når vær- og strømforhold tillater det.  
     Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom gjeldende prosedyrer. Person med  
     rett kompetanse må ha ansvar for operasjonen, og de ulike arbeidsoppgaver må   
     fordeles. Rett type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med bruk av krane må  
     det benyttes godkjent løfteutstyr. 
     Dersom det er fisk i flytekragen når taknett skal monteres, anbefales det å bruke et  
     beskyttelseslokk. Dette er et not-lokk som legges i vann-overflaten i flytekragen.  
     Det forhindrer at fisk kommer i kontakt med taknett. Se Brukerhåndbok for   
     Beskyttelseslokk. 
     Taknettet har løkker for montering av innfestingstau. Antall løkker er avhengig av  
     antall stenger som skal benyttes. 
     Taknettet festes til innfestingstau som er montert gjennom topptrinse på stangen.  
     For å få en jevn belastning på stengene, strammes taknettet opp diagonalt. 
     Når alle innfestinger er på plass, må hele taknettet etter-strammes. 
     Når taknettet er strammet skikkelig til, vil stengene bøye seg innover som følge av  
     belastningen fra taknettet. Dette er normalt, og spenn i stengene vil sørge for at   
     taknettet holder seg stramt også ved bevegelser i flytekragen. 
     Det kan monteres loddrette tau på skjørtet. Det monteres løkker (flettet nylon) jevnt  
     fordelt på disse tau for å kunne løfte skjørtet opp – «Lift-up» av side/skjørt. 
     For å unngå at fugl kommer seg inn under taknettet, kan taknett sidene (skjørtet)  
     festes tett langs gelenderet på flytekragen. 
     Dersom innfestingspunkt i taknettet og taknettstangen ikke står rett ovenfor   
     hverandre, kan det oppstå slitasje i innfestingstauet.
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Ved å bruke system for løfting av skjørt/sider, blir arbeidsoperasjoner som skal utføres i 
flytekragen, enklere. Ved å heise opp taknett-sidene (skjørtet) oppnår man bedre adkomst 
til kontroll av fisk, lusetelling etc. Det er enkelt å fjerne noen stenger slik at en kan utføre 
større operasjoner som for eksempel behandling og levering av fisk.  
Denne løsningen er veldig fleksibel i forhold til vær og vind, da systemet bedre følger 
flytekragen sine bevegelser slik at slitasje på taknettet reduseres. 

Skjørt kan monteres med 2 ulike maskestørrelser, der den nederste delen av skjørtet har 
mindre masker enn resten. Dette kalles et hoppenett/«jump net», og fungerer som en 
ekstra sikring for å hindre fisk fra å ”skylles” ut av merd eller fugl fra å komme inn.

 

2.3 Risikovurdering/spesielle miljøforhold

     Pass på at taknettet ikke kommer i kontakt med vann-overflaten og med fisk i      
     notpose. 
     Pass på at taknett ikke kommer i kontakt med fòrspreder eller annet               
     ekstrautstyr som er plassert i og på flytekrage. 
     Vær oppmerksom på at stadig bevegelse i stenger og taknett, kan medføre slitasje på  
     innfestingstau. 
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2.4 Fjerning av taknett fra flytekrage

Når taknettet skal fjernes fra flytekrage, anbefales det å bruke et beskyttelseslokk, se 
punkt 2.2.3.  

2.5 Vedlikehold

Taknettet kontrolleres jevnlig, i forbindelse med inspeksjon av notpose. Dersom det 
oppdages hull i taknett, må dette repareres.  
Dersom det er behov for større reparasjoner av taknett, kan det leveres inn til service 
på en av Egersund Net sine serviceavdelinger. Dette gjelder også dersom taknett 
skal kasseres. Det vil da bli håndtert i henhold til Egersund Net sine rutiner for 
avfallshåndtering.  
Levetid på taknett avhenger av bruk og vedlikehold/ettersyn. 

