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KOMPLETTE LØSNINGER

Aqualine startet med å levere flytekrager til opp-
drettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende 
havområder for mer enn 35 år siden. I dag leverer 
vi komplette merder; flytekrage, not og fortøyning. 
Samlet eller hver for seg. 

Utgangspunktet for våre anbefalinger er at alt henger 
sammen. Og at klima over og under vann på den  
aktuelle lokasjonen er avgjørende for valg av løsning 
og sammensetning av elementer i et sikkert anlegg.

Forskning og utvikling foregår i tett samarbeid med 
kunder og ledende forskningsinstitusjoner, og vi har 
en egen Marine Engineering-avdeling. Slik sikrer vi 
stadig bedre produkter – samtidig som vi bidrar til 
å løse bransjens utfordringer omkring forurensing 
og fiskehelse.

  En grundig analyse av forholdene på  lokasjonen er avgjørende for at vi  
skal kunne finne den sikreste  løsningen for ditt anlegg.

VINDSTYRKE

BØLGEHØYDE

STRØM

VANNKVALITET FLYTEKRAGER

NØTER

MARINE  
ENGINEERING

FORTØYNING

DYBDE

reduserer risikoen for rømning
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KVALITET I ALLE LEDD 

UTFORDRINGEN
Størrelse. Omfang. Forbehold. 

ANALYSER
Strøm. Vind. Bølger. Dybde.

FORSLAG NOTDESIGN
Basert på analyser. Type notlin.

ORDREBEKREFTELSE
Vi blir enige. Pris. Fremdrift.

PRODUKSJON
Endelig materialvalg 

og montering.

KVALITETSSIKRING
Pakking. Forsendelse. Levering.

NOTSERVICE
Oppfølging. Inspeksjon. 

Vedlikehold.

MONTERING
Nota i vannet. Alt fungerer.

Naturkreftene gir ingen rom for feil. På havet  
kan du ikke tillate deg å gå på akkord med grunn-
leggende krav til sikkerhet. Derfor jobber vi alltid  
ut fra en forhåndsdefinert plan – en kronologisk 
prosess. Gjennomført av mennesker med erfaring 
og kunnskap om havbruk, klima og offshore- 
konstruksjoner og ved hjelp av moderne  
analyseverktøy. 

PROSESSEN  
SIKRER ET GODT RESULTAT

Uansett om du bestiller et komplett  
anlegg med flytekrage, fortøyning og not  
eller bare er ute etter en av delene. Vår  
anbefaling skal være godt og individuelt 
begrunnet, og alle forhold vurdert og tatt 
hensyn til. 

Nørholmen er en lokalitet med ekstreme strømforhold. 
Da vi skulle ha nye nøter til seks av ringene våre, var 
det derfor ekstra viktig at nøtene passet perfekt. Og vi 
har absolutt ingenting å utsette – verken på nøtene, 
prosessen frem til montering eller oppfølgingen i etter- 
kant. De står utmerket i sjøen – i all slags vær.

Bård Marsdal Hanssen
MARINE HARVEST. NØRHOLMEN

Grundig testing reduserer risikoen for feil.
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DEN 
PERFEKTE 
NOTA  
Ei perfekt not på én lokalitet og til ett anlegg 
trenger slett ikke være like perfekt andre steder. 
Bestiller du et Midgard-anlegg, er nota spesial- 
tilpasset flytekrage og fortøyning; bedre blir det 
ikke. Til andre typer anlegg foreslår vi nøter så nær 
det perfekte som mulig ut fra forutsetningene  
som foreligger.  

NYE TIDER – NYE KRAV

Nye lokasjoner og klimaendringer kombi- 
nert med større, tyngre og dypere nøter 
øker belastningen og stiller strengere krav 
til soliditeten på nota. Kravene fra myn-
dighetene blir også tøffere, og den per- 
fekte nota i dag holder neppe mål i  
morgen. Holdbarhet, levetid og service- 
behov er også en del av regnestykket. 

