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Oppdrettsnøter av 
beste kvalitet



Moderne produksjon
Vi produserer eget notlin med filamenter fra anerkjente 
europeiske produsenter. Notposer blir satt sammen av våre 
erfarne fagfolk i Taurage i Litauen og siden kontrollert og 
behandlet i Egersund. Det er full sporbarhet av alle trinn i 
produksjonsprosessen. 

Stor fleksibilitet i produksjonen og evne til hurtig omstilling 
har gjort oss i stand til å korte ned leveringstidene. Vi har 
lagt ned betydelige ressurser i utstyr og lokaler for å sikre 
god kapasitet og kontinuitet i produksjonen. Men det er våre 
dyktige medarbeidere, med sin lange erfaring og stolthet for 
faget de utøver, som er vår viktigste ressurs. Sammen sørger 
vi for at du alltid kan stole på oss som leverandør, fra design 
til ferdig produkt, service og etterbehandling.  

Sertifisert
Egersund Net er sertifisert i henhold til NS 9415:2009, ISO 
9001:2015 og ISO 14001:2015. Dette er din trygghet for at vi 
har rutinene og dokumentasjonen som skal til for å levere 
sikre produkter som er i tråd med myndighetenes krav. Vi har 
også jobbet målbevisst for å ha et minimalt miljøavtrykk og 
ønsker gjennom vårt gjenvinningsprogram å hjelpe deg til å 
oppnå det samme. 

Egersund Net er en tradisjonsbedrift med hovedsete i Egersund sør i Rogaland. Selskapet har 
sitt utspring fra Egersund Trål, som ble etablert i 1950-årene. Kvalitet i håndverk og materialer 
har vært toneangivende fra første stund, og vi legger vår stolthet i å levere robuste og pålitelige 
produkter med lang levetid.

Høy kvalitet i over 40 årKjærlighet i hver tråd!
Not og nett er vår spesialitet. Vi er 
stolte over å kunne levere nøter og 
spesialnett av høy kvalitet perfekt 
tilpasset dine behov. 

PRODUKSJONSKAPASITET:  

Ca. 1.800 tonn notlin/år
Ca. 1.000 notposer/år

KAPASITET SERVICE:  

Ca. 2.000 notposer/år

MARKEDSANDEL:  

Ca. 50% markedsandel på 
nye notposer i Norge



Materialer Omregningstabell
Notlinet vårt blir produsert av Nylon 6- og Dyneema-filamenter ved vår hovedavdeling i Egersund. 
Vi bruker utelukkende filameter fra anerkjente europeiske leverandører. Dyktige medarbeidere med 
lang erfaring gjør at vi kan levere et produkt vi er stolte av. 
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Knuteløs supernot
Fra maskeåpning til halvmaske

Vi leverer knuteløs supernot, sekskantnot og standard knuteløs notlin.

Notlinet blir produsert med en maskebredde på 1008 masker og kan leveres i bruddstykker fra 36 – 
191 kilo i nylon og inntil 220 kg i Dyneema. Studer gjerne omregningstabellen på neste side for å se 
hvilke tilpasninger vi tilbyr. 

Dyneema

Dyneema er kjent som verdens 
sterkeste fiber. Det er et lettere 
materiale enn nylon, med enda høyere 
bruddstyrke, og blir foretrukket 
av oppdrettere som ønsker en not 
som er enkel å håndtere og ekstra 
motstandsdyktig mot spyling og 
annen slitasje. 

Nylon

Nylon har høy bruddstyrke og 
elastisitet, og nøter i dette materialet 
er kjent for å holde fasongen selv 
under høy strekkbelastning. Det 
er også et materiale med høy 
gjenvinningsgrad. Gjennom vår 
samarbeidspartner Nofir sørger vi for 
at kasserte nylonnøter får nytt liv som 
tekstiler og annet utstyr.

Tråd nr. Tråd nr.Halvmaske 
mm

Halvmaske 
mm

Knutelengde 
mm

Knutelengde 
mm

Maskeåpning 
mm

Maskeåpning 
mm

Trådtykkelse: 35 mm

Bruddstyrke: 96 kg

Vekt per kvm: 286 g

Total vekt notlin: 1.746 kg

Trådtykkelse: 32 mm

Bruddstyrke: 109 kg

Vekt per kvm: 135 g

Total vekt notlin: 824 kg



Coating og impregnering

1

2

3

Taknett og andre spesialnett
Vi utfører impregnering ved våre anlegg i Egersund, Austevoll, Brønnøysund, Vevelstad og Skjervøy. 
Impregneringen foregår alltid innendørs. Det sørger for like påføringsforhold året rundt og gir høy 
effektivitet og kontroll på prosessen. 

