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Falsk naturgenopretning
Det står lysende klart, at Thorbjørn Lager (TL) fra Ulstrup og jeg er dybt uenige i sagen om Tange Søs
fremtid. Jeg kan bekræfte, at jeg vil kæmpe indædt imod planerne om et naturødelæggende og ufatteligt dyrt
omløbsstryg ved Tange Sø. En grusom løsning, der ændrer markant på naturen og kulturlandskabet, som
den har ligget der i mere end 90 år. En grusom løsning, som ødelægger et velfungerende vandkraftværk, der
er en stolthed for hele egnen som producent af grøn energi i en tid, hvor vi gerne vil gøre os uafhængige af
olie og gas fra Libyen og andre ustabile arabiske lande. Og en grusom løsning, der vil koste skatteyderne
flere hundrede millioner kroner, der kan bruges langt bedre til andre formål i en tid med knaphed på
offentlige finanser. Der er glædeligvis ikke et flertal på tinge, der vil bevilge statslige midler til et sådant
projekt.
Det er totalt irrelevant når TL drager en parallel mellem denne grusomme løsning og projektet ved Skjern
Å. I Skjern var der tale om at føre åen tilbage fra en kunstigt etableret kanal til det oprindelige åløb. Det
lange omløbsstryg indebærer det stik modsatte. Nemlig gravning af en 7 km lang kunstig kanal gennem
skoven øst for Tange Sø. Det kalder jeg uden at blinke for voldtægt mod naturen. Og helt ude af
proportioner. Desværre er det ikke første gang, at man ser en skamridning af begrebet naturgenopretning for
at fremme snævre interesser.
Visionen om 250.000 lakseturister i lokalområdet frister os slet ikke. Vi har intet imod laks eller lystfiskere.
Og vi glæder os over, at der hvert år passerer mange fine laks forbi Tangeværket. Og at mange lystfiskere
allerede nu nyder naturen og livet ved Tange Sø. Men vi ønsker mest mulig natur og glæde til flest mulige
individer, herunder ikke mindst menneskene, som lever på egnen ved Tange Sø. Og for kanofarerne på
Gudenåen. Og for de tusindvis af udefrakommende, der hvert år nyder naturperlen Tange Sø. I øvrigt var
den selvreproducerende laksestamme i Gudenåen forsvundet længe før Tangeværket blev bygget for mere
end 90 år siden. Jeg opfordrer til, at alle gode kræfter samler sig om den gode og eneste rigtige løsning:
Bevarelse af en levende Tange Sø, anlæggelse af et kort omløbsstryg ved Tange, samt bevarelse af et
velfungerende, grønt vandkraftværk i Tange.
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