De lokale forholdene her ute på Suholmen er ekstreme, 
spesielt med tanke på bølgehøyde. Da er det helt nød-
vendig at notpose og merd er tilpasset hverandre. Så 
for oss er en totalleverandør som kan levere helhetlige 
løsninger, det eneste som fungerer. I tillegg setter jeg 
usedvanlig stor pris på en leverandør som lytter til våre 
ideer og er villig til å utfordre eksisterende løsninger 
sammen med oss. 

Øyvind Meese
SALMAR FARMING. SUHOLMEN

FISKEHELSE OG MILJØ

Samtidig er kunder og samfunnet mer 
opptatt av fiskehelse og miljø enn noen 
gang. Den perfekte nota må derfor også 
redusere risikoen for rømning til et mini-
mum, samtidig som den gir fisken så  
gode leveforhold som mulig. Kvalitet har 
aldri vært så viktig som nå. 
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HÅNDSYDDE NØTER HAR 
PERFEKT PASSFORM FRA 
FØRSTE DAG

EN INTERNASJONALT LEDENDE 
SAMARBEIDSPARTNER  

Det har lenge vært standard i norsk oppdrettsnæring å tilby  
nøter med overmål slik at de også skal passe anlegget etter flere 
runder med krymping etter vask/rengjøring. Resultatet er nøter 
som er for store nesten hele notas levetid. Samtidig vet vi at 
overmål gir gnag mot haneføtter og flytekrage, og dermed økt 
risiko for skader på nota. Håndsydde nøter reduserer  
denne risikoen til et minimum. 

Ingen maskin kan sy så hardslått tau som vi trenger.

Aqualine leverer minimalt overmål på  
nøter, noe som gir mindre risiko for gnag  
og redusert slitasje.

King Chou har effektive produksjonslinjer for 
både håndsøm og maskinsøm.

King Chou er en av verdens ledende produsenter av kvalitets- 
garn til fiskeindustrien. Det kinesiske selskapet ble etablert  
så langt tilbake som i 1978, og leverer i dag fiskegarn og nøter  
over hele verden. 

MINDRE RØMNINGSRISIKO OG ENKLERE VEDLIKEHOLD

Produsenter leverer de fleste nøter med et prosentvis overmål. Typisk for 
bransjen er ca. 6 % på lin + ca. 2 % på tau. Aqualine leverer i dag overmål på 
2 % på lin og 0 % på taulengder. Det gir mindre risiko for gnag og redusert 
slitasje, i tillegg til enklere vedlikehold og besparelse på impregneringen.

En hovedårsak til at Aqualine har valgt King Chou som produksjonssted 
for håndsydde nøter, er at de er dyktige på kvalitetsstyring, forskning og 
innovasjon. De er i tillegg lette å samarbeide med og innstilt på å tilpasse 
sine produksjonsrutiner til våre og våre kunders krav. 

King Chou har en strømlinjeformet og effektiv produksjonslinje både 
for håndsøm og maskinsøm, og en stor stab av erfarne, velkvalifiserte og 
dedikerte medarbeidere. De syr nøter i alle typer notlin og er sertifisert 
for de fleste internasjonale kvalitetsstandarder.
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Nøtene i dagens produksjon er større, dypere og tyngre enn 
før, og utsettes dermed for en helt annen belastning enn 
tidligere. I takt med dette er kravene til inspeksjoner, vedlike- 
hold og service blitt strengere. Det er derfor viktigere enn 
noen gang å velge riktig notlin. I Aqualine jobber vi tett  
sammen med kunder og underleverandører for å finne de 
beste løsningene. 

NYHET! AQUALINE ULTIMA-SG

NYLON

– Materialtype som er brukt siden næringen startet
– Kostnadseffektiv
– Enkel å arbeide med og å reparere
– Behandles med impregnering eller coating for redusert 

begroing og enklere vedlikehold/spyling
– Leveres både som knutelin og knuteløst lin
– Anses som standardlinet i Norge og er brukt av de fleste 

kunder frem til i dag

POLYESTER

– En god del tyngre enn nylon
– Relativt god motstand mot brudd
– Relativt liten bruddforlengelse
– God mot UV
– God formstabilitet
– Mindre krymp enn nylon
– Behandles enten med impregnering eller coating for 

redusert begroing og enklere vedlikehold/spyling
– Leveres både som knutelin og knuteløst lin