2.6 Sjekkliste

Følgende punkter bør inngå i oppdretters ukentlige kontroll av anlegget, samt etter kraftig 
uvær eller andre uforutsette hendelser som kan ha skadet taknett og/eller innfesting:

Sjekkpunkt Kontroll
Innfestingsholk rekkestøtte Sjekk at innfestingsholk sitter godt fast til 

rekkestøtten, og at stangen ikke er løs
Innfestingsholk for kjetting hull Sjekk at innfestingsholken sitter skikkelig på plass i 

kjetting-hullet
Innfestingstau til taknett Om mulig, sjekk om det er slitasjeskader på 

innfestingstauet til taknettet. 
Sjekk at innfestingstauet er knytt godt fast

Taknett / skjørt Sjekk at skjørtet på taknettet er festet ned til 
gelenderet, og at taknettet er helt. 
Etter-stram om nødvendig

Belastning på gelender Sjekk at gelender ikke får for stor belastning fra 
stenger og taknett. 
Vær spesielt oppmerksom dersom taknettet blir utsatt 
for ekstra stor belastning, som for eksempel fra ising
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| 3 TAKNETT TILPASSET        
 HAMSTERHJUL

3.1 Om produktet

Taknettet er produsert i nylon, polyetylen eller dyneema, og er tilpasset størrelsen på 
flytekragen. Nettet er utformet slik at det kan monteres over et hamsterhjul i senter av 
flytekragen.  
Det er montert et tau langs omkretsen til taknettet med tamper for innfesting. I noen 
tilfeller monteres et ekstra skjørt til taknettet, som da skal henge fra gelenderet og ned 
mot gangbanen for å forhindre at fugler kommer inn mellom taknettet og gelenderet. 
     Det kan være lurt at omkrets-tauet er montert cirka 1 meter innenfor gelenderet, for  
     enkelt å komme til når arbeidsoperasjoner skal utføres – for eksempel prøvetaking av  
     fisk. 
     Dersom det er montert skjørt på taknettet skal dette ligge over gelender og ned mot  
     gangbanen. Dette kan med fordel være montert et blytau langs skjørtet, slik at det har  
     litt tyngde når det henger nede. 
     Taknett kan være montert med krysstau, disse går stolperett over nettet.
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3.2 Montering

     Montering av taknett skal kun utføres når vær- og strømforhold tillater det.  
     Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom gjeldende prosedyrer. Person   
     med erfaring og rett kompetanse må ha ansvar for operasjonen, og de ulike          
     arbeidsoppgaver må fordeles. Rett type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med  
     bruk av krane må det benyttes godkjent løfteutstyr. 
     Taknettet må løftes opp slik at det ligger over hamsterhjulet. Start med å stramme  
     ”hjørnene” slik at taknettet blir liggende jevnt fordelt rundt hele flytekragen.  
     Innfestingstamper montert til omkrets-tau på nett festes til gelender per cirka 2 meter.      
     Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at nettet siger eller strekker  
     seg. Dette gjelder særlig dersom taknettet er produsert i nylon.

3.3 Risikovurdering/spesielle miljøforhold

     Pass på at taknettet ikke kommer i kontakt med vann-overflaten og med fisk i og på 
     flytekrage. 
     Pass på at taknett ikke kommer i kontakt med fòrspreder eller annet ekstrautstyr som  
     er plassert i flytekrage, dette for å forhindre hull og slitasje på taknettet. 
     Vær oppmerksom på at stadig bevegelse pga. bølge og strøm, kan medføre slitasje og  
     gnag i innfestingen og i kontaktpunkt mellom taknett og hamsterhjul.

3.4 Vedlikehold

Taknettet kontrolleres jevnlig, i forbindelse med inspeksjon av notpose. Dersom det 
oppdages hull i taknett, må dette repareres.  
Dersom det er behov for større reparasjoner av taknett, kan det leveres inn til service 
på en av Egersund Net sine serviceavdelinger. Dette gjelder også dersom taknett 
skal kasseres. Det vil da bli håndtert i henhold til Egersund Net sine rutiner for 
avfallshåndtering.  
Levetid på taknett avhenger av bruk og vedlikehold/ettersyn.

