
                         

 

 

Grattis du gått med i WaterBlitz! Vi hoppas du ser fram emot att använda dina nya 

kunskaper och bidra till att öka vår globala förståelse av sötvattenkvalitet. 

 

Ditt WaterBlitz-kit innehåller allt du behöver för att börja samla in data. Allt du behöver 

göra nu är att logga in på FreshWater Watch-webbplatsen för att ladda ner 

datainsamlingsappen eller skriva ut en kopia av databladet.  

 

Vad testar vi och varför? 

På WaterBlitz använder vi metoder som tagits fram av FreshWater Watch så att vi an få en 

ögonblicksbild av sötvattenkvaliteten i ditt område. All insamlad data går till en central 

database så att forskare och beslutsfattare kan identifiera områden för vidare utredning. 

Resultaten från WaterBlitz bidrar samtidigt till den globala FreshWater Watch-databasen 

för att ytterligare förstå våra globala problem med vattenkvalitet. Du bidrar till database 

genom: 

1. Fotografier: Detta ökar vår kunskap om provplatsens villkor och låter dig och din 

lokala grupp verifiera era resultat i framtiden. 

2. Observationer: Detta möjliggör identifiering av eventuella risker för ekosystemet. 

3. Vattenkvalitet: Detta möjliggör snabb identifiering av aktuella ekosystemproblem. 

 

Komma igång 

• Ta provet: Skölj din provtagningsenhet med samma vatten som du ska testa. Se till 

att enheten är helt nedsänkt för att undvika provtagning av ytvatten. 

• Identifiera provplatsen: Du måste noggrant registrera din provtagningsplats. Du 

kan antingen använda en smartphone för att bestämma din latitud och longitude 

eller online-karttjänsten på FreshWater Watch-webbplatsen. 

 

Datainsamling 

Data kan skickas via din smartphone-app eller online via FreshWater Watch. 

1. Fotografier: Försök att inkludera vattenmassan och den närmaste omgivande 

markanvändningen, flodbank förhållandena och vattenfärgen. 

2. Observationer: Du ska besvara fyra flervalsfrågor: 

• Hur används marken i närområdet? (Välj det lämpligaste alternativet) 

Om marktypen inte finns med i listan, välj "Annan" och låt oss veta vad det är. 

• Vilken vegetation är det på flodbanken? (Välj alla som stämmer) 

Barmark kan till exempel vara betong eller bar jord. 

• Uppskatta vattenflödet. (Välj ett alternative eller skriv in ett eget alternative) 

Försök att ignorera påverkan av nedsänkta växter, vattenbotten eller 

reflektionfrån himlen. Det kan påverka hur du bedömer att verifiera färgen när 

du tar ditt prov. 

• Finns något av följande på vattenytan? (Välj alla som stämmer): 

 



                         

 

 

3. Vattenkvalitet: Följ stegen nedan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSFATTEST 
 
Efter 5 minuter sätter du röret på 
färgdiagrammet 
som visas och jämför med standardfärgerna. 
Registrera det intervall som innehåller den 
uppmätta koncentrationen. 
 
Fosfat är ett näringsämne som krävs för växtens 
tillväxt. Höga fosfathalter, Antingen från 
jordbruksavrinning eller från  
shållsavloppsvatten, 
kan gynna alger blomningar och eutrofiering med 
relaterad skada på ekosystemets naturliga flora 
och fauna. Teströren för vattenkvalitet innehåller 
ett reagens som ändrar färg i förhållande till 

fosfatkoncentrationen. 

Skum    Flytande alger   Skräp      Oljig glans 

NITRATTEST 
 
Efter 3 minuter sätter du röret på 
färgdiagrammet som visas och jämför provet 
med standardfärgerna. Registrera det intervall 
som innehåller den 
uppmätta koncentrationen. 
 
Nitrat är vanligtvis en kväveform Finns i marken 
och används av växter för tillväxt. Höga halter av 
nitrat i sötvattenekosystem är ofta resultatet av 
användning av jordbruksgödsel och kan leda till 
eutrofiering.Vattenkvalitetsprovrören innehåller 
en reagens som ändrar färg i förhållande till 
näringskoncentrationen i vattnet. 



                         

 

Säkerhetsriktlinjer 
 
Innan avfärd, har du: 

• Tillstånd för åtkomst till vatten upsamlingensplatsen? 

• Någon som följer med? 

• Någon som vet vart du går och när du förväntas vara tillbaka? 

• En mobiltelefon eller något annat sätt att kalla på hjälp? 

• Bra skor? Vattentäta och med bra grepp? 

• Lämpliga kläder för miljön (solskydd, varma kläder eller regnkläder)? 

• All utrustning du behöver (inklusive app för datainsamling eller datablad)? 

• Kunskap om väderförhållanden? Finns det risk för översvämning eller farliga 

• förhållanden? 

 

Vid ankomsten till din plats, överväg dessa frågor: 
• Är vattensamlingen för hög eller för snabb för att du ska kunna komma åt den på 

ett säkert sätt? 

• Har du satt på handskarna (för att undvika direktkontakt med vattnet och 

överföring av vattenburna föroreningar)? 

• Har du någorlunda stabilt och bra fotfäste? 

• Är det någorlunda säkert för dig att utföra testerna när du har kommit hem? 

 

Under genomförandet av testen: 
• Om det behövs för att komma till vattensamlingen, gå bara ner i vattnet till 

fotledsnivå och säkerställ att du står stabilt hela tiden. Vid provtagning från 

vattenkanten, kom ihåg att inte luta dig över vattnet. Där det är möjligt bör en bro 

med stabila räcken i midjehöjd användas. Om lägre räcken också finns kan du sitta 

ner för att komma närmare marken och för att du då blir stadigare. 

• Var rädd om dina ögon om du använder en stång som en del av din anordning för 

att ta vattenprover. 

• Försök att inte störa botten i vattensamlingen då det kommer att påverka provet. 

Titta uppströms vid provtagning från rörligt vatten. 

• Arbetar du på ett lämpligt och säkert avstånd från vattensamlingen? 

• Tänk på testsäkerheten när det gäller nitrater och fosfater: Rören innehåller en 

stark syrasubstans, som är skadlig vid inandning eller intag. Om reagenser eller 

testlösningar kommer in i munnen, skölj omedelbart med mycket vatten. Vid 

kontakt med ögon och hud, skölj och tvätta omedelbart med vatten. 

 
Efter testning: 

• Har du kastat bort nitrat- och fosfatprovningsrören samt de små gula stiften på rätt 

sätt? Båda är gjorda av polyeten och är helt återvinningsbara. Pressa ut vätskan 

ned i ett handfat (inte ett avlopp eller tillbaka i vattensamlingen). 

• Har du tvättat dina händer? 