AQUALINE ULTRA

– Meget høy bruddstyrke
– Lettere og mindre fiber med samme diameter eller 

bruddstyrke
– Tynnere tråder i forhold til nylon med samme bruddstyrke
– Utsatt for mekanisk slitasje

AQUALINE ULTIMA-SG

– Ekstrem slitestyrke
– Tåler høy frekvens av spyling
– Miljøvennlig. Ingen impregnering
– Lang levetid og lave servicekostnader
– Reduserer rømningsfaren
– Designet for god synkeevne
– Gir bedre vanngjennomstrømning enn tradisjonelle nøter 

og derfor et bedre miljø i nota
– Mindre deformasjon og utposing av notlinet

STERKT 
NOTLIN I ALLE 
MATERIALER  

Aqualine ULTIMA-SG er et nyutviklet 
og sterkere notlin, som har svært gode 
egenskaper med hensyn til bruddstyrke 
og slitasje. Notlinet er testet under eks-
treme påkjenninger, tåler høy frekvens 
av notspyling og har klart bedre slite- og 
bruddstyrke enn tradisjonelt notlin. Bedre 
vanngjennomstrømning gir bedre miljø for 
fisken. Aqualine ULTIMA-SG har i tillegg 
lang levetid, lave servicekostnader og 
trenger ikke impregnering.

Alt dette bidrar til økt bærekraft og et mer 
miljøvennlig oppdrett.

Vi benytter kun høykvalitets notlin som er sertifisert av kvalitetssikringssystemet NS 9415. 
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SYLINDERNOT FIRKANTNOT

SYLINDERNOT MED 
ENKELTLODD  
(klumplodd)

KOMBINOT SPISSNOT SPAGETTINOT

VALG AV NOTDESIGN

NOT- 
TABELL
NYLON

Nota er en viktig del av helheten og bør være best mulig tilpasset  
resten av anlegget. Samtidig vet vi at premisser og preferanser varierer,  
og at ikke alle er ute etter et komplett anlegg. Eller trenger de dyreste  
og mest solide alternativene. Det betyr ikke at vi renonserer på kvalitet og 
krav, men at vi anbefaler design og materialer ut fra premissene som  
gjelder i hvert enkelt tilfelle.

TRÅD NR. HALVMASKE                      

mm

OMFAR
MASKE/LYS

ÅPNING 

mm

BRUDDSTYRKE 

kg

20 15,5 40 26,2 79 

20 16,5 38 28,2 79 

20 17,5 36 30,2 79 

20 19,5 32 34,2 79 

24 15,5 40 26 96 

24 16,5 38 28 96 

24 17,5 36 30 96 

24 19,5 32 34 96 

24 22,5 28 40 96 

24 25,0 25 45 96 

24 28,5 22 52 96 

28 15,5 40 25,8 105 

28 16,5 38 27,8 105 

28 17,5 36 29,8 105 

28 18,5 34 31,8 105 

28 19,5 32 33,8 105 

28 22,5 28 39,8 105 

28 25,0 25 44,8 105 

28 28,5 22 51,8 105 

32 15,5 40 25,6 117 

32 16,5 38 27,6 117 

32 17,5 36 29,6 117 

32 19,5 32 33,6 117 

32 22,5 28 39,6 117 

32 25,0 25 44,6 117 

32 28,5 22 51,6 117 

36 19,5 32 33,1 136 

36 22,5 28 39,1 136 

36 25,0 25 44,1 136 

36 28,5 22 51,1 136 

40 19,5 32 32,5 152 

40 22,5 28 38,5 152 

40 25,0 25 43,5 152 

40 28,5 22 50,5 152 

46 19,5 32 32,1 170 

46 22,5 28 38,1 170 

46 25,0 25 43,1 170 

46 28,5 22 50,1 170
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Aqualine Midgard® System er et resultat av flere års målbevisst 
arbeid for å finne nye og bedre totalløsninger innenfor merd- 
teknologi; flytekrage, bunnring og not. I utviklingen av konseptet 
samarbeidet vi tett med Lerøy, Marine Harvest og Salmar.  
Vi utførte omfattende modellforsøk i HAVLABORATORIET til 
Marintek, i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte 
lokaliteter. 

