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Om EU og Tange Sø
EU har fået skyld for meget gennem årenes løb. Herunder klandres EU for meget af det bureaukrati, som vi
reelt selv har skabt i form af alt for mange nationale regler og kontrolforanstaltninger. Men det er i hvert fald
helt ude i skoven når formanden for Plan-, klima- og miljøudvalget i Silkeborg kommune, Hans Okholm (SF)
her i avisen påstår, at det er EU, som kræver fjernelse af alle opstemninger i Gudenåen med udgangspunkt i
vandrammedirektivet. Europa er begunstiget med hundredvis af små og store vandkraftværker, som alle
yder et værdifuldt bidrag til produktion af grøn energi, der mindsker afhængigheden af olie og gas fra bl.a.
Libyen og andre ustabile arabiske lande. Det har naturligvis aldrig været hensigten med EU-direktivet at
ødelægge disse vandkraftværker. Heller ikke Danmarks største, som ligger i Tange. Så den argumentation
giver jeg ikke meget for. Det er skamridning af et EU-direktiv.
I det hele taget er det forstemmende, at Gudenåkomitéen uden videre debat reelt har forsøgt at luske en
uønsket løsning for Tange Sø ind ad bagdøren. Og uden at lokalbefolkningens stærke ønske om at bevare
en levende Tange Sø med vandgennemstrømning inddrages før sagen sættes på dagsordenen i Silkeborg
kommunes politiske udvalg. Miljøministeren har flere gange slået fast, at lokalbefolkningens holdning i denne
sag bliver central når Folketinget i løbet af 2-3 år skal beslutte en varig løsning. Heldigvis er katten nu
kommet ud af sækken. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig et byrådsflertal i Silkeborg og Viborg
kommuner, der vil vende 180 grader i denne sag. Det lange omløbsstryg i form af en gigantisk kunstig kanal
er en komplet vanvittig og ufatteligt dyr plan, der forhåbentlig aldrig realiseres. Jeg vil i hvert fald gøre mit til,
at det aldrig sker! I stedet for at true Tange Sø og Tangeværket burde Gudenåkomitéen beskæftige sig med
noget langt mere konstruktivt. Nemlig at holde vandstanden i Gudenåen nede, så der ikke sker
ødelæggende og tabsgivende oversvømmelser langs åen til skade for lodsejerne, lystfiskerne og Trækstien.
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