Vi har gode systemer for å ivareta at nøtene blir påført tilstrekkelig mengde impregnering og unngå 
at det oppstår skader i forbindelse med behandlingen. Prosessen blir også dokumentert i form av 
viskositetsprøver, som lagres i 24 måneder etter endt behandling. 

Nota blir kun håndtert én gang fra oppheng til ferdig pakking. Det 
minimerer risikoen for skade.

Vil tilbyr et bredt utvalg av notbehandlingsprodukter og strekker oss 
langt for å innfri dine ønsker. 

Notposene blir pakket i tilpassede containere for å gjøre dem enkle å 
løfte og frakte. Hver pose er også klargjort for enkel montering, slik at 
du slipper å bruke tid på å rette den ut ved merdkanten. 

Viktige trinn for å oppnå et perfekt 
sluttresultat:

Vi kan levere taknett i alle varianter til senterflotør, hamsterhjul eller stenger. Hver leveranse blir 
skreddersydd og tilpasset dine spesifikke ønsker og behov. 

Vi fikser alt av nett! 
Vi har en fleksibel produksjon og leverer alle typer nett på bestilling. Kastenøter, sorteringsnot, 
perleband og dødfiskhåver er noen av våre mest solgte spesialnett, men vi har også innovative 
løsninger for blant annet prøvetaking og rømningsforebygging i forbindelse med flytting av fisk. 

Sorteringsnot

Dødfiskhåv

Prøvetakingsnot

Kastenøter

Perleband

Sportsnett

Kontakt oss med dine ønsker, så kommer vi raskt tilbake med pris og leveringstid. 

Net Care Certified
Sertifiseringen fra Steen-Hansen er et 
bevis på at Egersund Net bruker og påfører 
impregneringsprodukter på en måte som 
sikrer høy kvalitet og trygger hensynet til HMS 
og miljø gjennom hele kretsløpet til noten. 



Notposer

Forskning og utvikling 

Å minimere risiko for rømning og sykdom, samt tilrettelegge for trygge og effektive 
arbeidsoperasjoner har alltid vært toneangivende for vårt utviklingsarbeid. Vi bruker store 
ressurser på å teste nye løsninger i samarbeid med kunder, forskningsinstitusjoner og andre 
samarbeidspartnere. 

I vårt laboratorium i Egersund har vi avansert teknologisk utstyr for å verifisere egenskapene til 
tau og andre materialer. Alle komponenter blir nøye testet og dokumentert før de inngår i våre 
produkter. 

Vi bruker aktivt SINTEF Fiskeri og Havbruks prøvetank i Danmark for å øke kunnskapen om ulike 
notpose-konstruksjoner. Her tester vi modeller i mindre målestokk under simulerte strøm- og 
bølgeforhold både for å dokumentere nye modeller og løse eventuelle driftsutfordringer sammen 
med kundene våre. 

Vi skreddersyr alle leveranser til kundens krav og spesifikasjoner. Så snart konstruksjonen på 
notposen er bestemt, starter arbeidet med å detaljere produktet og verifisere designet gjennom 
å simulere naturkreftene posen vil bli utsatt for på kundens lokalitet. I denne fasen jobber vi tett 
med både kunden og andre samarbeidspartnere. Notposer i dimensjonsklasse 0 blir verifisert av 
eksterne samarbeidspartnere i henhold til NS 9415.   

Brukervennlige løsninger

Når du kjøper en notpose fra Egersund Net får du ikke bare et sikkert 
produkt, men en notpose som er enkel å håndtere og installere. 
Solide innfestningsløkker med fargekodede plastbelegg sikrer trygg 
håndtering. Når vi pakker en notpose for utsendelse klargjør vi den 
alltid for montering slik at du slipper å bruke tid på å rette den ut ved 
merdkanten. 

En trygg leverandør
Notposen er den mest kritiske 
komponenten i et merdbasert 
oppdrettsanlegg. I Egersund Net 
får du en partner som er like 
opptatt av å beskytte fisken din 
som deg.



Tubenot
Tubenot er et patentert konsept som forebygger lusepåslag. Tubenoten, som av mange også kalles 
snorkelmerd, sørger for at laksen oppholder seg i dypere vannlag hvor det er mindre sannsynlighet 
for å bli eksponert for lus. 