Midgardsystemet gir et stabilt og forutsigbart notvolum selv 
under sterke strømforhold. Den sylindriske formen gjør at fisken 
kan gå dypere i nota uten at antall kg fisk per kubikkmeter vann 
øker, noe som er en stor fordel dersom man ønsker å røkte 
fisken under lusebeltet.

NOT OG BUNNRING

Aqualine Midgard® System er et integrert 
not- og utspilingssystem der bunnring 
henger direkte i notas stavtau. Gir ei stram 
not som gjør det enklere å holde nota ren. 
Dette gir bedre forhold og større trivsel  
for fisken.

VINSJEN

Vinsjen hever og senker bunnringen  
synkront i én operasjon uten at det er  
nødvendig med flere arbeidsbåter med 
kraner.

INNFESTINGEN

Heve-/senketauet henger løst og uav- 
hengig av resten av systemet under normal 
drift. Det fjerner faren for berøring og skade  
på nota.

AQUALINE MIDGARD® 
SYSTEM

MIDGARD® NOT

Her hos oss valgte vi å satse på et kom-
plett Midgard-system fra Aqualine, og 
det har vi ikke angret på. Vi har fått  
god hjelp fra første dag. Umiddelbare – og 
gode – svar på alle henvendelser. Og så vil 
jeg gjerne berømme brukerhåndbøkene  
deres når jeg har sjansen. De er svært 
lettforståelige og derfor enkle å bruke. 

Kristian Sand
MARINE HARVEST. VALØYAN
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FORSKJELLEN 
LIGGER I 
DETALJENE
Hva er det som gjør en not bedre enn en annen? 
Bruddstyrke, selvfølgelig. Riktig type notlin og 
notdesign tilpasset lokaliteten. Detaljer i innfesting.  
Valg av tauverk og design på nota. Riktig type 
maske. Knutelås. Bunnring eller enkeltlodd. 
Håndsøm. Miljøvennlig impregnering. System for 
oppfølging og service. Minimalt med krymp. 

Hver for seg er det ikke sikkert de små detaljene 
utgjør så mye. Men til sammen kan det dreie seg 
om store verdier. Både i form av kroner og øre  
– og omdømme. 

HOPPENETT1
HÅNDBENDSLING AV NOTLIN PÅ ALLE TAU2

TAUSETTING5

KNUTELÅS8

LØKKER/ØRER4

GYRO / STÅLRING7

SVÆRT HARDSLÅTT TAUVERK3

MERKING6

-

Tauverk uten overmål. 
Perfekt passform fra dag 1 
og “livet ut”.

Alle notposer fra Aqualine 
syes med dobbel tråd og 
sikres med knutelås.

1 HOPPENETT 8 KNUTELÅS

Mindre risiko for brudd i 
sytråd eller notmasker. 
Flettet bendslingstråd med 
låsing for hver tredje maske.

2 HÅNDBENDSLING AV  
NOTLIN PÅ ALLE TAU 

Høy stivhet. Mindre  
forlengelse, mindre krymp, 
mindre marin begroing  
og mindre inntrengning av  
fremmedelementer.

3 SVÆRT HARDSLÅTT  
TAUVERK

Beskyttet med flettet HDP-
strømper. Bedre kontroll  
ved inspeksjon. Reduserer  
impregneringssøl ved  
sjøsetting.

4 LØKKER/ØRER

Ekstra tau for diverse  
formål monteres / leveres  
iht. kundens spesifikasjoner.

5 TAUSETTING

Alle notposer levert av  
Aqualine er merket med et 
unikt nummer. Not.nr på 
noten samsvarer med  
sertifikatnummeret.

6 MERKING

Alle hovedtau festes 
sammen i en solid gyro/
stålring nederst i nota.

