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Ut og reise
med barn?
En mamma i Ås har startet blogg
om å reise med barn. Det er
ment å være en jordnær og inspi-
rerende blogg om det å reise
med barn. Her kan leserne finne
gode råd om det å reise med
barn, og også dele av sine egne
erfaringner Se mer:
www.reisemedbarn.no

Vant med
oppgave om
rensebas-
seng ved E6
IPM- kandidat Mari Bryn Dams-
gård er tildelt Statens vegvesens
pris på kr. 20 000 for beste mas-
teroppgave 2011. Akkumulering
av tungmetaller i bunnlevende
invertebrater og frosk fra rense-
basseng langs E6.
Bakgrunnen for innstiftelsen

av prisen er Statens vegvesens
ønske om å stimulere studentene
ved UMB til å utarbeide master-
oppgaver av særlig høy kvalitet.
Prisen tildeles beste masteropp-
gave innen veg- og samferdsels-
relaterte emner.
Mari fikk sin master i miljø og

naturressurser, studieretning mil-
jøgifter og økotoksikologi, våren
2011.

Kontroll på
rekene
I et samarbeid mellom Nofima på
Ås og Nord-Norsk Teknologi, er
det nå utviklet et informasjonssy-
stem som kan gi kunder og for-
brukere mer informasjon om re-
ker
På oppdrag fra Fiskeri- og hav-

bruksnæringens forskningsfond
(FHF) har prosjektet utviklet en
elektronisk informasjonsløsning
for rekenæringens kunder og for-
brukere.
Nofima på Ås skriver på sine

hjemmesider: «Rekeindustrien i
Norge og Nord-Europa står over-
for store utfordringer med å være
konkurransedyktige i et åpent
internasjonalt marked med
strengere krav til pris og kvalitet.
Derfor ble forskningsprosjektet
Markedsbasert elektronisk infor-
masjonsutveksling i rekenæringa
(MEIR), en realitet».

Kråke-
bollenes
kjønnsliv
under lupen
Forskere i Nofima har laget en
håndbok som gir en grundig inn-
føring i kråkebollenes reproduk-
sjonssyklus. Målet er å gi kråke-
bollefiskere og -oppdrettere bed-
re mulighet til økonomisk ge-
vinst.
På Nofimas hjemmeside skri-

ver de at: «Innen ethvert kråke-
bollefiskeri eller -oppdrett er det
viktig å forstå dyrenes reproduk-
sjonssyklus. Siden kjønnsorga-
nene er det eneste i kråkebollene
som har noen kommersiell verdi,
og fordi reproduksjonssyklusen
påvirker både størrelsen og kva-
liteten på rognen og følgelig
også verdien, er dette viktig å
forstå til det fulle».

I Ås er antall helt ar-
beidsledige 163 perso-
ner. Dette er en ned-
gang på 9,4 prosent fra
sammemåned i fjor.
ÅS: Tallet utgjør 1,8 prosent av
arbeidsstyrken. Det er nå bare
Gjerdrum (1,1 %), Oppegård
(1,7 %) og Nittedal (1,6 %) som
har lavere ledighet i Akershus
enn Ås kommune.
Tallene for Akershus viser at
det er 6 540 helt ledige arbeids-

søkere i Akershus, tilsvarende
2,2 prosent av arbeidsstyrken.
Akershus er blant fylkene i med
lavest ledighet, og ligger 0,4
prosentpoeng under lands-
gjennomsnittet.
Antall helt arbeidsledige i
Akershus har sunket med 458
personer sammenliknet med
april i fjor.

Høyest ledighet blant unge
Fordelt på alder, er det høyest
ledighet i gruppen som er
mellom 20 og 29 år. I Akershus
er det nå 1 967 helt ledige

under 30 år. Det er litt færre
enn på samme tid i fjor.
– Den forholdsvis høye ledig-
heten blant de i tjueårene kan
skyldes at mange nå fullfører
studier og melder seg som ar-
beidssøkere. Samtidig er det
også slik at mange unge uten
arbeidserfaring sliter med å
komme seg inn i arbeidsmarke-
det, sier fungerende fylkesdi-
rektør i Nav Akershus, Oddvar
Paulsen.
Det er fremdeles mange ledi-
ge sommerjobber i Akershus,
og Paulsen understreker viktig-

heten av å bruke sesongen til å
få verdifull arbeidserfaring.
– Vi vet at det i tillegg til utlys-
ningene også er mange jobber
som formidles gjennom vikar-
byråer, oppslag og nettverk.
Dette gir muligheter for ar-
beidssøkerne. Enhver arbeids-
erfaring er bedre enn ingen, og
derfor er det viktig å utnytte se-
songen, selv om det kanskje
ikke er drømmejobben, råder
Paulsen.

