
1  3 %

X 13 %

2  30 %

1  ytvatten

X  grundvatten

2  både ytvatten och grundvatten

1  personlig hygien, toalettspolning, disk, tvätt, mat och dryck

X  personlig hygien, tvätt, mat och dryck, toalettspolning, disk

2  personlig hygien, mat och dryck, toalettspolning, tvätt, disk

1   9 %

X  19 %

2  29 %

1  ökat transportmedel på marken, vatten & luften

X  ökat industri

2  föroreningar, sjunkande grundvattennivåer och klimatförändringar

1  inte längre än 4 dagar

X  inte längre än 10 dagar

2  inte längre än 14 dagar

1  Sautusjärvi

X  Trollsjön

2  Torneträsk

1 Krokodil

X Groda

2 Kameleont

Den heter också Rissajaure som betyder ungefär ”den blänkande sjön”. 32 meters siktdjup är det uppmätt. Vilken 

sjö är på bilden och som benämns Sveriges klaraste sjö? 

8

Det finns många sätt att släcka törsten utan att dricka. En art dricker inte alls, utan absorberar i stället vatten 

genom huden. Den behöver inte ens vara nedsänkt i vatten, utan det räcker med att den trycker sig mot fuktig jord 

eller något annat fuktigt underlag. Vilken djur kan ta upp flytande vatten genom huden?

6

7

Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda 

som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Hur mycket procent av 

hela vatten på gjorden är sötvatten?

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten 

som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi till vårt dricksvatten

1

2

På många andra platser på jorden får man nöja sig med endast 10 liter vatten per person och dag. I Sverige 

förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn. Den största mängden av  vatten går åt:

VATTENDAGEN  I  BORÅS, 24 augusti 2019
TIPSPROMENAD - vuxenfrågor, tema vatten

I Sverige finns nära 100 000 sjöar som är större än en hektar.

Tillsammans upptar sjöarna drygt 40 000 km.² Hur många procent av landets yta är det ungefär?

Den globala vattenkonsumtionen fördubblas vart 20 år, mer än två gånger snabbare än befolkningstillväxten. 

Trendforskare förutspår att en tredjedel av världens befolkning inte har tillgång till rent vatten år 2025. 

Våra vattenreserver krymper på grund av 

En människa består av 60% vatten. Normalt behöver vi cirka en och en halv till två liter per dygn, men vissa dygn 

behöver du upp till fyra liter för att du har jobbat i varm miljö, eller av andra orsaker. Utan mat kan man överleva 

upp till 40 dagar, hur länge kan man klara sig utan vatten?

3

4

5



1 19 mars

X 19 augusti

2 19 november

1 Vattenmelon (91 g) Morot (89,5 g), Apelsin (86,5 g), Äpple (85,1 g per 100 g) 

X Vattenmelon, Apelsin, Äpple , Morot

2 Apelsin, Vattenmelon, Äpple, Morot

1 1-5 l

X 5-10 l

2 10-15 l

1 1

X 3

2 5

Sarah Sjöström är en av sveriges mest framgångsrika simmare genom tiderna. Hon tog EM-Guld redan som 14-

åring och har vunnit mpnga medaljer sedan dess. Hur många medaljer vann Sarah Sjöström under OS 2016 i Rio 

de Janeiro?

Anledningen till att många använder toaletten som papperskorg är lättja eller okunskap om hur skräpet tas om 

hand! Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. En 

undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram med samband med internationella Världstoalettdagen att det 

hamnar årligen 7 000 ton skräp i svenska avlopp. Vilken dag uppmärksammar vi vikten av toaletter och rent 

vatten? 

Välj rätt ordning på följande livsmedel som innehåller mest vatten?

Elefanter kan mycket väl dricka drygt 200 liter vatten per dag. En törstig elefant kan dricka över 100 liter vatten 

på några minuter, men oftast är deras vattenintag utspritt över dagen. Hur många liter ca kan en elefant  suga upp i 

snabeln för att föra den upp tilll munnen?
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