7 GYRO / STÅLRING
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SERVICE OG 
IMPREGNERING
Ulike lokasjoner stiller ulike krav til valg av  
impregnering og coating. Generelt er trenden at  
flere og flere velger ASC miljøsertifisering og bruker 
miljøcoating.  Aqualine har mer enn 30 års erfaring 
med å velge de mest miljøvennlige produktene  
som passer best til ulike nøter og lokaliteter.

Selv om våre nøter har topp kvalitet, trenger de 
service og vedlikehold. Vi har utviklet gode, effektive 
rutiner for notvask, desinfisering, reparasjon og 
impregnering. Slik at dine nøter får så lang levetid  
som mulig.

TOPP MODERNE ANLEGG

På Hestnes på Frøya, tidligere Hestnes 
Offshore og Aquaservice, har Aqualine 
et topp moderne vaske- og renseanlegg  
med røtter helt tilbake til 50-tallet. Her 
utføres alle typer notservice, og vi har et 
eget avfuktingsanlegg som tørker nøtene 
før impregnering eller re-impregnering.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
SLIK GJØR VI DET

– Ny not sjekkes ved ankomst
– Gammel not vaskes, kontrolleres og 

utbedres
– Nota dyppes i impregneringsbad, 

eventuelt kjøres via impregnator 
(vakumbehandling)

– Overflødig impregnering etter 
behandling avrennes tilbake til 
impregneringsbad

– Nota tørkes
– Nota pakkes og sendes til kunde

KOBBER-IMPREGNERING-
IMPREGNERING
– Netwax Gold
– Netwax NI3

MILJØIMPREGNERING

– Netwax Greenline E4  
(ACS/ØKOLOGISK)

COATING

– Netpolish NP Super  
(ASC/ØKOLOGISK)

Metter og beskytter fibre i nota, gir 
lettere renhold, men hindrer ikke groe.

KURSING

For at nota skal holde seg så godt og lenge som mulig, er  
det viktig med riktig behandling og håndtering. Aqualine til-
byr kurs og opplæring i alle forhold som har med montering 
og vedlikehold å gjøre. Ta kontakt for nærmere informasjon. 
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SERVICE OG 
REPARASJON
Vi har investert mye i topp vaske- og renseanlegg 
som tilfredsstiller kravene til miljøvennlige utslipp. 
Anleggene våre har de siste årene blitt oppgradert 
og videreutviklet, og fremstår i dag som moderne 
og effektive – tilpasset de kravene en fremtids- 
orientert og kvalitetsbevisst oppdrettsnæring stiller. 

Sammen med erfarne medarbeidere og gode rutiner bidrar 
disse investeringene til ytterligere å bedre kvaliteten på 
det produktet vi leverer til kundene våre.

HVA SKJER  
ETTER ENDT  
NOTSYKLUS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Opptak not og sending 
til servicestasjon

Mottak ”skitten sone” 
servicestasjon

Nota forberedes  
for vask

Vask Opptak fra vaske-
maskin og tørking

Nota sjekkes for 
mangler/feil

Nota utbedres og 
tausettes

Nota settes klar til 
impregnering

Impregnering skjer  
ca. 1 uke før levering 
og ny syklus

KVALITETSPRODUKTER SIDEN 1970-TALLET 

I våre lokaler på Frøya, tidligere Frøya Havbruksservice, 
er det blitt produsert nøter og annet kvalitetsutstyr til 
havbruksnæringen siden 70-tallet. I dag produseres nøter 
i alle størrelser basert på kundenes spesifikasjon. Fra 60 
meters bredde og opp til 120 meter.
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NYHET! HURTIGKOBLING

KASTENOT

Aqualine leverer kastenøter til en rekke  
ulike formål. Det mest vanlige bruksom- 
rådet er innringing av større mengder  
fisk slik at pumping opp til brønn- 
båt går raskt, trygt og effektivt. Et annet 
bruksområde er prøvetaking av fisk.

Alle kastenøter lages etter kundens spesi- 
fikasjon: hvit eller sort notlin, med eller 
uten snurping. Og de monteres slik at de 
passer perfekt til omkrets og dybde på 
notposen.FUGLENETTSTENGER

Aqualine sine fuglenettstenger er laget 
i glassfiberarmert polyester (GFRP), og 
er utviklet basert på analyser og testing. 
Sammen med stengene leveres dedikerte 
fester og trinser for innfesting til klammer 
og fuglenett. Innvendig tauføring i stenger.

