NYHETER

•

ÅRUNGEN
• VANN
• FORURENSNING
•

Er det trygt å bade i Årungen? Dette svarer
ekspertene

STRANDLINJE TIL ÅRUNGEN: Denne hytta, med strandlinje, ble solgt i mai.
Det er ikke farlig å ta seg et bad, forteller PURA. Foto: Paul Hughson / Inviso
Henrik Rødsæther Christie tlf. 92284745
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Er det farlig å bade i Årungen? – Nei, som regel ikke, sier PURA. Men
vannet er ikke akkurat krystallklart.
For abonnenter
ÅS: Hvert år når sommeren nærmer seg, dukker spørsmål om
badevannskvaliteten i Ås opp. Ikke minst lurer folk på om det er trygt å
ta en dypp i Årungen.

– Det kommer mange spørsmål om dette, forteller Anita Borge,
vannområdeleder i PURA, som sørger for gjennomføring av EUs
vannrammedirektiv i Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget.
Hun sier det tidligere har vært farlig og at det har vært riktig av
kommunen å advare mot bading. I 2007 var det nærmest karibisk
blå farge på vannet i innerste delen av Bunnefjorden, som er
forbundet med Årungen. Dette på grunn av store mengder
blågrønnalger som ble fraktet via Årungenelva.
– PURA har en algesensor i Årungenlva som varsler om eventuelt høye
verdier av disse algene fra juni til oktober. Ved høye verdier varsles
blant annet kommunen. Siden 2007 har den ikke varslet at det er fare
på ferde. Men algene lever sitt eget liv og de kan blomstre opp i en slik
næringsrik innsjø som Årungen er, sier Borge til Ås Avis.

Bakterieinnhold
Ved siden av innholdet av blågrønnalger, er det bakterieinnholdet i
vannet som avgjør om det er brukbart for bading. Hver sommer fra
midten av juli måned til september, måler Ås kommune hver uke
forekomsten av termotolerante koliforme bakterier i badevannet i
kommunen. Disse bakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også
forekomme naturlig i jorda, fra råtnende plantemateriale.
Men Årungen er per i dag ikke del av kommunen sin måling.
Verdiene måles bare på Breivoll, Kjærnes og i plaskedammen i
Borggården. Dermed er det bare to bakteriemålinger som PURA
gjennomfører i juni og september som sier noe om
bakterieinnholdet i Årungen.
– Målingene i fjor viste ingen farlige verdier, forteller Borge.
Hun oppfordrer nå kommunen om å innlemme Årungen i sine målinger
av badevannet i Ås og ikke bare advare mot bading på et generelt
grunnlag.

Det står skilt langs stiene i området rundt Årungen som advarer folk
mot å bade. Jeg tror kommune prøver å være på den trygge siden her,
sier Borge til Ås Avis.

Det estetiske
Ifølge Borge er det hovedsakelig det estetiske som hindrer folk fra å
bade i Årungen.
– Når man ser på vannet så er det brunt og gjørmetet og lite
fristende. Vannet har bla. et høyt fosfornivå og mye mudderleire.
Men det er ikke farlig. Vi har målt fosfornivået i år og det er der det
pleier å være, sier Borgen.
Men flere trosser advarslene og slenger seg uti.
– Vi vet at på varme dager i fjor var det folk som «nærbadet» i innsjøen.
Folk har løpt rundt innsjøen og kastet seg uti for en dukkert. Hvis man
ikke trenger krystallklart vann og ikke er redd for litt «grønnsaksuppe»
er det helt greit å bade i Årungen, avslutter Borge.
Ås Avis har ikke lykkes i å få en kommentar fra Ås kommune om
bakteriemålinger i Årunger. Saken blir oppdatert.

