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PRØVEUTTAK AV VANN
Divisjon for bioteknologi og plantehelse 
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

1.Hvis ønskelig kan laboratoriet sende ut riktig type og antall flasker og emballasje før 
prøvetaking. Ta kontakt!

2.Flasken(e) skal være rene og helst ubrukte av glass eller plast, alt etter analysemetode. 
Glass brukes alltid, bortsett fra når man skal analysere for glyfosat. Kontakt laboratoriet for 
mer informasjon hvis nødvendig. 

3.Flasken(e) skal om mulig fylles direkte fra vannkilden. Unngå å bruke prøvetakingsutstyr av 
gummi, silikon eller PVC fordi dette kan forurense prøvene eller forstyrre analysene.

4.Velg gjerne et prøvepunkt hvor vannet er i sirkulasjon, som vil gjøre prøven mer 
representativ.

5.Skyll flasken(e) med vann fra prøvepunktet minst to ganger før prøven tas ut.   

6.Flasken(e) fylles opp til skulderen på flaska for å unngå at flaskene eksploderer ved 
oppvarming og eventuell gassutvikling i vannet.

7.Skru korken godt på og kontroller at flasken(e) er tett ved å snu flasken(e) på hodet.

8.Merk prøveflasken med ønsket merking og dato for prøvetaking. BRUK VANNFAST TUSJ! 
Ved flere prøver skriv gjerne prøvenummer.

9.Oppbevar flaskene kaldt inntil transport til laboratoriet – gjerne i kjøleskap, kjølebag el.l. 
Egnet isopor-emballasje kan sendes fra laboratoriet hvis ønskelig. Ta kontakt!

10.Fyll ut rekvisisjonen (se også egen veiledning). Prøvemerkingen i rekvisisjonen skal være 
den samme som på prøveflasken(e). Husk å signere. Rekvisisjonen legges i en plastpose før 
den pakkes ned sammen med prøven(e). Følgende må fylles ut på rekvisisjonen:

A. Firmanavn og adresse til oppdragsgiver og evt kopimottaker. Dette er samme adresse som får 
faktura med mindre noe annet er oppgitt.

B. Prøvenummer og analyser som skal utføres på den enkelte prøve. 
C. Referanse til evt. Avtale og Signatur

11.Send prøvene i posten med Postens ”Bedriftspakke Ekspress – over natten” Prøven må 
sendes senest torsdag for å unngå at prøven(e) blir stående i romtemperatur over helgen.

12.Vår adresse er: 
NIBIO, Bioteknologi og plantehelse 
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Att: PRØVEMOTTAK
Høgskoleveien 7, 1433 ÅS
E-post: pesticidlab@nibio.no    Telefon: 934 90 749
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