DØDFISKHÅV

Dødfiskhåv brukes til fjerning av død fisk fra 
nota og er konstruert for å redusere risiko 
for skade på notposen til et minimum.

Aqualine har lang erfaring med produk-
sjon av dødfiskhåv. Håvene produseres i 
omkretser på 1 og 1,5 meter, og kan leveres 
med enkel eller dobbel ring.

TAKNETT

Sidene i våre taknett kan løftes opp/ned  
etter samme prinsipp som en liftgardin, og 
er designet for enklere tilgang til merden. 

Ved bruk av PE kan vi gå ned til 1,2 mm 
tråd. Sammen med lav vekt gjør det at  
toppen av taknettet henger i samme høyde 
over hele merden, også i senter. 

Bruk av kun 1,2 mm tråd gir også langt  
mindre luftmotstand når det blåser. 
Taknettet står stramt og fint under alle 
forhold, og man slipper at det poser seg 
ut i gangbanen.

Et annet poeng som bør nevnes, er at 
PE ikke trekker vann i samme grad som  
nylon.

DIVERSE UTSTYR

Vår nyutviklede notadapter gjør hverdagen på 
merdekanten både tryggere og mer effektiv,  
blant annet som følge av mer stabil og enklere 
innfesting av nota til flytekragen. 

– Forenkler innfesting av not til flytekragen
– Gir stabil innfesting
– Gir lik forspenning for alle innfestinger av  

not til flytekragen
– Forbedrer HMS. Unngår belastningsskader  

på personell
– Gir ikke rom for feil innknyting
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Vær og klima blir røffere. Likevel blir nye, større og mer  
værutsatte lokasjoner stadig mer aktuelt. Samtidig som medias 
fokus på rømning, lusproblematikk og forurensing øker, blir 
myndighetenes krav til bransjen strengere og konkurransen om  
nye konsesjoner større. Svaret på disse utfordringene er å  
intensivere arbeidet og øke innsatsen på forskning,  
innovasjon og produktutvikling.

Hvert år bruker Aqualine 4 -5 % av om-
setningen til forskning og utvikling. Vi 
samarbeider tett både med Sintef og  
andre forskningsinstitusjoner – og selvsagt 
med kundene våre. Dette har blant annet 
resultert i verdens første rømningssikre 
merdkonsept: Aqualine Midgard® System. 
I tillegg til en rekke andre små og store 
produktforbedringer. Detaljer og innova- 
sjoner som ikke alltid er like lette å få 
øye på, men som utgjør viktige forskjeller  
mellom et ganske sikkert og et veldig  
sikkert anlegg.

Aqualine Subsea System er testet i SINTEF MARINTEKS havlaboratorium med strømhastigheter opptil 0,7 meter i sekundet og 
med signifikant bølgehøyde opptil 9 meter, som tilsvarer bølgehøyder på hele 18 meter.

4-5 % av omsetningen brukes til forskning 
og utvikling. 

Omsetning

PRODUKTUTVIKLING OG  
INNOVASJON

FORANDRING,  
FORSKNING OG FREMTID

Aqualine Subsea System er et system under utvikling som kan bidra til å løse 
luseproblemene. Systemet er godt egnet til bruk på eksponerte lokaliteter. 

INNEBYGD VINSJ

Nota heves og senkes i 
løpet av 1 minutt

TESTET I SINTEF MARINTEKS 
HAVLABORATORIUM

Tester viser at det er  
mindre belastning i ned-
senket tilstand enn ved 
tradisjonell drift

REDUSERT BEGROING

Forholdene på den enkelte 
lokalitet vil avgjøre behovet 
for spyling

NOTA SENKES TIL UNDER 
LUSEBELTET

ca 10 meter

av omsetningen til  
forskning og  

utvikling 5
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ALT HENGER SAMMEN

STYRKEN TELLER

FLYTEKRAGER NØTERMARINE  
ENGINEERING

FORTØYNING

aqualine.no
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