Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans
Folketingsmedlem for Venstre

Tange Sø som den grimme ælling
I et skingert og dybt useriøst indlæg i Gudenådalens Avis den 6/11 gav Lars
Vedsø fra Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø undertegnede og min
gode ven Verner Gorridsen en ny titel som kejsere. Det skete vist med slet
skjult henvisning til H.C. Andersens berømte eventyr ”Kejseren nye klæder”.
Jeg takker dog pænt nej til den fornemme titel, ligesom jeg ikke har tænkt mig
at optræde i bikini. Derimod vil jeg med fornyet styrke fortsætte en utrættelig
kamp for bevarelse af Tange Sø med gennemstrømning af Gudenåens vand.
I den forbindelse deltager jeg absolut ikke i undertrykkelse af andre meninger
– ej heller i lokalområdet. Tværtimod er det vigtigt, at ”søtømmernes”
ekstreme synspunkter kommer frem i lyset, så vi kan forholde os til dem – og
bekæmpe dem med fakta og saglig argumentation. Herunder vil jeg arbejde
hårdt for, at vi frem til den endelige afgørelse af søens fremtid i 2015 får en
bred folkelig debat om, hvad der egentlig er Danmarks natur. Og om, hvad
man kan tillade sig at kalde for ”naturgenopretning”. I min verden er det
grotesk, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) tillader sig at dødsdømme
den snart 100 år gamle Tange Sø frem for at sætte sig i spidsen for søens
bevarelse som en elsket midtjysk naturperle. Vi kan derfor ikke overlade det
til DN alene at definere begreberne ”dansk natur” og ”naturgenopretning”. Her
må den brede befolkning inddrages. Hvis jeg afslutningsvis skal spille lidt
med på Lars Vedsøs hang til brug af H.C. Andersens eventyr i debatten, så
vil jeg i stedet pege på eventyret ”Den grimme ælling”. DN, Lars Vedsø og
andre søtømmere har for længst stemplet Tange Sø som naturens grimme
ælling. Men jeg kan garantere, at vi er mange, der vil kæmpe hårdt for, at
søens virkelige status som en smuk svane bliver resultatet af denne uhyre
vigtige debat.
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