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Innledning

Resultater

Jeg har jobbet med drikkevannskilder.  Jeg synes dette er et 

interessant tema fordi det er et tema som handler for eksempel 

om trygghet i det vi skal ha i kroppen. Drikkevannskilder kan 

kobles til bærekraftig utvikling fordi bærekraftigutvikling blant 

annet skal sørge for at de sosiale forholdene er gode. Dette 

innebærer at alle skal ha tilgang til trygt vann.

Resultatene jeg fikk var at PH-verdien i Gjersjøen er 6,8, og at 

nitratet er 10mg/l.  Dette er ikke de samme svarene som 

kommunen har. I følge kommunen er PH-verdien 7,4, og nitratet 

5mg/l. Grunner til at jeg får et annet resultat enn kommunen 

kan være vannet kan være at det er en annen bergart der jeg 

hentet vann, enn der kommunen tar opp vann. Hvis det er mye 

kalk i bergarten der jeg hentet vann, vil vannet bli surere og PH-

verdien lavere. Grunnen til at jeg kan ha målt annen nitrat, kan 

være at nitrat finnes naturlig i alle planter.  Og siden jeg målte 

ved vannkanten, hvor de vokser planter, kan de være mer nitrat 

der, enn der kommunen har tatt opp vann. En grunn til at både 

PH-verdien og nitrat mengden ikke er like som kommunen sin er 

at deres målinger er mer nøyaktig.
Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Miljøgifter er skadelige stoffer som er blitt sluppet ut i naturen. 

Det disse stoffene har til felles er at de ikke brytes så lett ned og i 

liten grad skilles ut av organismene. Eksempler på miljøgift 

er blant annet kvikksølv, bly og organiske stoffer som PCB. Siden 

de fleste miljøgifter ikke forekommer naturlig i miljøet, har ikke 

naturen effektive måter på å bryte dem ned på. Fordi de som 

spiser plantene må ha i seg mye planter for å overleve, vil det 

samle seg opp til å bli en del. De kan få opptil 10 ganger høyere 

innhold av miljøgifter. Dette gjelder også videre i 

næringskjeden. For hvert ledd i næringskjeden, øker 

konsentrasjonen opptil 10 ganger. Derfor vil dyr som står på 

toppen av næringskjeden, for eksempel isbjørn, ørn og 

mennesker, ende opp med å få i oss så mye miljøgifter at vi kan 

bli syke av dem. Dette kan også bli kaldt for akkumulering.

Bærekraft, noen miljøgifter har den egenskapen at de kan 

spres over store avstander, for eksempel via vind og 

havstrømmer. På denne måten kan miljøgiftene ende opp på 

sårbare områder, for eksempel Arktis. Til sammen er det ca. 600 

millioner mennesker som ikke har tilgang til rent vann i hele 

verden. Mange av disse menneskene lever av ufiltrert vann fra 

elver og innsjøer, som er de farligste drikkevannskildene. Dette 

går ikke bare hardt utover helsa til de som skal drikke dette 

vannet, men også landets økonomi og utvikling. Dette vil også 

øke forskjellen mellom menneskene på jorda. Det er mange 

forskjellige konsekvenser som kan følge med å drikke utrygt 

vann for eksempel diare. En av de største årsakene til diare er at 

man får i seg vann som har vært i kontakt med avføring, og diare 

dreper alene ca. 800 barn hver dag, ca. 290 000 i året. Forurenset 

vann går ikke bare utover dyr og mennesker, men også resten av 

naturen. Fordi når vann som planter drikker blir forurenset, vil 

plantene får i seg det giftige på samme måte som dyr og 

mennesker. 

Tiltak, for å forhindre at vann, spesielt drikkevannskilder blir 

forurenset, kan man innføre forskjellige tiltak som sikrer 

tryggheten for kilden. I Norge har vi for eksempel en matlov, vi 

har også mattilsynet. Det finnes en rekke organisasjoner som 

arbeider med å lage eller forbedre drikkevannskilder, noen 

eksempler er Unicef, Redd barna og Rødekros. En effektiv måte, 

for å forhindre at sykdommer spres ved vannet er for eksempel å 

lære de som bor i nærheten av en utrygg drikkevannskilde om 

hygiene.

På bilde ser  man Gjersjøen, der jeg hentet vannet, som jeg målte PH-verdien og nitratet i.

Tabellen viser målingene som jeg har tatt av PH og nitrat, og målingene som kommunen 

har tatt.
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Fremgangsmåte, først fylte jeg ei flaske med vann. Så brukte jeg  

en aquavital multitest til å måle PH verdien og mengden nitrat i 

vannet. For å gjøre det måtte jeg legge hele testen oppi vannet i 

ett sekund. Da jeg hadde tatt testen opp fra vannet ristet jeg den, 

og ventet i et minutt før jeg kunne lese av resultatene for nitrat 

og PH. Det er viktig at man leser av resultatene med en gang, 

fordi fargene på testen blir svakere jo lenger man venter, noe 

som kan føre til at an fører opp feil resultat. 

På bilde  ser vi  en aquavital multitest, en oversikt over hva de forskjelligere fargene til 

aquavital multitesten betyr, og vannet som jeg har tatt PH og nitrat prøve fra.

Kildehenvisninger

Resultatene mine er realistiske selv om de ikke har samme 

resultat som kommunen, fordi det er forskjellige forhold som 

man er avhengig av for å få forskjellige svar. For å få likere 

resultat, kunne jeg for eksempel sjekket hvordan bergart det er 

der jeg hentet vann. Hvis man vil vite mer om hva som er i 

vannet kan det for eksempel være interessant å sjekke, hvor mye 

fosfor og miljøgifter som finnes i vannet.

Målinger 
gjort av meg

Målinger 
gjort av 
kommunen

PH 6,8 7,4

Nitrat 10mg/l 5mg/l


