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Den 1. april 2014 har Gudenåcentralen/Tangeværket fremsendt en ansøgning om nødvendige 

tilladelser, der skal sikre den fortsatte drift.  

Gudenåcentralen/Tangeværket gør i sin indledning på henvendelsen opmærksom på, at man ikke 

finder at en ansøgning er nødvendig. Dette støtter Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (FFD), 

idet vi er af den opfattelse, at der på det foreliggende grundlag i ansøgningen, ikke skal gives nogen 

form for tilladelser til Gudenåcentralen/Tangeværket. Derfor er en ansøgning ikke nødvendig, men 

den er fremsendt, og FFD har derfor følgende bemærkninger. 

 

Principielt er det et problem, at dele af den fremsendte ansøgning er censureret, sådan at alle forhold 

til belysning af sagen ikke er tilgængelig. Endvidere er det et problem at det alene er Viborg 

Kommune der alene skal tage stilling til den fremsendte ansøgning, idet en afgørelse vil have stor 

betydning for store dele af det midtjyske område. 

 

Den aktuelle ansøgning fremkommer på baggrund af Folketingets vedtagelse af ”Tangeloven” I sig 

selv et beskedent lovforslag, men virkningen er meget stor. Det fremsatte forslag der betød, at 

Folketinget blev fri for at tage stilling til de skader der gennem tiden er påført naturen i og omkring 

Gudenåen. Forslaget vedtagelse sikrede ikke forbedringer af forholdene til gavn for naturen - tvært 

imod, hverken faunapassage, fiskepleje eller vandføring blev nævnt i forslaget.  

Gudenåen ved Tangeværket og Tange sø er fortsat den væsentligste årsag til en næsten total 

dødelighed for den rødlistede og udrydningstruede ål, og en hindring for, at der kan genskabes 

selvreproducerende ørred- og laksebestande i hele Gudenåen.  

Danmarks forpligtigelser over for EUs vandrammedirektiv bliver ved en eventuel tilladelse efter det 

ønskede, ikke opfyldt, og en godkendelse fra Viborg Kommune vil få denne til at fremstå som en 

naturødelæggende kommune, hvor byrådets medlemmer bliver bannerførere. Den mulighed er der 

nu, skal bruges til forbedringer, ikke fortsatte forringelser. 

 

Hvis der, mod vor forventning, ikke gives afslag, skal tilladelserne indeholde konkrete initiativer, 

omkring faunapassage og fiskepleje, dette ville kunne medføre øgede rekreative værdier og ikke 

mindst indtægter for det lokale erhvervsliv. 

 

Det er nødvendigt at oplyse, at væsentlige dele af ansøgningens baggrundsmateriale kun er 

partsindlæg, og ikke hviler på statslige eller uafhængige undersøgelser, hvilket der normalt er 

tradition for. Vi er forundret over, at man vil anvende denne type af materiale til at retfærdiggøre en 

ansøgning. Ikke mindst er undersøgelsen om fisketrappens funktionsduelighed, videnskabelig 

blevet tilbagevist.  
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Det må også konstateres at den elproduktion der sker i øjeblikket, ikke har nogen relevans i 

forsyningsøjemed, dertil er produktionen for lille, og den kan uden problemer erstattes med 

tidssvarende miljøneutrale forsyningskilder. Det er samtidig vor opfattelse at elproduktionen er alt 

for lille på Tangeværket, til at man yderligere kan arbejde efter elforsyningsloven 

 

FFD finder at såfremt Viborg Kommune ønsker at træffe en for Gudenåcentralen/Tangeværket 

positiv afgørelse, skal der gennemføres en VVM-redegørelse, hvor basisgrundlaget er tiden før 

etablering af dæmning og opstemning indgår.  

Såfremt Viborg Kommune skulle finde anledning til at forlænge Gudenåcentralen/Tangeværkets 

fortsatte ødelæggelse af den oprindelige natur. Skal der samtidig også foretages en stillingtagen til 

de fremtidige forhold omkring en passageløsning, betalt af skadevolder, ligesom der skal ske 

pålægning af pligt til udsætning af yngels og sættefisk til fiskebestandene i hele Gudenåsystemet 

opnår et selvreproducerende stade.  

 

Det er FFDs opfattelse at Viborg Kommune efter mere ende 80 år med spærringer skal give vandet 

i Gudenåen tilbage til naturen, så der igen kommer en fri å uden om de nuværende spærringer ved 

Tange. Befolkningen fortjener at landets største vandløb får et frit og uhindret forløb. Byrådets 

medlemmer bør ikke forhindre dette arbejde, men bruge muligheden til at gå i spidsen. 

Vi ser det som en visionær opgave at få problemerne løst hurtigst muligt. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark skal derfor afsluttende opfordre til, at der ikke gives 

tilladelser i forhold til det ansøgte, på det foreliggende og ikke fuldt oplyste grundlag. 

 

 

 

 

På vegne af 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
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