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Tange Sø og Tangeværket skal bevares 
 
Debatten om Tange Søs fremtid har raset i mange år. Lokalbefolkningen og mange andre landet 
over blev rystede, da en forholdsvis lille kreds af laksefiskere foreslog søen tømt. Som medstifter 
af Foreningen til Bevarelse af Tange Sø glædedes jeg meget over den enorme folkelige 
opbakning til Tange Sø og et fungerende vandkraftværk i Tange. Det strømmede straks ind med 
flere tusinde medlemmer af søforeningen efter stiftelsen den 25. oktober 1995. Siden er 
medlemstallet steget støt og roligt, så foreningen i dag har 5000 personlige medlemmer og 100 
foreningsmedlemskaber. Ikke mindst foreningens formand, Verner Gorridsen ydet en enorm og 
uvurderlig indsats til forsvar af søen med saglig argumentation og markedsføring af de mange 
saglige argumenter for søens og Tangeværkets bevarelse. Mange andre ildsjæle har sluttet op 
om denne vigtige og principielle kamp for en af landets smukkeste naturperler. Som bekendt har 
fronterne i denne søkrig været trukket hårdt op. På den ene side har vi dem, som helst ser søen 
tømt – og som minimum kræver et langt, kunstigt og dyrt omløbsstryg langs med søen. På den 
anden side er der vi andre, som ikke vil acceptere en tømning af søen, sænkning af vandspejlet 
eller nedlæggelse af elproduktionen i Tange, som er et fyrtårn for vedvarende energi og et 
fantastisk stykke kulturhistorie. Jeg glæder mig over, at jeg sammen med Verner Gorridsen og 
andre gode kræfter fra søforeningen sidste år indledte en konstruktiv dialog med ”søtømmerne”. 
Ikke for at ”gå i seng med fjenden” eller lave et knæfald for dem. Men derimod for at sondere 
mulighederne for, om der kunne formuleres en kompromisløsning med udgangspunkt i et kort 
omløbsstryg i Tange. Vi måtte desværre konkludere, at den anden side ikke ønsker at fravige 
kravet om et langt omløbsstryg, der vil indebære stillestående vand og på sigt en forsumpning af 
den lavvandede Tange Sø. Det havde ellers været slagkraftigt, hvis der til miljøministeren kunne 
præsenteres et kompromis, som bevarede en levende Tange Sø og et fortsat fungerende 
vandkraftværk i kombination med et økonomisk overkommeligt kort omløbsstryg med forbedrede 
passagemuligheder for laks og andre fisk til følge. Personligt agter jeg at kæmpe indædt videre 
for bevarelsen af Tange Sø med udgangspunkt i et kort omløbsstryg og et fortsat fungerende 
kraftværk. Samtidig vil jeg sende de venligste tanker til Verner Gorridsen og alle de andre 
ildsjæle, der slutter op om kampen for Tange Sø. Hatten af for jer – kæmp videre for sø og 
værk!    
 
 

Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
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