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Damkrona – NNCOLDs hederspris for anlegg i regulerte vassdrag 

 

Statutter 

1. Damkrona er opprettet og blir utdelt av Den norske damkomiteen (NNCOLD) ved presidenten. Prisen er en 

hederspris for damanlegg i vassdrag som utmerker seg i forhold til ett eller flere av følgende punkter: 

• Innovative og ingeniørmessig sikre løsninger  

• Ivaretar god damsikkerhet (i alle faser) 

• Landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter og med god gjennomføring ift HMS 

Damanlegg kan omfatte rehabilitering og nybygging av dammer med tilhørende overføringer, 

landskapsmessige tiltak og tilpassing, samt tiltak som bidrar til å heve miljøkvaliteten i og ved damanlegget 

som for eksempel terskler og fiskevandringsanlegg.   

Prisen kan tildeles hele, eller deler av, anlegg. Det er en forutsetning at kvalifiserte damanlegg er helhetlig 

utformet i forhold til sine omgivelser, og fungerer godt for sine formål med tanke på miljø, sikkerhet, 

funksjon og teknologi.  

Damkrona kan deles ut til nye eller til eksisterende anlegg. Det kan deles ut én pris i året. Juryen kan unnlate 

å dele ut prisen. 

2. Damkrona deles normalt ut på NNCOLDs årlige fagseminar eller lignende arrangement. 

3. Damkrona består av en plakett med innskrift som kan settes opp i forbindelse med anlegget og et diplom til 

prisvinneren(e).  

4. Vinneren utpekes av en jury ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme. Damkrona 

kan ikke søkes. Forslag til kandidater skal fremmes innen 1. oktober hvert år. Juryen kan likevel til enhver 

tid på eget initiativ innhente og vurdere begrunnede forslag. 

5. NNCOLDs styre oppnevner jury- og varamedlemmer. Juryen må oppnevnes minst et ½ år før prisen skal deles 

ut.  

6. Juryen skal bestå av minst 3 medlemmer hvorav minst én av hvert kjønn og minst én representerer NNCOLDs 

styre. NNCOLDs president utpeker juryens leder og sekretær. Funksjonstiden for hvert jurymedlem går over 

to utdelinger. Medlemmer kan gjenoppnevnes. I tilfelle forfall eller inhabilitet hos et av jurymedlemmene 

skal vararepresentant møte.  

7. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling.  

8. Alle utgifter i forbindelse med juryens arbeid og utdeling av prisen dekkes av NNCOLD. Juryens medlemmer 

mottar ikke honorar for utførelse av sine verv.  

9. NNCOLD har anledning til å endre gjeldende statutter ved simpelt flertall under ordinært styremøte. 

10. Materiale innsendt til Damkrona kan NNCOLD bruke i Nyhetsbrev og andre tilsvarende publikasjoner 


