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UKENS LEDER

Tøft for Stoltenbergs rød-grønne regjering
slaug Haga trakk seg i
samme øyeblikk som
forrige ukes Ås Avis var på
vei ut i postkassene. Hun
forklarte at helsa ikke tåler
at hun “står han av” denne
gangen. Det står stor respekt av den innsatsen
Haga har lagt ned
gjennom sitt politiske liv.
Kanskje går hun tilbake til
Stortinget når sykmeldingsperioden er over?
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Det vil i så fall innebære en
betydelig styrking av Follo
på Akershusbenken, og
det vil være viktig for Ås.
n av arkitektene bak
Soria Moria-erklæringen er ute av regjeringen.
Hvordan er det å leve med
videre for Jens Stoltenberg? Stoltenberg benyttet
Hagas avgang til å gjøre
ytterligere rokkeringer i re-
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gjeringen. Lars Peder
Brekk fra Senterpartiet
kom inn som Landbruksminister, og i løpet av bare
et par dager rakk han å
distansere seg kraftig fra
regjeringspartner SV i
spørsmålet om rovdyrforvaltning. Sylvia Brustad er
ferdig som helseminister,
og levnes ikke mye ære
hos opposisjonen for sin
innsats på sykehusfronten.

et er ikke lenge til neste stortingsvalg. Hvordan vil velgerne bedømme
Stoltenbergs innsats som
regjeringssjef, og hvordan
vil koalisjonen med makta
takle å bil konfrontert med
alt de ikke har fått
gjennomført - når de tross
alt har sittet med et flertall i
Stortinget? Vi spår at de
som tidligere har fremstått
som relativt nære venner

D

og samarbeidspartnere
kommer til å skylde på
hverandre, og at opposisjonen kommer til å plukke
poeng etter poeng.
orge flommer over av
melk og honning, men
det norske folk elsker å
være misfornøyd. Det kan
bli Jens Stoltenberg og
hans rød-grønne mannskaps bane i 2009.

N

Nytt liv til slitne vannområder
Om det noen gang vil
bli badekvalitet i
Årungen igjen, er det
ingen som kan garantere, men det er sterke
krefter som drar i den
retningen.
OSLO/ ÅS: OEtter at EU i år
2000 sendte ut et rammedirektiv
for vannressurser, er dette blitt
retningsgivende for norsk vannforvaltning. I 2007 ble vanndirektivet implimentert i norsk
lov, og arbeidet med å gjennomføre dette direktivet er nå i gang.

Prosjekt PURA

PROSJEKTLEDER I PURA, Anita Borge, sammen med den avtroppende prosjektlederen Knut Bjørn
Skau, som var med å dra prosjektet i gang. Nå håper de begge på god vannkvalitet i fjord og innsjøer.

Kommunene Oppegård, Ski, Ås
og Oslo er gått sammen i et
spleiselag for å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen
og Gjersjøen.
Dette prosjektet har de kalt
PURA, og har som mål å oppnå
god kjemisk og økologisk vannkvalitet i disse tre vannområdene innen 2015.

Skjebnefellesskap
Sylvi Graham, ordfører i Oppegård, kaller dette et skjebnefellesskap hvor kommunene skal
gå sammen om å arbeide fram
en tiltaksplan med kostnadseffektive tiltak.
– Vi markerer nå at arbeidet
med tiltaksplanen er startet opp,
og vi skal vurdere hva som virkelig monner for å oppnå best
mulig vannkvalitet i dette området, sier hun.
Videre legger hun til at det ikke
er en ukomplisert oppgave som
blir presentert her.
– Vårt vannområde representerer et befolkingstett område i
Norge, der påvirkning på fjord
og innsjøer er stor. Innflyttning
og mye ny bebyggelse fører med
seg utfordinger for miljøet, ikke
minst i vannene våre.

Regning på nasjonalt nivå
Prosjektleder for PURA, Anita
Borge, er helt klar for å komme i
gang. Hun vil at prosjektgruppa
ser nærmere på hva som er realistisk i forhold god vannkvalitet, og er også opptatt av kostnadseffektivitet i forhold til målene i direktivet.
– Når det gjelder Årungen, ønsker vi å finne ut av hvor dyrt det
egentlig vil bli å oppnå bade-

vannskvalitett der innen 2015.
Denne regningen er ikke Ås
kommune eneansvarlig for, men
den skal også forelegges miljøverndepartementet, sier Borge.

Klimaendringer
Prosjektlederen er også opptatt
av å se på arbeidet med rensing
av vannene i perspektiv, som en
del av den store helheten.
– Det er viktig å ta hensyn til
hvordan miljøet vårt responderer med klimaendringene. Det
har vært usedvanlig tørt tidlig
denne våren, og i fjor falt det
utrolig mye nedbør, noe som førte til stor spredning av alger, sier
Anita Borge.

Økonomisk støtte
Av konkrete grep som vil bli satt
i gang, ble det nevnt blant annet
å pålegge landbruket tiltak som
vil redusere avrenning av gjødsel
ned i vannene.
– Bøndene vil få økonomisk
støtte til miljøfremmende tiltak
som for eksempel å droppe høstpløying, forteller prosjektlederen.
En viktig instans å få med i det
arbeidet med å sikre god vannkvalitet er Universitet for miljøog biovitenskap (UMB).
– UMB er inne i prosjektet og
de stiller med spisskonpetanse
på dette området, sier hun

Barna viktige ambasadører
Anita Borge ønsker også å få et
bredt engasjement i arbeidet sitt.
– 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
hun.
Videre mener hun at barna er
de beste ambassadørene for viktige miljøtiltak.
– Vi ønsker å aktivisere disse
gjennom arbeid i skoler og barnehager, avslutter hun.
HANNE VÆREN
hanne@aasavis.no

