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Mindretalsudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening i 

forbindelse med indstilling fra Tange Sø arbejdsgruppen  

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har tilsluttet sig Indstilling til miljøministeren 

vedr. Tange sø spærringen og Gudenåens kontinuitet med tilhørende principper for en 
fremtidig løsning. Tilslutningen er i overensstemmelse med beslutning truffet af DN’s 

Hovedbestyrelse i 2014: 

”Hvis Staten beslutter og med EU-kommissionens accept dokumenterer en løsning, 
der kan opfylde vandrammedirektivet og føre til markant forbedret tilstand for 

Gudenåen og oplandets natur, og hvis Staten samtidigt sikrer løsningens finansiering, 

vil DN medvirke positivt til, at en sådan løsning kan gennemføres. 

Det er dog fortsat DN’s opfattelse, at den dokumenteret bedste løsning - set fra 

naturens side og den optimale i forhold til at leve op til vandrammedirektivet - er 
fjernelse af Tange Sø og genopretning af Gudenåen i sit oprindelige forløb. Med den 

løsning genskabes Gudenåens naturlige løb mellem Kongensbro og Bjerringbro på det 

sted, hvor den 160 km lange å har sit største fald. Ingen nye forhold har 

fundamentalt ændret herpå. ”  

DN ønsker med denne mindretalsudtalelse at supplere sin tilslutning, og uddybe 

foreningens holdning til en fremtidig løsning af problematikken med spærring af 
Gudenå ved Tange sø. Det bemærkes, at DN’s lokale afdelinger langs den berørte del 

af Gudenåen har varierede synspunkter for så vidt angår søens bevarelse og dermed 

også den konkrete udformning af en løsning. 

DN peger på den naturlige løsning 

DN’s fornemste opgave er at tale naturens sag og understøtte tiltag der, fremmer en 
rig og levende natur og bidrager til at standse tilbagegangen i biodiversitet. Vi finder, 

at de bedste virkemidler til at indfri denne målsætning, i almindelighed må være de 

mest naturlige virkemidler. En nedlæggelse af Tange sø og en genopretning af 
Gudenåens naturlige forløb er derfor den optimale løsning for naturen, og samtidigt 

den ubetinget mest effektive metode til opfyldelse af EU-direktiverne.  

Gudenåen er Danmarks længste vandløb og sammen med Skjern å vores eneste 
floder. Hele Gudenå-systemet udgør selve livsnerven i et naturrigt opland på størrelse 

med Fyn, der strækker sig fra Tinnet Krat til Randers Fjord, og er hermed af 

betydning for naturområder i 13 kommuner. Som et af Danmarks største og mest 
værdifulde vandløbssystemer, har Gudenåen således meget stor national betydning. 

Spærringen af Gudenåen ved Tangeværket og Tange Sø og dens løsning er derfor 

ikke kun et anliggende for lokalområdet omkring Tange Sø, men tværtimod et 
nationalt anliggende. 
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Etableringen af spærringen ved Tangeværket har store negative konsekvenser for 

naturen i hele Gudenå-systemet. Det gælder først og fremmest for de fiskebestande, 
hvis livscyklus forudsætter, at de kan vandre frit i vandløbet, men også for en 

smådyrsfauna, der er afhængig af kontinuitet i vandløbet. Genetablering af en 

selvreproducerende vild laksebestand i Gudenåen har fyldt meget i debatten i årenes 

løb. Det er en ønskværdig sidegevinst om det sker, men på ingen måde det afgørende 
for DN. Mindst ligeså vigtig er det, at spærringen af Gudenåen har alvorlige negative 

konsekvenser for en lang række andre fiskebestande, - herunder flere rødlistede 

arter. Det drejer sig bl.a. om havørred, ål, helt, sandart, aborre, stavsild samt hav- og 
flodlampretter. 