3.5 Sjekkliste 
 
Det bør utarbeides en sjekkliste på komponenter som skal inngå i oppdretters 
regelmessige kontroll av anlegget, samt etter kraftig uvær eller andre uforutsette 
hendelser som kan ha skadet utstyret.
Sjekkpunkt Kontroll
Innfestingspunkt til taknett Sjekk om det er slitasjeskader på innfestingstauet til 

taknettet. 
Sjekk at innfestingen sitter godt fast

Kontaktpunkt mellom 
taknett og hamsterhjul

Sjekk at taknettet ikke er påført store slitasjeskader/hull

Etter-stramming Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at 
nettet siger eller strekker seg. Dette gjelder særlig dersom 
taknettet er produsert i nylon
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| 4 TAKNETT TILPASSET     
 SENTERFLOTTØR

4.1 Om produktet

Taknettet er produsert i nylon, polyetylen eller dyneema, og er tilpasset størrelsen 
på flytekragen. Nettet er utformet slik at det kan monteres over en flottør i senter av 
flytekragen.  
Det er montert et tau langs omkretsen til taknettet med tamper for innfesting. I noen 
tilfeller monteres et ekstra skjørt til taknettet, som da skal henge fra gelenderet og ned 
mot gangbanen for å forhindre at fugler kommer inn mellom taknettet og gelenderet. 
     Det kan være lurt at omkrets-tauet er montert cirka 1 meter innenfor gelenderet, for  
     enkelt å komme til når arbeidsoperasjoner skal utføres – for eksempel prøvetaking av  
     fisk. 
     Dersom det er montert skjørt på taknettet skal dette ligge over gelender og ned mot  
     gangbanen. Dette kan med fordel være montert et blytau langs skjørtet, slik at det har  
     litt tyngde når det henger nede. 
     Taknett kan være montert med krysstau, disse går stolperett over nettet. 
     Taknett tilpasset senterflottør/tårn vil ha et forsterkningsfelt i senter for å redusere     
     slitasje, dette må vende ned mot senterflottør.
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4.2 Montering

     Montering av taknett skal kun utføres når vær- og strømforhold tillater det.  
     Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom gjeldende prosedyrer. Person       
     med erfaring og rett kompetanse må ha ansvar for operasjonen, og de ulike      
     arbeidsoppgaver må fordeles. Rett type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med     
     bruk av krane må det benyttes godkjent løfteutstyr. 
     Taknettet må løftes opp slik at det ligger over hamsterhjulet. Start med å    
     stramme hjørnene slik at taknettet blir liggende jevnt fordelt rundt hele flytekragen.       
     Innfestingstamper montert til omkrets-tau på nett festes til gelender per cirka 2 meter.      
     Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at nettet siger eller strekker    
     seg. Dette gjelder særlig dersom taknettet er produsert i nylon.

4.3 Risikovurdering/spesielle miljøforhold

     Pass på at taknettet ikke kommer i kontakt med vann-overflaten eller med fisk i og på     
     flytekrage. 
     Pass på at taknett ikke kommer i kontakt med fòrspreder eller annet ekstrautstyr som  
     er plassert i flytekrage - dette for å forhindre hull og slitasje på taknettet.  
     Vær oppmerksom på at stadig bevegelse pga. bølge og strøm, kan medføre slitasje og  
     gnag i innfestingen og i kontaktpunkt mellom taknett og flottør.

4.4 Vedlikehold

Taknettet kontrolleres jevnlig, i forbindelse med inspeksjon av notpose. Dersom det 
oppdages hull i taknett, må dette repareres.  
Dersom det er behov for større reparasjoner av taknett, kan det leveres inn til service 
på en av Egersund Net sine serviceavdelinger. Dette gjelder også dersom taknett 
skal kasseres. Det vil da bli håndtert i henhold til Egersund Net sine rutiner for 
avfallshåndtering.  
Levetid på taknett avhenger av bruk og vedlikehold/ettersyn.