Slik fungerer det

Det blir installert en mindre flytekrage i midten av hovedmerden. Fra den 
lille flytekragen blir det montert en sylinder av presenning som strekkes 
ned til ønsket dybde. Presenningen har egen bunnring som sørger for god 
utspiling. Fra bunnen av presenningen blir det strukket et tak av notlin 
til notveggen i hovedmerden. Nottaket holder fisken borte fra de øverste 
vannmassene hvor lusepresset ofte er høyest, mens tuben beskytter 
laksen mot lus når den går opp for å ventilere.   

Inntil 80 % redusert påslag 

De første småskala-testene av tubenot-konseptet startet allerede i 
2011. Siden er det utført flere storskala-tester og konseptet er nå i drift 
hos en rekke aktører. Testene er gjennomført i tett samarbeid med 
Havforskningsinstituttet, og resultatene viser at lusepåslaget reduseres 
med dybden på tuben. Med 10 meter tube har man redusert lusepåslag 
med 76 – 80 %. 

Flere fordeler

Tubenot har også andre fordeler. Den ekstra sikkerheten ved å ha to 
notvegger i den øverste delen av merda betyr at hull i ytterveggen, 
forårsaket av drivende gjenstander eller båttrafikk, ikke medfører 
rømming. Tubekonstruksjonen gjør det også mulig å lage et kontrollert 
ferskvannslag i overflaten, som for eksempel kan brukes i forbindelse med 
AGD-behandling. 

Tubenot kan leveres til både nye og eksisterende anlegg, skreddersydd til 
dine ønsker og spesifikasjoner. 

Dyp drift
Kombiner tubenot med smart lysstyring 
og undervannsfôring for å skape et 
optimalt miljø for laksen. 



Kjegleformede notposer
En kjegleformet notpose, også kalt spisspose, er en solid og kostnadseffektiv konstruksjon som har 
evne til å beholde volum og fasong selv på sterkt eksponerte lokasjoner. Dette er noen av våre mest 
populære modeller, som vi har levert i en årrekke med gode tilbakemeldinger. 

Posene blir levert med senterlodd, et enkelt loddsystem som gjør det lett å installere og håndtere 
posen ute på lokaliteten. 

Tabellen viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut fra behov og ønsker til 
konstruksjonen. 

Egersund Net Circle Coned (ENCC)

Den klassiske spissposen fra Egersund Net. 

Egersund Net Circle Angled (ENCA)

En notpose med større volum enn den originale spissposen, men som 
til gjengjeld krever større dybde på lokaliteten. 
 
ENCA-modellen blir ofte omtalt som "spaghettipose" inspirert av 
posens lange sidetau ned til senterloddet. 
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Rettvegget sirkelformet notpose
Vår modell Egersund Net Circle gir deg optimal utnyttelse av volumet i posen. Det er en svært 
fleksibel konstruksjon som kan brukes uavhengig av vanndybde og med ulike loddsystemer. Om du 
ønsker bunnring eller enkeltlodd er opp til deg – vi tilpasser posen til dine spesifikasjoner.  

En av fordelene til denne konstruksjonen, er at det er enkelt å justere volumet i posen ved å variere 
dybden på veggen med bruk av magebånd og «tørking» av not. Modellen er grundig testet sammen 
med kunder og eksterne samarbeidspartnere, og vi har dokumentert erfaring og kompetanse om 
bruk og funksjonalitet. 

Egersund Net Circle (ENC) med bunnring

Egersund Net Circle (ENC) med enkeltlodd

ENC 160 2035 60 160 m 20 m 35 m 60 7770m2 55616 m3

Modell Omkrets Dybde til 
bunntau

Dybde til 
senter bunn

Antall 
sidetau

Areal på 
notlin

Volum

Tabellen viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut fra behov og ønsker til 
konstruksjonen. 



Notposer til stålmerder
Vi leverer både rektangulære og kvadratiske løsninger til stålanlegg. Konstruksjonene blir 
skreddersydd for å innfri behovet til hver enkelt kunde og anlegg. 

Våre to modeller Egersund Net Rectangular (ENR) og Egersund Net Square (ENS) kan leveres som 
rettveggede, konede eller spisse notposer. Bunnen av noten kan konstrueres både med og uten 
helning. 

