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JODINNHOLD I DRIKKEVANN FRA FORSKJELLIGE STEDER I NORGE 
HØSTEN 19 72 

SUMMARY 

Iodine in drinking water have been measured 
by neutron activation technique. Samples 
have been collected from waterworks at 12 
different places in Norway and from 8 wells 
at three different places. 

In general the differences between the 
different places are small. The highest values 
are found in Bergen and the average iodine 
concentration in this area appears to be about 
11 ugl/l water. The average values from the 
12 places are about 7 pgl/1 and from the 7 
wells 8 ygl/l. 

One well situated near the coast shows an 
iodine concentration of about 38 Ugl/l water. 

The values are relatively small and its seems 
that drinking water is of little importance 
as iodine source for the Norwegian population. 

(Iodine contents in drinking water from 
different places in Norway autumn 19 72) 

1 INNLEDNING 

Høsten 19 70 ønsket helsedirektoratet en vurdering om 

fortsatt tilsetning av jod til koksalt syntes nød

vendig eller om man eventuelt hadde behov for å øke 

tilsetningen. 

Med dette som utgangspunkt ble det av overlege Frey 

ved Aker sykehus foretatt en del forberedende under-

søkelser med henblikk på jodstatus hos forskjellige 

individer. Hos den gruppen som ble undersøkt viste 

det seg at den gjennomsnittelige jod ekskresjon i 

døgnurin lå på ca 2,7 ug/kg kroppsvekt (8). Dette er 

relativt høyt sammenlignet med resultatene fra lignende 

undersøkelser i Danmark som viser en adskillelig 

lavere jodutskillelse (Munkner 1969). 
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Da tilsetning av jod til norsk koksalt er meget be

skjeden også sairanenlignet med andre land, synes for-

klaringen på den høye jod-utskillelsen hos nordmenn 

å ha sammenheng med det norske kosthold. Man ønsket 

således å kartlegge jodinnholdet i de mest vanlige 

næringsmidlar. 

Sett ut fra strålehygeniske forhold er man også ved 

FFI interessert i å få kartlagt jodinnholdet i de 

mest vanlige produkter i næringsk jeden, da rnan ved et 

eventuelt radioaktivt nedfall kan foreta visse 

profylaktiske tiltak. Den nærmere årsakssammenheng 

er beskrevet i IR F-572. 

I 19 71 begynte man således å undersøke jodinnholdet i 

melk fra forskjellige meierier i Norge (F-5 72 og 

F-5 77). Som neste trinn ble det høsten 19 72 foretatt 

undersøkelser av jod i drikkevann fra forskjellige 

områder av Norge. Resultatene er gitt nedenfor. 

2 GENERELT OM DRIKKEVANN 

Som vannforsyningskilder her i landet har vi tre typer 

drikkevann 

1 Overflatevann 

2 Grunnvann 

3 Regnvann (Sisterner) 

Når sjøvann fordamper, følger det med en del av de Salter 

som finnes i sjøvann, bl a halogener (Cl, Br, I) og fra 

atmosfæren opptar regndråpene støv, sotpartikler og 

bakterier samt eventuelle radioaktive partikler, litt 

oksygen, karbondioxyd og N-holdige förbindelser. Av 

regnvannet vil ca 1/3 fordampe igjen, ca 1/3 samle seg 

i bekker og elver som overflatevann og den siste tredje

del vil trenge ned i de dypere lag som grunnvann. 



- 5 -

Overflatevann er kilden til de fleste store 

vannforsyninger i Norge. På sin vandring fram til 

magasiner og bassenger opptar vannet humusstoffer, 

annet organisk materiale, salter og mikroorganismer i 

varierende grad alt etter nedslagsfeltets beskaffenhet. 

På den annen side har vannet mulighet for selvrensning 

ved en oksydasjon og dekomponeringsprosess samt filt

rering og sedimentering av partikler suspendert i 

vannet. I vannverket blir ravannet filtrert, renset 

og desinfisert avhengig av kvaliteten. Denne prosess 

synes å ha en viss betydning for innholdet av jod i 

det ferdig behandlede drikkevann. 

VANNETS JODKILDE 

Normal jord i struma-frie områder er mye rikere på jod 

enn de omliggende bergarter som jorden stammer fra. 

