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Kjell Baalsrud til minne
Kjell Baalsrud, instituttsjef ved Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) fra 1958 til 1981, døde 11. 
oktober 2019, 98 år gammel. 

I en tid med voksende problemer med vann
forurensning i Norge, etablerte NTNF, Norges 
Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd, NIVA 
i 1958. Kjemiingeniøren Kjell Baalsrud fra NTH 
med tilleggsstudier i USA i marinbiologi og bakte
riologi, ble NIVAs første instituttsjef.

NIVA ble raskt tverrfaglig med kompetanse 
innen kjemi, biologi og teknologi. Under Baalsruds 
ledelse ble det etablert laboratorier for kjemiske og 
biologiske analyser og gjennomført omfattende 
feltundersøkelser og storskalaeksperimenter. I sitt 
tilbakeblikk på perioden 19551981, boken «Et 
 bidrag til NIVAs historie», er han tydelig på ansvaret 
de anvendte forskningsinstituttene har som råd
giver for forvaltning og næringsliv. Kombinasjon av forskning og praktiske råd for løsninger var 
da, som nå, sentral i NIVAs virksomhet. 

Hans gode administrative evner og faglige integritet var avgjørende da NIVA ble landets 
fremste leverandør av vannfaglig kunnskap  og et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt. 
Han påtok seg flere internasjonale verv; bl.a. ledet han OECDs vanngruppe i flere år.

Kjell Baalsrud var den som i 1964 tok et initiativ som resulterte i stiftelsen av Norsk forening 
for vassdragspleie og vannhygiene, som Norsk vannforening het den gang.

Den økte oppmerksomheten og engasjementet om vannforurensningsproblemene fra be
gynnelsen av 1960tallet og utover, aktualiserte behovet for et frittstående og uavhengig forum 
for diskusjoner av faglige, forvaltningsmessig og politiske vannspørsmål. Inspirert av den svenske 
«Foreningen for vattenhygien», som hadde fungert i flere år før NIVA ble etablert, innkalte 
Baalsrud nøkkelpersoner i vannNorge for å diskutere behovet for en tilsvarende forening i Norge. 
Og resultatet ble at Norsk forening for vassdragspleie og vannhygiene ble stiftet 29. april 1964. 

I 1981 forlot han sjefsstolen på NIVA og ble seniorforsker, og ledet bla store integrerte pro
grammer. 1988 initierte han NIVAs Pensjonistforening og ledet denne i 10 år.

Mange vil forbinde Kjell Baalsrud med Indre Oslofjord. Gjennom hele sitt yrkesaktive liv og 
senere som pensjonist hadde han et glødende engasjement for fjordens ve og vel. Indre Oslo
fjord var nok hans hjertebarn, og det må ha vært stort for ham å ha opplevd å kunne levere 
kunnskapsgrunnlaget for tiltakene, se dem gjennomført og så kunne nyte en ren og fin fjord 
med igjen et yrende bade og friluftsliv helt inn mot bryggekantene i Oslo.

Kjell Baalsrud ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1982. Vi husker hans 
utrettelige engasjement for vannet, hans vennlighet og redelighet i alt sitt virke. VannNorge 
minnes en foregangs og hedersmann med takknemlighet og respekt.

Bente M. Wathne og Haakon Thaulow,
NIVAs Pensjonistforening


