
Vatten som vatten – bara törsten släcks?  

Polar Spring Oy är en av grundarna till föreningen 

Suomen luonnonvesiyhdistys ry (Finland’s Natural 

Water Association, FINWA). Föreningen grundades 

hösten 2021 och kommer att ansluta sig till 

takorganisationen Natural Mineral Water Europe 

(NMWE) i början av året 2022. Till denna organisation 

tillhör lokalföreningar från totalt 25 länder. Som 

avsikt är att bli en del av ett gemensamt europeiskt 

diskussionsforum. 

En sak förenar företagen som tillhör Suomen 

luonnonvesiyhdistys ry – nämligen vatten som 

kommer direkt från naturen till fabriksanläggningen 

och förpackas i olika förpackningar utan någon 

kemisk behandling. Olika förpackningar är glas, plast 

och olika kartongförpackningar samt kombinationer 

av dessa. Vattnet som förpackas är en äkta 

naturprodukt. 

Levande vatten – vatten är som vin! 
Naturligt mineral- och källvatten är som vin. Vattnet 

från varje källa har olika sammansättning och 

smakar annorlunda. Naturligt mineralvatten är 

”levande vatten”. Kranvatten är ”dött vatten”. Vad 

innebär detta? Levande vatten kommer direkt från 

naturen och är renat av naturen. Källvatten kan 

jämställas med naturligt mineralvatten. I Europa är en 

mycket stor andel av förpackat dricksvatten naturligt 

mineralvatten. Däremot i Finland är konsumtionen av 

förpackat vatten per person mycket låg. Hos oss tas 

största delen av dricksvatten från kranen och även 

merparten av förpackat vatten är förpackat 

kranvatten – dött vatten. Kranvatten kallas för dött 

vatten, eftersom livet, mikroberna, i vattnet har 

dödats genom olika behandlingar samt kemikalier.  

Bild 1. 

Enligt EU parlamentets direktiv 2009/54/EY fördelas 

naturliga mineralvatten i tre olika kategorier: 

1. Riklig mineralhalt, torrsubstanshalt över   

1500 mg/liter 

2. Låg mineralhalt, torrsubstanshalt högst       

500 mg/l 

3. Mycket låg mineralhalt, torrsubstanshalt 

högst 50 mg/l 

Vatten – livets grund 
Vattnet är grunden till allt liv som vi känner. Utan 

vatten skulle det ej finnas liv på jordklotet. 

Människan behöver sött vatten för att leva. Endast 

3% av vattnet på jordklotet är sött vatten och även av 

det finns merparten i glaciärer.  

 
Finland är ej stor till ytan, men beräknat enligt dess 

vattenresurser hör landet till ett av världens rikaste 

länder. I en rapport, som gjordes år 2003, 

konstaterade UNESCO att kvaliteten på Finlands 

vattenresurser är världens bästa.  De av senaste 

istiden formade sandåsarna, som döljer i sig av 

naturen filtrerat enastående sött vatten, hör till 

Finlands nationallandskap. I Finland regnar det även 

ganska mycket. Regnvatten och smältande snövatten 

rengörs när det långsamt filtreras av flera jord- och 

sandlager. Samtidigt löses i vattnet flera mineraler 

som är viktiga för människans hälsa. Finlands stora 

grundvattenresurser bildas på detta sätt. Det kan 

dock finnas stora regionala skillnader i kvaliteten på 

grundvattnet.   

Vi finländare är vana vid att dricka vatten direkt från 

kranen. Våra vattenverk är lyckosamma att ha 

möjligheten att kunna behandla råvatten, som oftast 

är av mycket hög kvalitet. Den tekniska nivån av 

vattenverken och tätortens rör, är internationellt sätt 

på mycket hög nivå. Som paradox av detta, så förstår 

ej en vanlig finländare mera idag begreppet gott 

naturligt mineralvatten. Huvuddelen av vattnet som 

dricks hos oss idag är dött vatten, som bjuds från både 

kran och flaska. På grund av detta så finns det 

anledning att konstatera, att förpackat vatten kan 

vara vad som helst för vatten, oftast genom en kemisk 

behandling producerat dricksvatten. Marknaden för 

förpackat vatten i världen är mycket stor, ca 250 

miljarder euro. När vi dricker vin, så ser de flesta av 

oss noggrant efter vad vi dricker, så borde man göra 

även när man dricker vatten. Man bör alltid 

undersöka det förpackade vattnets ursprung samt 

innehåll.  

Naturligt mineralvatten bör alltid förpackas vid 

naturvattenkällan, för att försäkra att naturens egna 

rikedomar stannar kvar i vattnet. Vattnet som 

kommer direkt från naturen är som vin, vattnet i varje 

vattenkälla har olika konsistens.  

Säg inte vatten som vatten, ty det finns stora 

skillnader i olika vatten. Man bör även spara vatten. 

Bäst sparar du vatten genom att tillfredsställa ditt 

dagliga vattenbehov på 2-3 liter, genom att dricka 

gott naturligt mineralvatten.   

Bild 2. 
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Bild 1. Källa NMWE www.naturalmineralwaterseurope.org  

I Europa är en mycket stor andel av packat dricksvatten naturligt mineralvatten. I Finland är största delen av 

packat vatten kranvatten.  

Bild 2. Källa NMWE www.naturalmineralwaterseurope.org  

Till produktionen av flera drycker behövs en betydande mängd vatten. Du sparar bäst vatten genom att dricka 

gott naturligt mineralvatten.   
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