  

Der er gennem de seneste årtier investeret meget store offentlig beløb i forbedring af 
Gudenåens vandkvalitet, samt i vandløbsrestaureringer - herunder fjernelse af 

spærringer. Tangeværket er den væsentligste tilbageværende spærring, og den 

betyder, at man ikke opnår det fulde natur- og miljømæssige potentiale af alle de 

øvrige investeringer. Set ud fra et rent naturmæssigt synspunkt vil en fjernelse af 
Tange Sø med genopretning af Gudenåens oprindelige forløb være en autentisk 

naturgenopretning, der vil tilføre store naturkvaliteter til hele Gudenå-systemet. Det 

er samtidig den eneste løsning, der også umiddelbart vil skabe fri passage til Tange Å 
og de øvrige tilløb til Tange sø, og dermed være den løsning, der med sikkerhed lever 

op til kravene i Vandrammedirektivet. Endelig er det en løsning som ikke medfører 

driftsomkostninger efter etableringen, som forventeligt vil kunne tiltrække fondsmidler 
pga. en autentisk naturgenopretning, og som i lighed med Skjern Å-genopretningen 

vil kunne generere betydelig turisme med heraf følgende regionale indtægter.  

 

DN anerkender, at også andre forhold og synspunkter gør sig gældende i forhold til en 
fremtidig løsning. For mange af de mennesker, der i dag bor i området, og som aldrig 

har kendt en anden virkelighed, forekommer en fjernelse af søen som et hårdhændet 

indgreb i det landskab, der udgør den velkendte ramme om deres tilværelse. Præcis 
som etableringen af Tange sø var det for beboerne i området for over 100 år siden, da 

de mistede deres Gudenå og deres ådal. 

 

Nu som dengang forekommer det DN nødvendigt at anskue tingene i et større nutidigt 
perspektiv, ikke mindst i lyset af samfundets forpligtelse til at vende den alarmerende 

tilbagegang i den biologiske mangfoldighed, såvel lokalt som nationalt. Vi kan ikke 

ignorere det naturforbedrende potentiale, som knytter sig til en regulær genopretning 
af Gudenåen og det storslåede ådalslandskab, der vil opstå omkring den. Med en 

storstilet genopretning af Gudenå i sit oprindelige leje, vil man kunne genvinde 

landskabets autenticitet og genskabe en spektakulær, vidtstrakt ådal med fabelagtige 
udsigter og dynamisk vekslende økosystemer, såvel i vand som på land. 

 

Det påpeges ofte, at en nedlæggelse af søen vil være et voldsomt overgreb mod 

naturen, som vil forandre og forringe området for altid. Tange Sø er imidlertid som 
dansk søtype på ingen måde exceptionel, men rummer det karakteristiske dyre- og 

planteliv for fladvandede næringsrige søer. Hertil kommer uomtvistelige rekreative 

værdier, men også en tilbøjelighed til alene at italesætte de værdier der knytter sig til 
søen i dag, uden blik for de værdier, der forsvandt – og som vil kunne genopstå – da 

man for godt 100 år siden satte en prop i landets mægtigste vandløb.  
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Det knapt så naturlige kompromis 

 
Såfremt regeringen med Vandområdeplan III beslutter ikke at nedlægge Tange sø og 

genetablere Gudenåen på strækningen, men vælger en anden passageløsning, er der 

en række forhold DN ønsker at gøre opmærksom på. 

 
Først og fremmest den indlysende, at en løsning skal leve op til forpligtelserne i 

vandrammedirektivet og N2000 direktiverne.  

 
En omløbsløsning tilgodeser ikke Tange Å og øvrige tilløb til Tange sø, og især Tange 

Å´s 65 km fine vandløbssystem kan og bør have fri faunapassage til Gudenåen.  

 
Der er opstrøms Ans opstået terrestriske, grundvandsbetingede naturtyper med aske-

elle-sump mv. som uanset valg af løsning skal håndteres habitatansvarligt.   

 

Nedstrøms Tangeværket er nogle km af Gudenåen reguleret for at optimere 
Tangeværkets drift. Da en vandfordeling mellem sø og omløb, som skal opfylde 

kontinuitetskravene, ikke samtidigt kan tilgodese en elproduktion på Tangeværket kan 

og bør denne strækning af Gudenåen genetableres.  
 