Dette mener man har sammenheng med akkumulasjon over 

meget lang tid fra fremmede jodforbindelser av marin 

opprinnelse som er blitt brakt inn over landet av 

sjøvinder og nedbør (3). Som et slags bevis for denne 

påstand har man tatt de svært lave jodkonsentrasjoner 

funnet i jordområder som har vært dekket av isbreer. 

Hercus et al (1925) fant at 22 - 50 mg jod falt ned 

via nedbør og vind pr år pr mål jord nær kysten, mens 

bare 0,7 mg falt ned i innlandet. Undersøkelsene er 

gjort i Nord-Amerika. Det er funnet at jodinnholdet i 

drikkevannet er en verdifull index for jodinnholdet i 

fjellet og jorden. Jodinnholdet i jorden har igjen 

sammenheng med plantenes konsentrasjon av jod. Man 

har også funnet en viss korrelasjon mellom jordens 

humusinnhold og jodkonsentrasjonen slik at et høyt 

humusinnhold indikerer et høyt jodinnhold (4). Jod

innholdet i luft er undersøkt av (5) som fant at jod 

ikke var til stede i påvisbare mengder, bortsett fra i 

sjøluft i form av suspendert organisk materiale. 
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Som konklusjon kan sies at drikkevannets jod stammer 

i hovedsaken fra marine fordampningsprodukter og føres 

med nedbør og vind innover landområdene. En del 

filtreres i jordskorpen (3) før det når våre drikkevanns-

reservoarer. De forskjellige jodverdier i vann og 

jord synes derfor å ha sammenheng med tre hovedfaktorer, 

vannkildens avstand fra sjøen, nedbørsmengden i ned

slagsfeltet samt isbreforhistorien på stedet (3). I 

følge (6) utgjør drikkevannet mindre enn 10% av det 

daglige behov av jod. 

MATERIALE 

Man har fått tilsendt drikkevann fra 12 forskjellige 

•steder i Norge. Vannet er tappet direkte fra kran 

på 1 liters plastkanner etter at vannkranen har 

stått på i ca \ min. Prøvene er blitt tilsendt 

månedlig fra ca 1 september 19 72. 

Prøvestedene er valgt ut med henblikk på å få et mest 

mulig representativt bilde av drikkevannsforholdene 

i Norge. Prøvestedenes geografiske beliggenhet kan 

sees i figur 4.1. 

Det er også tatt med noen enkeltmålinger fra brønnvann. 

Disse -målingene er fra Frøylandsdalen, et avsidsliggende 

nedbørsrikt dalføre på Vestlandet. Likeledes to prøver 

fra Brandval Finnskog og en fra Veierland, en øy i 

ytre Oslofjord. 

METODIKK OG FEILKILDER 

Ved bestemmelsen av jodinnholdet i drikkevann ble det 

benyttet aktiveringsanalyse ved kjemisk ekstraksjon av 

jod fra vannet. Metoden er tidligere beskrevet i (7) 

og senere modifisert noe (1). 
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Aktiveringen er foretatt ved I F A's Jeep II reaktor 

med en nøytronflux på 1.4 • 10 1 3 n/cm2 sek. 

Aktiviteten er målt med en 5" dia x 3" Nal (Tl) krystall 

(De siste målingene er registrert med en 4" dia x 3" Nal 

(Tl) krystall). 

Spekteret er registrert på en Intertechnique DIDAC 800 

gammaspektrograf. Utregningene er gjort ved hjelp av 

edb. 

Når det gjelder feilkilder er disse beskrevet tidligere 

av (1) og de vil bare kort bli summert her. 

De viktigste må antas å være: 

1) Pipetteringsfeil 

2) Feil konsentrasjon av standard og/eller bærer 

3) Urene utensilier 

4) Forurensning ved prøveuttak eller forsendelse 

5) Dårlig kvantitativ overføring av prøver fra 

ampulle til bærer 

6) Feil ved skraping av filterpapir 

7) Tap av partikler mellom måling og veiing 

8) Veiefeil ved bestämmelse av kjemisk utbytte 

9) Regnefeil 

I tillegg til dette kommer den statiske telle-usikkerheten. 

6 RESULTATER 

Tabell 6.1 viser resultatene for de enkelte 

malinger fra 12 ulike steder. I tabellen er angitt 

månedsmiddelverdiene, middel total samt standardavi\< '. 

for enhetsmålingene. 

I Tabell 6.2 er måleresultatene fra de enkelte brønn-

prøver angitt. 
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Figur 6.1 viser et søylediagram av de forskjellige 

månedsmiddelverdiene. Augustverdiene fra Bergen er ikke 

tatt med. 

