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Sist gang Norsk juniorvannpris var tema for 
denne spalten var i VANN nr. 2-2019, da finali-
stene og vinnerne av konkurransen for 2019 ble 
omtalt. Denne gangen ønsker vi å fremheve vin-
nerne av konkurransen for 2020, samt infor-
mere om hvordan Norsk vannforening vil jobbe 
med Norsk juniorvannpris fremover.

Norsk juniorvannpris 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 inntil 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 ved markeringen av 
verdens vanndag. Foruten diplom, en glas-
skulptur og pengepremie får også vinnerne 

 muligheten til å delta i den internasjonale finalen 
under World Water Week i Stockholm i august/
september samme år.

Norsk juniorvannpris 2020
I 2020 ble den fysiske finalen og prisutdelingen i 
mars dessverre tatt av koronapandemien, men 
vi klarte å gjennomføre en digital finale 23. no-
vember og prisen ble delt ut under den digitale 
markeringen av Verdens vanndag 24. november.

Det var to finalister i konkurransen for 2020:
• Drammen videregående skole ved elevene 

Julia Dai, Hedda Kjeldsen, Ebba Sofie 
 Magnusson og Victor Udnæs, med oppgaven 
«Vannkvaliteten i Sandakerelva – Et skole-
prosjekt om vannanalyse»

Norsk juniorvannpris

Elever fra Drammen VGS v/ Julia Dai, Hedda Kjeldsen, Ebba Sofie Magnusson og Victor Udnæs.
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• Elvebakken videregående skole ved elevene 
Stine Emilie Gregersen og Natalie Blindheim 
Synnes, med oppgaven «Overvanns-
problematikken i Telthusbakken»

Finalen var så jevn at juryen ikke klarte å 
skille de to finalistene fra hverandre og prisen 
for 2020 ble dermed delt mellom Drammen og 
Elvebakken. Juryen uttalte:

«Juryen har hatt to oppgaver å vurdere som 
tar for seg aktuelle og nokså ulike problemstil-
linger, men de har det til felles at begge handler 
om hvordan menneskelig aktivitet påvirker 
 vannets naturlige vei og kvalitet. Oppgavene er 
godt skrevet, har klare målformuleringer og er 
metodisk godt fundert. Juryen er imponert over 
Drammens kunnskap om vannanalyser og 
bredden i Elvebakkens bruk av kartdata. Opp-
gavene ble flott presentert i en krevende situa-
sjon med digital finale, og finalistene viste faglig 
modenhet i diskusjonen med juryen. Juryens 
oppgave har virkelig ikke vært lett. For første 
gang i prisens historie har derfor juryen enstem-
mig valgt å dele prisen likt mellom finalistene og 
årets vinnere er dermed både Drammen og 
Elvebakken videregående skoler. Gratulerer!»

Juryen bestod av 5 vannfaglige representanter 
for arrangører og sponsorer: Live Semb Vest-
garden (Norsk Hydrologiråd/Universitetet i Sør-
øst-Norge), Ingrid Husby (Norsk Vann/Oslo 
kommune VAV), Vegard Nilsen (Norsk Vann-
forening/NMBU, juryleder), Cecilie Raasok 
(Nedre Romerike Vannverk/Nedre Romerike 
Avløpsrenseanlegg) og Kristian Drolsum (VA- 
og VVS-produsentene/Ulefos).

Norsk Juniorvannpris fremover
Norsk Juniorvannpris har vært arrangert av de 
tre foreningene Norsk vannforening, Norsk 
 hydrologiråd og Norsk Vann med støtte fra en 
rekke sponsorer. Fra og med 2021 vil det være 
Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd 
som drifter prisen videre. Vi ønsker å rette en 
stor takk til Norsk Vann, og da særlig Linda 
Malm Schmidt og Ingrid Holøyen Skjærbakken, 
for den betydelige innsatsen de har lagt ned i 
 arbeidet med prisen gjennom mange år. Det er 
mye usynlig administrasjon som ligger bak det å 
drifte en slik konkurranse. Det er også bak-
grunnen for at vi i den videre driften vil benytte 
Tekna, som er sekretariat for Norsk vann-
forening, som profesjonelt sekretariat også for 

Fjorårets vinnere av Juniorvannprisen var Elvebakken VGS v/ Stine Emilie Gregersen og Natalie Blindheim 
Synnes.
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Norsk juniorvannpris. Det innebærer også at 
arrangørforeningene går inn med noe midler i 
driften av konkurransen, i tillegg til sponsor-
midlene. Utdelingen av prisen tar en pause i 
2021 ifbm. den nye organiseringen, men vi 
 gleder oss til å dele ut prisen igjen på Verdens 
vanndag i 2022.

Et sentralt mål for Norsk juniorvannpris de 
kommende årene vil være å øke deltakelsen i 
konkurransen. Den har gjennom årene variert 

fra svært god til så lav at det har vært krevende 
å gjennomføre konkurransen. Vi jobber nå 
syste matisk med å finne mer effektive metoder 
for å nå ut til norsk skoleverk, både elever og 
 lærere. Særlig har vi tro på målrettet bruk av 
 sosiale medier for å spre interessevekkere for 
konkurransen. Vi oppfordrer også VANNs lese-
re til å informere elever og lærere i sine miljøer 
om konkurransen. Mer informasjon finnes på 
www.norskjuniorvannpris.no.