Ved evt. museumsdrift med stødvist varierende vandføringer, bør der træffes 

udjævnende foranstaltninger umiddelbart nedstrøms værket. 
 

Rekreative forhold 

 

Det er indlysende, at en nedlæggelse af søen vil indebære et ophør med visse 
aktiviteter som f.eks. sejlads med større både og optimistjoller, men til gengæld vil en 

retablering af Gudenåen skabe mange andre oplevelsesmuligheder, herunder fortsat 

badning, sejlads med kano og kajak, et 1. klasses sportsfiskeri og spændende 
vandreture i et varieret terræn.  

 

DN ser ikke belæg for, at Tange sø genererer mere turisme end en genskabt Gudenå, 

snarere tværtimod. Åen vil på netop denne strækning være noget helt enestående 
efter danske forhold, mens Tange Sø i naturmæssig henseende forbliver én blandt 

talrige, næringsstofberigede søer. 

 
El-museet ved Tangeværket tiltrækker i dag turister, men at det forudsætter et 

arbejdende (producerende) elværk er udokumenteret. DN har absolut ingen 

indvendinger imod Tangeværkets bevarelse som bygning og kulturarv, men ser ikke 
ønsket om fortsat turbinedrift som relevant, såfremt det indebærer negativ påvirkning 

af Gudenåens vandløbssystem og dens arter. Det forekommer DN overvejende 

sandsynligt, at man også uden fremtidig elproduktion vil kunne tiltrække et talstærkt 

publikum ved en fejende flot udstilling og fortælling om Danmarkshistoriens største 
vandkraftværk, dets vigtige - omend forbigående - rolle i energiforsyningen og dets 

implikationer for landets største vandløb. 
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Økonomi  

 
Omkostningerne forbundet med en løsning ved Tangeværket varierer ganske meget – 

og usikkert – blandt de vurderede scenarier. Der kræves derfor grundige analyser, 

som inddrager en bred vifte af hensyn og faktorer.  

 
Det er en statslig opgave at finansiere implementeringen af EU-direktiverne ved en 

løsning ved Tange sø. Der tales håbefuldt om muligheden for bidrag fra fonde, 

hvorved en ambitiøs realisering synes mere overkommelig. DN antager, at særligt to 
– og ikke nødvendigvis overlappende – forhold vil være afgørende for tilsagn fra 

relevante fonde, nemlig dels omfanget af opbakning blandt interessenter til en given 

løsning, og dels vægtningen mellem naturhensyn henholdsvis rekreative og/eller 
andre forhold. For de fonde, hvis formål entydigt er naturens ve og vel, forekommer 

det DN sandsynligt, at man vil være mere tilbøjelig til at støtte en genskabt Gudenå 

end en kunstig sø med et kunstigt omløb. 

 
Endelig vil DN påpege, at store og komplicerede tekniske løsninger vil være meget 

kostbare – både i etablering og drift – uden at man nødvendigvis kan opnå den 

samme sikkerhed for et økologisk velfungerende vandløbssystem, som den naturlige 
genopretning af Gudenå garanterer. 

 

Næringsstofproblematik 
 

Ved en løsning, der indebærer en nedlæggelse af Tange sø eller et omløb med 

hovedparten af Gudenåens vandføring, skal man forholde sig til en øget 

næringsstoftilførsel til Randers Fjord.  
 

Der findes talrige muligheder for at håndtere næringsstofmængder af den relevante 

størrelsesorden på andre måder i Gudenåsystemets opland opstrøms og nedstrøms, 
hvorfor det er DN’s opfattelse, at næringsstof-problematikken ikke bør være 

afgørende for valg af løsning. Disse muligheder indebærer desuden adskillige 

sidegevinster i form af udtag/ekstensivering af vandløbsnære arealer, således at de 

tåler oversvømmelser og tilbageholder vand, samt reducerer klimapåvirkning ved 
genopbygning af afbrændte tørvejorde. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
 
Sebastian Jonshøj 

Vicepræsident i DN 
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