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Daglig ettersyn:

•         sjekk at merder er uskadde og at de ligger som de skal.
•         sjekk at noten henger som den skal og er uskadd.
•         sjekk at alle innfestninger er på og uskadd. (haneføtter, bendsling)
•         sjekk at taknett er ok.
•         sjekk at alle blåser/bøyer er på plass.
•         vurdere begroing på not og merd.
•         sjekk at blinker er ok, og radar reflektor er på plass.
•         sjekk at merden/noten er rigget for ising i vinterhalvåret (Hamneidet, Sifjord)
•         sjekk at dødfiskhov funger slik den skal.
•         fôrflåte – sjekk at fortøyninger er korrekt og uskadd – kjetting og innfestning.
•         fôrflåte – sjekk skrog for støtskader og se etter lekkasjer/sprekkdannelser.
•         fôrautomater – sjekk innfesting på merd (bolter, muttere, splinter, klammer og sekundærsikring)
 

Om utbedring finner sted skal det loggføres i merknader.
 
Månedlig ettersyn:

• Flyterør, klammer, stolpe, rekkverk – kontrolleres for skader og slitasje, gnag og brudd.
• Øverring, låsebolt, stoppebrikke – sjekkes at er på plass og inntakt. (Brukerhåndbok for polarcirkel)
 

B. hver 3. mnd: 
Haneføtter skal kontrolleres, rengjøres og eventuelt repareres hver 3 mnd fra innfestning i mæren og øverste del
av hanefot tauet. Den skal kontrolleres så langt som det er mulig med det utstyret som finnes på lokaliteten. Om
utbedring finner sted skal det loggføres
 
B-C hver 6. mnd:
Hver 6 mnd skal alle kryssene i ramma tas opp for kontroll. Sjekk at det ikke har oppstått gnag på tauene, sjekk
at kauser, B-løkker/kjetting og sjakler ikke har uvanlig slitasje, og kontroller at alle splinter er der de skal være.
Nødvendig etterstramming gjennomføres.
 
B-C-D hver 12 mnd:
Nødvendig rengjøring og inspeksjon av slitasje på komplett ramme og alle landfortøyninger skal gjennomføres
hvert år.
 
4 – 6 års ettersyn:
Sjekk av alle jern, kjettinger og fortøyningsliner. Tas opp for visuell kontroll, eller det kan brukes ROV til
inspeksjon.
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