Tabell 6.3 gir en nærmere angivelse av vannkilden, 

nedslagsfelt, tilsetningsstoffer samt hva ledningsnettet 

består av. Kautokeino er ikke med i tabellen da disse 

prøvene stammer fra 1 gård med vannkilde som det ikke 

foreligger opplysninger om. 

Tabell 6.4 angir jodverdiene i jord på forskjellige 

steder i Norge. En sammenligning mellom humusstoffene 

og jodinnholdet er også med. 

7 VURDERING AV RESULTATENE 

Som man vil kunne se av enkeltresultatene (tabell 6.1) 

varierer disse nokså tilfeldig innenfor samme måned. 

Dette må i stor utstrekning ses i sammenheng med at mange 

av de paralleller som er analysert viser dårlig korrelasjon. 

En av hovedårsakene til dette må være at jodmengden i 

drikkevann er meget liten og dette gir relativt store 

utslag fra forskjellige feilkilder, spesielt de som er 

nevnt under 3) og 4) i kapitel 5. Grunnet de små mengder 

man opererer med blir også aktiviteten i prøvene ofte 

liten, og usikkerheten ved tellingene stor. Den relative 

telle-usikkerhet uttrykt som ett standard avvik fra den 

målte verdi, har i dette materialet ligget i området 2-40%. 

Enkelte av parallellene som er tatt med i resultatene avviker 

mer enn 100%. Når avvikene blir så store har det liten hen

sikt å diskutere de forskjellige månedsverdier innenfor 

samme prøvested, men heller søke å vurdere hele materialet 

under ett. 

Låg og Steinnes (4) har undersøkt jodinnholdet i jord 

fra forskjellige steder i Norge og funnet relativt store 

verdier i kyststrøk sammenlignet med innlandet (tabell 6.4). 
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Ut fra disse resultater skulle man ha lov å vente samme 

tendens for drikkevann. Denne markerte forskjell mellom 

kyst og innlandstrøk synes ikke å foreligge i dette 

materiale. Sammenligner man f eks Bergen med Røros er 

det formentlig en signifikant forskjell mens derimot RoSr̂ R, 

Oslo og Tromsø ligger på samme nivå. 

Ser man på de forskjellige enkeltprøver fra brønnvann 

(tabell 6.2) synes disse verdiene generelt å ligge 

noe høyere enn prøvene tappet fra kran. Det at de fleste 

enkeltprøvene er tatt fra et meget nedbørsrikt område 

kunne tilsi et høyt jodinnhold. 

Enkeltprøvene fra Veierland viser en forholdsvis høy 

verdi. Dette måtte man også vente i og med at brønnen 

ligger ca 50 meter fra sjøen og jordbunnen i området 

er meget rik på avleirede marine produkter. 

Noen entydig forklaring på hvorfor resultatene ligger 

på stort sett samme nivå over hele landet er vanskelig 

å gi i og med at man vet for lite om jodets vandring 

og cyklus i naturen. En del punkter av betydning er 

berørt uten at man kan si at disse gir den riktige for

klaring. 

8 KONKLUSJON 

Jodinnholdet i drikkevann fra vannverk er lavt og ligger 

omtrent på samme nivå over hele landet. 

Det er ingen signifikant forskjell mellom kyst og inn

land i dette materiale. Heller ingen distinkt månedlig 

variasjon kan påvises. 

Vannkilden i nærheten av sjøen viser relativt høye 

verdier og kan nok ha en viss betydning som jodkilde 
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for en mindre befolkningsgruppe. 

Generellt må man kunne si at drikkevann har liten eller 

ingen betydning som joddonator til dyr og mennesker. 

