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2,25meter siktedyp i
Årungen var status da
sommeren startet opp.
Nå er det optimisme å
spore i PURA.Mye tyder
på at tiltakene fører i
riktig retning.
ÅS/HOLSTAD: – Ja, vi er for-
siktige optimister, sier prosjekt-
leder i PURA, Anita Borge.

Lang prosess
Hun skryter av bøndene som
har vært positive og samarbeids-
villige til å sette i gang med tiltak
som bremser avrenning til både
Årungen og Østensjøvann.
– Nå er det viktig å huske på at
det vil ta flere år før resultatene
av tiltakene som blir gjort i land-
bruket virkelig gir kvantitative
resultater. Men allerede nå ser vi
av rapportene at vannkvaliteten
er bedre enn tidligere, sier hun.

Alle bekker små...
At dette kan skyldes andre fak-
torer, som nedbør og tempera-
tur, er Borge fullstendig klar
over, men likevel har hun god
tro på tiltakene som er satt i
gang.
Universitet for miljø og biovi-
tenskap (UMB) er i sluttfasen
med å utbedre avløpsnettet sitt,
og Ås kommune jobber jevnt og
trutt med å forbedre renseanleg-
gene til de som ikke er tilknyttet
offentlig renseanlegg.
– I Ski har kommunen satt i
gang en temmelig ambisiøs plan
med å forbedre avløpsnettet sitt,
slik at avrenningen til Østensjø-
vann blir mindre, forteller hun.

Ny styringsgruppe
En ny styringsgruppe, bestående
av rådmennene i Ås, Ski, Frogn,
Nesodden, Oppegård, adminis-
trativ ledelse fra Oslo kommune,
samt Fylkesmannen i Oslo og
Akershus (observatørstatus) og
Akershus fylkeskommune (ob-
servatørstatus) har tatt over et-
ter den tidligere styringsgruppa
der ordførerne i Follo- kommu-
nene satt. Styringsgruppa skal
sørge for måloppnåelse og fram-
drift, og for at økonomien er på
plass og være en støtte for pro-
sjektet.
– Det er viktig for oss å ha poli-
tikerne med på laget. Nå får vi
det gjennom de kanaler styrings-

gruppa har. Fylkesmannen og
Akershus fylkeskommune er
også viktige støtte brikker for
oss, sier Borge.

Fosfor fra Østensjøvann
Halvparten av det fosforet som
renner ned i Årungen, kommer
fra Østensjøvann. Derfor mener
Borge det er helt vesentlig å gjø-
re innsjørestaurerende tiltak der
nokså omgående.
– Vi jobber nå med en mulig-
hetsstudie for å finne ut hva det
er best å starte opp med. Til det-
te har vi fått eksperthjelp fra
Danmark, hvor de er godt kjent
med dette problemet. Men vi
bruker også norske konsulenter,
pluss UMB selvfølgelig, som sit-
ter på mye kompetanse, forkla-
rer prosjektlederen.
Eksempler på innsjørestaure-
rende tiltak kan være å sette til
stoffer som bunnfeller fosfatet.
Men det kan også være å fjerne
fiskesorter som ikke er gunstige
for miljøet i vannet, eller tilsette
nye fiskeslag som virker ren-
sende. En annen mulighet er å
tilsette luft til bunnsedimentene.

Trenger noen ekstra år
Til tross for denne optimismen,
innser Anita Borge at målet om
god økologisk vannkvalitet
innen 2015 nok ikke kan innfris.
– Det rekker vi ikke. Men leg-
ger vi til noen ekstra år, vil vi
kanskje klare å få opparbeidet
badevannskvalitet i Årungen,
sier hun.
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Innsjøer på bedringens vei

ÅRUNGEN I HØSTSOLA. Innsjøen går en spennende framtid i møte. – Folks miljøkunnskap og –engasjement blir stadig større. Dette
må vi spille på. Folk flest vet at å forbedre naturtilstanden vil måtte komme til å koste, men dette er en investering i miljø for kommende
generasjoner, sier prosjektleder Anita Borge.