Rekordlav arbeidsledighet i Ås

Å få et skittent vann
rent er ikke gjort i en
håndvending.Men pro-
sjektleder for PURA,
Anita Borge,mener de
skal klare å få badek-
valitet i Årungen igjen.
Det vil bare ta litt tid.
ÅS: – Vi har gått bort fra 2015,
og setter nå 2021 som et realis-
tisk mål, fortalte hun under en
informasjonsrunde i kommu-
nestyret forrige onsdag.

Forsiktig optimist
Borge er forsiktig optimist. Pro-
sjektet er kommet så langt nå at
videre drift fra og med 2013
skal behandles i kommunesty-
ret, og på onsdag la hun fram en
presentasjon for politikerne i
Ås.

Litt historie
I 2008 ble prosjektet PURA
opprettet for vannområdet
Årungen og Gjersøvassdraget.
Østfold fylkeskommune har
overordnet regionalt ansvar,
mens Akershus fylkeskommu-
ne har prosessansvaret. I 2010
vedtok regjeringen, ved den
kongelige resolusjon, forvalt-
ningsplan med tiltaksplan.
– Så nå er vi i gang med tilta-
kene som er nødvendig for å
oppnå en naturlig økologisk til-
stand der planter og dyr lever i
harmoni med menneskelige ak-
tivitet, fortalte Borge.

Langtidsvirkende tiltak
For å oppnå dette målet, mener
Borge at tiltak i landbruket må
settes inn, og en del av disse til-
takene er allerede gjort. Noe av
det viktigste å få ned konsentra-
sjonen av, er fosfor, som igjen er
knyttet til landbruket via gjøds-
ling, både fra kunstgjødsel og
fra dyreholdet. Borge fortalte at
fosforkonsentrasjonen i Årung-
en er ustabil, noe hun mener
også kan skyldes ekstremværet
vi har hatt på Østlandet de siste
årene.

– Årungen har mindre fosfor-
konsentrasjon nå enn bare for
noen år siden. Likevel ser vi at
algene blomstrer opp når det
kommer store nedbørmengder
sa Borge.
Hun peker også på at tilta-
kene som nå blir satt i gang på
gårdene som har avrenning til
Årungen, ikke vil gi noen effekt
før det har gått noen år.
– Dette er langtidsvirkende
tiltak, så her må vi være tålmo-
dige, sa hun.

– Viktig med forskning
UMB har vært en viktig sam-
arbeidspartner, ikke minst når
det gjelder analyser av vann-
kvaliteten. Borge forteller at de
har samarbeidet om både ar-
beidsseminarer, workshops og
andre prosjekter.
– PURA har satt Follos vann-
forvaltning på kartet, slo Borge
fast.

Spørsmål fra en politiker
– Nå har vi hørt om hva dere
har gjort så langt. Det har vært
mange møter, og mye utred-
ninger, men skal dere begynne
å gjøre noe konkret snart?
spurte Kjetil Barfelt fra Frem-

skrittspartiet.
Han trakk fram husdyrholdet
på UMB, spesielt kuene som
går og gresser ned mot Årung-
en, som en av kildene til for
mye næring i vannet.
– Dette er det vel på tide å gjø-
re noe med? spurte han.
Borge svarte at hun håpet po-
litikerne ville være litt tålmodi-
ge.
– Alle møtene vi har hatt har
vært helt nødvendig. Men vi er
over i en fase der det vil skje
mer, og vi vil sette inn flere til-
tak. Likevel kan jeg ikke love
badevannskvalitet før i 2021,
men vi mener dette skulle være
et realistisk mål, sa hun.

HANNE VÆREN

hanne@aasavis.no

PROSJEKTLEDER FOR PURA, Anita Borge, regner med badekvalitet i Årungen i 2021.

– Tar tid å forbedre
vannkvaliteten

PURA har store planer for Årungen

PURA

��  ��  Oppdragsgiver for
PURA er den norske regje-
ring. Regjeringen har an-
svaret for gjennomføring
av av EUs ”Water Fram-
ework Directive”, ramme-
direktivet for vannressur-
ser, av 23.10.2000, og skal
rapportere til EU om status
og fremdrift i arbeidet med
vannkvalitet i Norge. An-
svaret er fordelt på flere
departementeri Regjering-
en
Kilde: PURA’s hjemmeside
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Innbrudd på Revaug-
berget
Klokka 18.30 fredag kom det melding fra Revaugberget om
at de løpet av natten hadde vært et innstigningstyveri i en
bolig.  Det ble stjålet iPad, pc, lommebok og en mobiltelefon.