Til slutt vil jeg få lov å takke forskningssjef T Hvinden, 

forsker A Lillegraven, konstruktør T Lekvold og folkene 

på I F A,s isotoplaboratorium for råd og veiledning under 

arbeidet. 
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KJELLER 

Dato 1972 

30/9 

8/10 

15/11 

30/11 

VtgI/100 ml 

0,61 

0,80 

0,68 

0,68 

0,71 

Månedsmiddel 

ygI/1000 ml 

6,1 

7,4 

7,0 
t 
i 

i 

Middel total 

ygl/1000 ml 

7,0 

KAUTOKEINO 

Dato 1972 

3/10 
n 

28/10 
;i 

Vigl/100 ml 

0,11 

0,28 

0,78 

Månedsmiddel 

Vigl/1000 ml 

2,0 

7,8 

Middel total 

ugl/1000 ml 

3,9 

Tabell 6.1 forts 
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forts 

MOSJØEN 

Dato 19 72 

6/9 
n 

8/11 

23/11 

ygI/100 ml 

0,42 

0,49 

1,15 

0,67 

0,63 

Månedsmiddel 

ygl/1000 ml 

4,6 

8,2 

Middel total 

ygl/1000 ml 

6,7 

SARPSBORG 

Dato 19 72 

4/9 
n 

18/9 

4/10 
n 

8/11 
n 

ygI/100 ml 

0,85 

0,45 

0,99 

0,98 

0,64 

0,57 

0,69 

0,96 

Månedsmiddel 
ygl/1000 ml 

8,2 

6,1 

8,3 

Middel total 

ygl/1000 ml 

7,7 

Tabell 6.1 fo r t s 
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forts 

MOLDE 

Dato 19 72 

6/9 
H 

20/9 
II 

4/10 

30/10 

15/11 
it 

29/11 

pgI/100 ml 

0,52 

0,26 

0,58 

1,08 

0,37 

0,94 

0,45 

0,94 

0,76 

0,42 

Månedsmiddel 

ygI/1000 ml 

6,1 

5,9 

7,1 

Middel total 

ygl/1000 ml 

6,3 

BARDUFOSS 

Dato 19 72 

31/8 
n 

15/9 
ti 

31/10 

15/11 

pgI/100 ml 

0,11 

0,40 

1,62 

0,53 

0,75 

0,75 

Månedsmiddel 

^gl/1000 ml 

6,7 

7,5 

7,5 

Middel total 

pgl/1000 ml 

6,9 

Tabell 6.1 forts 
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forts 

TRONDHEIM 

Dato 19 72 

4/9 
n 

18/9 

30/10 
n 

27/11 

ygI/100 ml 

1,10 

0,62 

0,82 

0,67 

0,46 

0,32 

Månedsmiddel 

ugl/1000 ml 

8,5 

5,7 

3,2 

Middel total 

ygl/1000 ml 

6,7 

VÆRNES 

Dato 19 72 

31/8 

15/9 

30/9 

31/10 
n 

30/11 

ygl/100 ml 

0,55 

0,61 

0,49 

0,54 

0,61 

0,62 

Månedsmiddel 

ygl/1000 ml 

5,5 

5,8 

6,2 

Middel total 

ygl/1000 ml 

5,7 

Tabell 6.1 forts 



forts 1 6 "" 

RØROS 

1 

Dato 19 72 

31/8 
II 

10/9 
n 

20/9 
n 

1/10 

31/10 

30/11 

ygl/l.00 ml 

0,77 

0,48 

0,97 

0,24 

0,21 

0,54 

0,43 

0,98 

0,25 

Månedsmiddel 
ygl/1000 ml 

5,4 

7,1 

2,5 

Middel total 

ygl/1000 ml 

5,4 

BERGEN 

Dato 19 72 

31/8 
n 

15/9 
n 

30/9 
II 

31/10 

30/11 

ygl/100 ml 

2,50 

2,79 

0,74 

1,88 

0,38 

0,35 

1,01 

0,65 

0,66 

Månedsmiddel 

ygl/1000 ml 

26,5 

8,4 

8,3 

6,6 

Middel total 

ygl/1000 ml 

12,2 

Tabell 6,1 forts 
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forts 

TROMSØ 

Dato 19 72 

15/9 

31/10 
ti 

15/11 

ygl/100 ml 

0,46 

0,52 

0,67 

0,48 

Månedsmiddel 

pgl/1000 ml 

4/6 

6/0 

4,8 

Middel total 

ygl/1000 ml 

5,3 

Tabell 6.1 forts 
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forta 

MARIDALSVANNET KLORET VANN 

Dato 19 72 

13/9 
ii 

20/9 
n 

10/10 

1/11 
II 

li gl/LO 0 ml 

0,60 

0,48 

0,43 

0,40 

0,91 

0,58 

0,30 

i 

Måne ds middel 

pgI/1000 ml 

4,8 

9,1 

4,4 

Middel total 

ygl/1000 ml 

5,3 

MARIDALSVANNET RÄVANN 

Dato 19 72 

20/9 
H 

10/10 
n 

1/11 

ygl/100 ml 

0,83 

0,50 

0,38 

0,99 

0,54 

Månedsmiddel 

ygI/1.000 ml 

6,7 

6,9 

5,4 

Middel total 

pgl/lOOO ml 

6,5 

Tabell 6.1 Jod i drikkevann f ra. vannverk. 
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Pröves t ed 