– Lovende utvikling,
spennende å følgemed,
sier limnolog Øivind Løv-
stad som tar prøver av
vannene fortløpende, og
som stiller seg i optimis-
tenes rekker.

OSLO: Han driver firmaet Lim-
no-Consult, Norsk institutt for
anvendt limnologi, og leverer
rapporter til PURA om tilstan-

den på vannkvaliteten både i
Årungen og Østensjøvann.

I riktig retning
– Det ser bedre ut enn på lenge,
også i Østensjøvann. Eller skulle
jeg kanskje si mindre ille enn på
lenge, smiler han.
Løvstad innrømmer gjerne at
det er et stort løft å bedre vann-
kvaliteten i innsjøene her i kom-
munen, men han berømmer
PURA, og mener bestemt det
går i riktig retning.

Muligheter for badevan
Sommeren 2021 burde det være
mulighet for å ta seg et bad i
Årungen. Alle de tiltakene som
nå gjøres, må etter hvert gi resul-
tater, sier han.
Så hvis det ikke er for mye
bakterier i vannet, og ikke noen
giftige alger igjen, burde det
være klart for et nytt rekrea-
sjonsområde rundt Årungen
ikke så alt for langt inn i fram-
tida.

Badevannskvalitet i sikte

Åpen dag på Åspro og
stand utenfor Kiwi
markerte verdensdagen
for psykisk helsemandag
denne uka.

ÅS: Mange var innom begge ste-
der, og er blitt litt klokere på be-
grepet psykisk helse.
– Vi har alle en psykisk helse,
påpeker Inger Strand, nestleder
i Åspro.

Mange var innom
Åspro AS er et arbeidsrettet til-
tak under NAV som sysselsetter
personer som av ulike årsaker
ikke klarer å jobbe i det ordinæ-
re arbeidslivet.
Tema for verdensdagen for
psykisk helse i år er arbeid og
psykisk helse. Sammen med
psykisk helsetjeneste i Ås kom-
mune arrane Åspro åpen dag i
lokalene sine. Mange var innom,
og de fikk servert kaffe, kaker,
frukt og en god prat.
– Tilbudet gjelder for de som
har psykiske problemer, de som
jobber med folk som har psykis-
ke problemer, pluss pårørende
til denne gruppen, forteller Irma
Kristensen, enhetsleder i psy-

kisk helse, Ås kommune.

MedTwist, pins og brosjyrer
Utenfor KIWI sto Trude Larsen
og Lise Marie Løvik, begge psy-
kisk helsearbeidere i psykisk
helse i Ås kommune.
– Vi gir gode råd om psykisk
helse, og gode råd når livet er
vanskelig, sier Løvik.
De forteller at det har vært en
jevn strøm av folk som har tatt

imot informasjonsmateriale, og
som har stilt spørsmål om dette
temaet. Alle har vært positive,
kan de to helsearbeiderne opp-
lyse, men de har sett at kvinner
har lettere for å ta kontakt om
dette temaet enn menn.
– Kvinnene er nok mer åpne,
men mennene kommer etter,
sier Larsen.
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Gir råd når livet er vanskelig

TRE GLADE GUTTER med jobb på Åspro: Andreas Kristiansen, Jo-
hannes Leirgul og Benjamin Øzen.

��  ��  PURA er opprettet med
bakgrunn i EUs Vanndirektiv,
vedtatt i 2000.

��  ��  Hovedmålet med Vanndi-
rektivet er å sikre god miljøtil-
stand, tilnærmet naturtilstand,
i vassdrag, grunnvann og
kystvann. 

��  ��  Vårt vannområde, Bunne-
fjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget, er en del
av vannregion Glomma med
indre Oslofjord. 

��  ��  Å sikre god miljøkvalitet –
tilnærmet naturtilstand – vil
være en stor utfordring i vårt
vannområde. Prosjektet
PURA har som oppgave å job-
be fram realistiske, kostnads-
effektive mål og tiltak. Ambi-
sjonsnivået må gjenspeiles i
dette.
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