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Vad är fluorid? 
Fluor (F) är ett naturligt grundämne S(>!ll 

finns i lx:rggrunden. Det förekommer 
aldrig fhtt, utan iir i naturen alltid hundt:l 
till viss mineral, och d<l ofiast ~om fluorid. 
l om räden där berggrunden innchi1l kr 
f1uoritl tiir va linet li·im hcrghonadt: brunnar 
alltid ett visst innclulll av detta ämne. 

Skydd mot karies! 
Redan pii !930-takt visade flera under

siikningar i USA att lluorid i dri~.:ksvattnct 
skyddar mol karit:s. Människor som dra~.: k 
vatten med relativt hiiga halter fluorid hade 
generdit sett Hirre ha! i tämkrna iin andra. 
Sambandet var entydigt - ju hiigrc lluorid
hal t i dricksvattnet. desto mrre hål i 
tiindcrna hos dem som drack det. 

Samtidigt upptikktcs d,1ck ett annal 
samband -- ju högre fl uoridhalt i dricks
vattnet, Jcsto stiirre blev risken f(ir sma 
skiinhctslliiekar i tandemaljen (s.k. tand
llunros). Siidana t1äckar har vi~scrligcn 
ingen mcdicinsk betydelse. men kan twts 
dl!t uppbttas som ~ l0ranck~. 

En fluorid halt på 
mindre än 1,5 mg/! ger 

bara fördelar! 

Med stigande Humidhalt i dricksvattnet 
iikar silledes Sliviil dc positiva som dc 
negativa dTekterna. Dc positiva dkkterna 
in linner sig lyckl igt vis vid j ii m !(irdseY is 
liigrc nivitcr. Vid en lluoridhalt pii mindre 
ii n l ,5 mg/l drkksvauen uppn<lr man därför 
en kariesJ(ircbyggande verkan utan risk l\ir 
skönhets!Hkkar i tandemaljen. 

Fluoridhaltens häisomässiga effekter 
( B[gger.rii Socia!~yrdset.!:_'_kungiirclscr l ()77:26 och 27) 
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Dricksvattnets 
innehåll av information 

fluorid (mg/l F) 
!.5 -- 4,0 Oricks,·attnci ilar 

4.1 - 5,9 

-·6.0 

k~•dcsllin~byggamlc ciTckiH 

Risk l(ir landemalj !lik kar (fl u oros). 
Dricksvattnet bör l:ndast i hcgdnsad 
otnE1ttning ges till harn under l'lt och 
l~lt halvt tirs aldcr 

lhicksvaUnci har 
k~aricsfiircbyggamlc clTcl,t c!· 

Risk IZir tandemalj 11iickar ( lluoros ). 
Vattnet bör endast i begriinsad 
om fintning ges til l harn under sju :ir 
och l~rll!a~.t vid enstaka till11ilkn till 
barn under ettoch e!l halvt ars <lider 

Risk liir lluorinlagning i benviivnad 
{ ostcolluorus ). Vattnet biir inte 

anviindas till dryt·k d kr matlagning 



Förhöjda f~uoridvärden i vattnet från Oxbergs Norra 
Vattenledningsförening 

föreningen genomför återkommande kontroller av t1uoridhaltcma i 
dricksvattnet. Jämfört med gränsvärdet ( l ,5 mg/l) är fl uoridvärdena förhöj da. 
Kom ihåg alt halt..:rna iir precis över gränsvtirdct så risken för negativa efl'ekter 
är mycket små. även för bam. 

i nedanstående taibcll kan Du se fluol"idhalte r na . 
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Installation av fluorgdfs!ter 

Föreningen erbjuder dig som har småbarn under ett och ett halvt års 

dlder i hushållet och som har vatten från Oxbergs Norra Vattenlednings-

förening kostnadsfri installation av fluoridfilter. 

Ambitionen är att permanenta tekniska lösningar ska vara genomförda 

snarast möjligt. Det kommer att innebära att ingen behöver filter på 

kranen längre. 

Vill Du veta mera är Du välkommen att kontakta: 

Jan Pålsson pa 0250-70244 eller 070 .. 2.394901 


