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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.

I forbindelse med produksjon av fisk i et oppdrettsanlegg, må det jevnlig tas ulike prøver 
av oppdrettsfisken. Det kan være telling av lus, eller prøver som skal påvise eller utelukke 
sykdommer. For å fange nok fisk til disse formålene, trenger man fangstredskaper. Denne 
brukerveiledningen beskriver prøvetakingshåv, som kan benyttes til dette formålet. 

Egersund Net har som mål å fremstille prøvetakingshåver 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 Prøvetakingshåv 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 Om produktet

En prøvetakingshåv er en håv som benyttes når en liten mengde fisk skal tas opp av 
notpose, ved for eksempel telling av lus. Den er laget av notlin, og er montert på 2 
stk stålringer. En stålring i topp og 1 stålring i bunn. Håven lages med 4 stk sidetau og 
krysstau i flat bunn. På ring i topp er det montert tau eller stropper som samles i en ring 
eller rundslings som skal brukes til å løfte håven. 

1.2 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 prøvetakingshåv

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

1.3 Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Prøvetakingshåv, 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 
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1.4 Identifikasjon av prøvetakingshåv

Hver enkelt prøvetakingshåv har et unikt produksjonsnummer. Alle produksjonsrelaterte 
opplysninger registreres og lagres med referanse til produksjonsnummeret. På hver håv er 
det montert 1 identifikasjonsmerke; type merke og montering kommer an på om håven er 
sertifisert eller ikke. 

På en sertifisert prøvetakingshåv monteres identifikasjonsmerket på selve stålringen. 

Andre prøvetakingshåver merkes ved å henge et merkeflagg i tau, som på bildet under. 
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| 2 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2.1 Bruk av Prøvetakingshåv

     Prøvetakingshåven festes forsvarlig i krane før den løftes ut i notpose.  
     Ved hjelp av kranen senkes håven ned i notposen.  
     Den ligger i sjøen inntil ønsket mengde fisk er fanget.  
     Sørg for at håven ikke kommer i kontakt med notveggen. 
     Det anbefales å fòre for hånd over håven for å lokke fisk inn. 
     Unngå å oppholde seg under håv under kraning. Bruk riktig verneutstyr. 
     Håven heises til overflaten og fisken tas ut.
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2.2 Risikovurdering/spesielle miljøforhold

Prøvetakingshåv skal kun benyttes når vær- og strømforhold tillater det. Person med 
erfaring og rett kompetanse må være ansvarlig for operasjonen. Oppdretter sine rutiner 
må gjennomgås sammen med alle involverte i forkant av operasjon. 

Godkjent løfteutstyr og verneutstyr benyttes.  

 

2.3 Vedlikehold

Når prøvetakingshåv ikke er i bruk, så bør den lagres på forsvarlig måte slik at den ikke 
utsettes for skade. 
Prøvetakingshåv som ikke lenger skal brukes, kan leveres til en av Egersund Net sine 
servicestasjoner som håndterer det i henhold til sine avfallsrutiner.  
Ved flytting av prøvetakingshåv mellom lokaliteter, må desinfeksjon utføres.

2.4 Sjekkliste

Før prøvetakingshåv skal tas i bruk, så må den kontrolleres for å forsikre at den ikke har 
skader som kan forårsake skader eller hull i notpose.

Følgende punkt kontrolleres av oppdretter før bruk: 

Sjekkpunkt Kontroll
Løft av 
prøvetakingshåv

Ved heving av håv, er det viktig å se til at håven ikke hekter seg fast i 
notposen og river hull i notlinet. 

Tau/stroppe til 
løft

Sjekk at tau/stropper som brukes til løft av håv er intakte. 

StålringerStålringer Sjekk at stålringer ikke er knekte, skadet eller deformerte. En Sjekk at stålringer ikke er knekte, skadet eller deformerte. En 
deformasjon kan tyde på stor belastning eller at det er svekkelser i deformasjon kan tyde på stor belastning eller at det er svekkelser i 
stålet på grunn av for eksempel tæring. stålet på grunn av for eksempel tæring. 



8   |  Brukerhåndbok Prøvetakingshåv |  Revisjon 2  |  November 2020



9  Brukerhåndbok Prøvetakingshåv  |  Revisjon 2  |  November 2020   | 



v


