
Bli med i en spennende 
forskningskonkurranse
Norsk juniorvannpris for ungdom mellom 15 – 20 år

Påmeldingsfrist 30. september 2021
www.norskjuniorvannpris.no



Om konkurransen
Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å 
stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale 
vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og defi nerer selv størrelse 
og dybde på prosjektet. Selve prosjektet skal gjennomføres vår/sommer/høst. 

Lurer du på hvilke temaer prosjektet kan omhandle? 
Her er noen tidligere innsendte oppgaver: 

- Analyse av en demning og vannet oppstrøms

- Vannprøver og analyse av vannkvaliteten i en bekk

- Forurensningsgrad i lokale vassdrag

- Gjenbruk av kunstgjødsel

- Kvalitetsendringer over tid - lokale vassdrag

- Strømningsforhold i en bekk

- Vannstandsendringer og påvirkningsgrad på lokale forhold

- Bunnfaunaundersøkelser før og etter rotenonbehandling

- Konsekvenser av veisalting i nærheten av vassdrag

- Nedbørsmålinger - hvorfor varierende surhetsgrad?

- Bærekraftig vassdrag?

- Hva er spesielt med mitt drikkevann?

- Kretsløpet i min nærmeste vannkilde

- Konsekvenser av omrøringen i en vannkilde

Hvem kan delta?

Konkurransen er for ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, 

       v
ideregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller som 

      enkeltperson. Prosjektet kan leveres alene eller i en 

          
gruppe med fl ere, men maks to personer kan

         r
epresentere gruppa i den norske 

          
          

          
          

          
          

          
          

  og internasjonale fi nalen. 



Hvem arrangerer?
• Norsk hydrologiråd
• Norsk vannforening

Slik deltar du
Meld deg på via norskjuniorvannpris.no

- Konkurransen åpner for påmelding 1. mai 2021.

- Siste frist for påmelding er 30. september 2021.
Når du melder deg på må du ha en foreløpig tittel på prosjektet klart.

- Frist for innsending av ferdig prosjekt og prosjektrapport er
31. januar 2022.

- Juryen starter deretter sitt arbeid med å velge ut tre fi nalister.

- Finalen går av stabelen i tilknytning til Verdens vanndag 22. mars 2022.

Premier
Vinneren av Norsk juniorvannpris får 20 000 kr. Halvparten går til 
prosjektdeltakeren(e) og den andre halvparten går til vinnerens 
skole/organisasjon/godt formål for å oppmuntre til videre satsing 
på vannmiljø. Premien for 2. og 3. plass er 5 000 kr.  

Stockholm Junior Water Price
Vinneren av Norsk juniorvannpris går videre til den internasjonale fi nalen, 
Stockholm Junior Water Price. Denne arrangeres høsten 2022 under 
den internasjonale vannuken i Stockholm. Her møtes unge vannforskere fra 
hele verden til en spennende konkurranse. 



Har du spørsmål?
Kontakt sekretariatet i TEKNA:

kontakt@norskjuniorvannpris.no 

www.hydrologiraadet.no

www.vannforeningen.no