4.5 Sjekkliste

Det bør utarbeides en sjekkliste på komponenter som skal inngå i oppdretters 
regelmessige kontroll av anlegget, samt etter kraftig uvær eller andre uforutsette 
hendelser som kan ha skadet utstyret.

Sjekkpunkt Kontroll
Innfestingspunkt til taknett Sjekk om det er slitasjeskader på innfestingstauet til 

taknettet. Sjekk at innfestingen sitter godt fast. 
Kontaktpunkt mellom 
taknett og flottør

Sjekk at taknettet ikke er påført store slitasjeskader/hull

Etter-stramming Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at 
nettet siger eller strekker seg. Dette gjelder særlig dersom 
taknettet er produsert i nylon. 
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| 5 TAKNETT TILPASSET     
 FIRKANTET FLYTEKRAGE

5.1 Om produktet

Taknett tilpasset firkantet flytekrage kan monteres til ett enkelt bur i et oppdrettsanlegg, 
eller over flere bur, se bilder under. De kan monteres flatt over flytekrage, eller de kan 
være tilpasset stenger – se kapittel 2.  
Taknettene produseres i nylon, polyetylen eller dyneema, og vanligvis monteres et tau 
langs kanten / omkretsen.
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5.2 Montering

     Montering av taknett skal kun utføres når vær- og strømforhold tillater det.  
     Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom gjeldende prosedyrer. Person med 
     rett kompetanse må ha ansvar for operasjonen, og de ulike arbeidsoppgaver må   
     fordeles. Rett type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med bruk av krane må  
     det benyttes godkjent løfteutstyr. 
     Start med å stramme hjørnene slik at taknettet blir liggende jevnt fordelt rundt hele  
     flytekragen.  
     Innfestingstamper montert til omkrets-tau på nett festes til gelender – jevnt fordelte.      
     Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at nettet siger eller strekker  
     seg. Dette gjelder særlig dersom taknettet er produsert i nylon. 

5.3 Risikovurdering/spesielle miljøforhold

     Pass på at taknettet ikke kommer i kontakt med vann-overflaten og med fisk i og på   
     flytekrage. 
     Pass på at taknett ikke kommer i kontakt med fòrspreder eller annet ekstrautstyr som  
     er plassert i flytekrage, dette for å forhindre hull og slitasje på taknettet. 
     Vær oppmerksom på at stadig bevegelse pga. bølge og strøm, kan medføre slitasje og  
     gnag i innfestingen og i kontaktpunkt mellom taknett og flytekrage.

5.4 Vedlikehold

Taknettet kontrolleres jevnlig, i forbindelse med inspeksjon av notpose. Dersom det 
oppdages hull i taknett, må dette repareres.  
Dersom det er behov for større reparasjoner av taknett, kan det leveres inn til service 
på en av Egersund Net sine serviceavdelinger. Dette gjelder også dersom taknett 
skal kasseres. Det vil da bli håndtert i henhold til Egersund Net sine rutiner for 
avfallshåndtering.  
Levetid på taknett avhenger av bruk og vedlikehold/ettersyn.

5.5 Sjekkliste

Det bør utarbeides en sjekkliste på komponenter som skal inngå i oppdretters 
regelmessige kontroll av anlegget, samt etter kraftig uvær eller andre uforutsette 
hendelser som kan ha skadet utstyret. 
 
Sjekkpunkt Kontroll
Innfestingspunkt til 
taknett

Sjekk om det er slitasjeskader på innfestingstauet til taknettet. 
Sjekk at innfestingen sitter godt fast.

Kontaktpunkt mellom 
taknett og flytekrage

Sjekk at taknettet ikke er påført store slitasjeskader/hull

Etter-stramming Taknett må etter-strammes etter montering, for å unngå at 
nettet siger eller strekker seg. Dette gjelder særlig dersom 
taknettet er produsert i nylon. 
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