F r ø y l a n d s d a l e n : R e i s t a d 

" Vassenden 

" Kle ivane 

" Dyrhovden 

Matre Sundhordland: Hegland 

F innskog: B rand / a l 

11 Brandval 

V e i e r l a n d Os lo f jo rd 

Dato 19 72 

4/10 

n 

•i 

i i 

n 

18/9 

8/10 

3/8 

ugl /1000 ml 

13,4 

9,6 

5,0 

5,9 

11,7 

8,2 

3,7 

38 ,1 

• 
i 

Middel 

t 

i 

8,2 

38 ,1 

Tabell 6.2 Enkeltmålinger fra brønn. 



Sted for prøvetaking 

Trondheim 

Tromsø 

Sarpsborg 

Bardufoss 

Værnes 

Maridalsvann-Oset 

Molde I R 11 

Bergen 

Mosjøen SHLF R 14 

Røros 

Kjeller 

Vannkilde 

Jonsvannet 

Kvaløya-
Tromsø 

Glomma 

Andsvann 

Lauvatnet 
m fl 

Maridalsvann 
m fl 

Bårdalsvann 
m fl 

Austerbygda, 
Reinfjell 

Hittersjøen 

Nordbysjøen 

Nedslagsfeltets 
størrelse 

64,4 km2 

11 km2 

Hele Glomma-
vassdraget 

flere km2 

9 km2 

252 km2 

13,1 km2 

2,2 km 

60 km 

flere km2 

10 km2 

Nedslagsfeltets 
beskaffenhet 

overveiende skog, 
noe fjell og myr 

overveiende 
fjellterreng 

fjell med små
skog og myr 

overveiende skog, 
noe fjell og myr 

overveiende skog, 
noe myr 

skrinn myrlendt 
skog, noe fjell 

fjell og skog 

overveiende fjell 
litt skog 

overveiende fjell 
bjørkeskog 

overveiende skog 

Tilsetnings-
stoffer 

svak klorer
ing 

klorering 

klorering + 
fullrensing * 

klorering 

klorering 
0,5 gr/m3 
vann 

klorering 

klorering 
0,5 gr/m3 

.klorering 
0,3 mg/l 
vann 

klorering 

klorering 

Ozon til
setning 

•• — — f 

Vannledning 
består over
veiende av 

støpjern 
betong 

støpjern 
plast 

betong 
jern 

stålrør 
plast 

bannarør 
støpjern 

støpjern 

støpjern 

asfaltert 
støpjern 

støpjern 

betong 
støpjern 

Tilsatt felningsstoffer, aluminiumssulfat og soda. 
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Sub-area 

Areas in the neighbourhood 
of meteorological stations: 

As 

Kise 

Vågåmo 

Ytterøy 

Northern Nord-Trøndelag 

A Coastal area 

B Namsen valley 

C Inland area 

J p p m 

7,0 

3,8 

2,9 

8,2 

14,7 

8,4 

5,9 

Humus 
content % 

65,1 

49,1 

44,6 

65,3 

79,1 

72,3 

72,6 

Tabell 6.4 Jod i jord fra 7 steder i Norge 

(Låg, J Steinnes E (4)) 



NORWAY 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

KAUTOKEINO 
MOSJØEN 

BARDUFOSS 

MOLDE 

VÆRNES 

TRONDHEIM 

RØROS 

SARPSBORG 

BERGEN 

LILLESTRØM 

OSLO 

TROMSØ 

Figur 4.1 Prøvestedenes geografiske beliggenhet 



12 i yg J/l vann 

11 -

10 -

9 -

8 -

7 -

6 • 

5 -

4 -

3 -

2 

1 

Middel Total 

Sep - Okt 
Nov 1972 

S O N 

I B e r g e n 

S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N 

Sarps- I KjellerlBardu- |Trond- I Mo-
borg foss heim sjøen 

Molde | Værnes I Røros I Tromsø| Oslo IKauto- I 
keino 

Figur 6.1 Jod i drikkevann. 