Egersund Net Rectangular (ENR) 

Egersund Net Square (ENS)

ENR 24x51

ENS 25x25

150 m 

100 m

20 m 

10 m

35 m 

10 m

48 

16

1853m2 

5149 m2

6825 m3 

54601 m3

Modell Omkrets Dybde til 
bunntau

Dybde til 
senter bunn

Antall 
sidetau

Areal på 
notlin

Volum

Tabellen viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut fra behov og ønsker til 
konstruksjonen. 



Service og support nær deg
Vårt nettverk av servicestasjoner langs norskekysten sørger for at du alltid får rask og god service når 
du trenger det. Våre dyktige team bistår med vasking, desinfisering, impregnering, reparasjoner og 
annet vedlikehold av notposer og spesialnett. Vi skal gi den beste servicen gjennom hele livssyklusen 
til produktene. 

Servicestasjon Egersund Net

Skjervøy - vask, impregnering og service

Rørvik - vask og service

Vesterålen - vask og service

Kristiansund -  
vask og service

Manger -  
vask og service

Egersund - vask, 
impregnering og 
service

Austevoll -  
vask og service

Vevelstad - vask, impregnering og service

Brønnøysund - vask, impregnering og 
service

Servicestasjon AKVA group

Servicestasjon Nofir

Skånsom og miljøvennlig vask 

Ved vaskeanleggene våre rengjør vi nøter i en kontrollert og skånsom prosess. Alt vaskevann blir 
renset for kobber og andre metaller samt bioavfall før utslipp. Bioavfallet blir sendt til forbrenning, 
mens kobberavfallet går til resirkulering. Til slutt blir alt vannet ozonbehandlet for å ta liv av 
eventuelle bakterier og virus før det slippes ut. 

Rask responstid

Vår lokale tilstedeværelse er din garanti for rask 
respons og best mulig oppfølging av produktene 
du kjøper fra oss. Vi er tilgjengelig når du trenger 
oss, og leverer gode råd med på kjøpet.  

Resirkulering av nøter og annet oppdrettsutstyr

Sammen med vår partner Nofir sørger vi for at dine kasserte nøter 
og annet oppdrettsutstyr blir resirkulert. Vi tar oss av både transport, 
fortolling og videre behandling. Etter en lang prosess blir dine gamle 
redskaper til nye produkter som klær, tepper, møbler og handlekurver. 

Gjenvinning av kassert utstyr er viktig og helt nødvendig for å stoppe videre 
forsøpling av havet. For hvert kilo vi gjenvinner sparer vi i tillegg miljøet for 
i snitt 1,6 kilo olje og 3,6 kilo miljøekvivalenter sammenliknet med bruk av 
nye materialer. 

Full oversikt i Net-reg-databasen

All dokumentasjon om Egersund Net-produktene dine blir samlet i vår 
Net-reg-database. Her vil du også finne servicehistorikk, slik at du til 
enhver tid kan hente fram informasjon om hva som har blitt gjort og når 
ulike behandlinger eller reparasjoner har funnet sted. 

I Net-reg får du også full sporbarhet på alle råvarer som inngår i 
produktet, og i samme system kan du også lagre og vedlikeholde 
dokumentasjon om andre produkter som inngår i oppdrettsanlegget, for 
eksempel flåte, fortøyning og flytekrage. 

Vi har lagt ned mye ressurser for å gjøre Net-reg til et brukervennlig 
system, og vi driver kontinuerlig utvikling i samarbeid kundene våre for 
å sørge for at det alltid dekker gjeldende behov. Systemet er tilgjengelig 
både med norsk og engelsk språk.  



Geir Kåre Tønnessen
Sales Manager
gkt@egersundgroup.no
Tlf: +47 950 45 142

Alexander Myklebust
Area Sales Manager Western Norway
almy@egersundgroup.no
Tlf: +47 903 67 124

Livar Ege
Production Coordinator
le@egersundgroup.no
Tlf: +47 958 23 022

Stig Angel Benjaminsen 
Area Sales Manager Mid-Norway
sbenjaminsen@egersundgroup.no
Tlf: +47 476 70 770

Rune Karlsen 
Area Sales Manager Northern Norway
rk@egersundgroup.no
Tlf: +47 404 94 052

Tom Asbjørn Hatleskog
Export Sales Manager
tah@egersungroup.no
Tlf: +47 934 05 143

Levent Kocanoglu 
Market Coordinator Turkey
lk@egersundgroup.no 
Tlf: +47 474 80 787

Jane Løvold Veivåg
Sales Manager Special Nets
jl@egersundgroup.no
Tlf: +47 957 64 155

Kontakt oss

www.egersundnet.noEgersund Net er et heleid datterselskap av AKVA group


