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Norsk Juniorvannpris arrangeres av de tre 
foreningene Norsk vannforening, Norsk hydro
logiråd og Norsk Vann med støtte fra en rekke 
sponsorer. Prisen deles ut hvert år til en elev 
 eller gruppe av elever i ungdomsskolen eller 
 videregående skole som har jobbet med en 
vannfaglig undersøkelse. Konkurransebidragene 
vurderes av en fagjury og tre bidrag velges ut til 
å delta i den nasjonale finalen i Oslo, som går av 
stabelen dagen før verdens vanndag 22. mars. 
Vinneren annonseres som ledd i markeringen 
av verdens vanndag. Foruten diplom, en glas
skulptur og pengepremie får også vinnerne mu
ligheten til å delta i den internasjonale finalen 
under World Water Week i Stockholm i august/
september samme år.

Året konkurranse inneholdt fem fine bidrag. 
De tre finalistene var:

• Elever fra Ski ungdomsskole med oppgaven 
«Asgjerrudtjernet»

• Elever fra Drammen videregående skole med 
oppgaven «I hvor stor grad er Lierelva 
 påvirket av mennesker?»

• Elever fra Frakkagjerd ungdomsskole med 
oppgaven «Storavatnet  potensiell 
 reservevannskilde for Haugalandet»

Etter en jevn finale i Oslo 21. mars var det 
Frakkagjerd ungdomsskole fra Tysvær kom-
mune som gikk av med seieren (artikkelen er 
publisert i denne utgaven av Tidsskriftet VANN). 
Juryens begrunnelse lød som følger:

«Bidragene til juniorvannprisen vurderes ut 
fra kriteriene kreativitet, vitenskapelig frem
gangsmåte, fagkunnskap og presentasjon, og i 
presentasjonen inngår både en skriftlig rapport, 
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stand og muntlig fremføring. Juryen har hatt tre 
gode oppgaver å vurdere som alle er presentert 
på en meget god måte. De tre tar alle for seg re
levante og nokså ulike problemstillinger. Det 
har vært jevnt og juryens oppgave har ikke vært 
lett. Årets vinner har jobbet med en samfunns
nyttig problemstilling knyttet til menneskers 
bruk og påvirkning på vannforekomster. Mange 
kommuner vil måtte forholde seg til denne pro
blematikken de nærmeste årene. Juryen var spe
sielt imponert over kvaliteten på den skriftlige 
rapporten til vinnerbidraget. Arbeidet er utført 
på oppdrag fra kommunen og har fremskaffet 
resultater som kommunen kan bruke i sitt vide
re arbeid med å finne en fremtidig reservevann
kilde.»

Vi ønsker god tur og lykke til i den internasjonale 
finalen i Stockholm!

Juryen har i år bestått av 5 vannfaglige repre
sentanter for arrangører og sponsorer: Live 
Semb Vestgarden (Norsk Hydrologiråd/Univer
sitetet i SørøstNorge), Ingrid Husby (Norsk 
Vann/Oslo kommune VAV), Vegard Nilsen 
(Norsk Vannforening/NMBU, juryleder), Cecilie 
Raasok (Nedre Romerike Vannverk/Nedre 
 Romerike Avløpsrenseanlegg) og Kristian Drol
sum (VA og VVSprodusentene/Ulefos).

De tre arrangørforeningene vil samtidig be
nytte denne anledningen til å takke Linda Malm 
Schmidt, som har ledet Norsk Juniorvannpris i 
imponerende 10 år som representant for Norsk 
Vann. Linda har med stort og varmt engasje
ment ivaretatt og guidet deltakere gjennom 
konkurransen og støttet alle som har vært invol
vert i arrangementet. Hun har også lagt forhold
ene godt til rette for de norske deltakerne i den 
internasjonale finalen i Stockholm gjennom 
 disse årene. Arrangørforeningene har startet 
 arbeidet med å finne hennes etterfølger i dette 
viktige arbeidet.


