
Langå 8. Marts 2011. 

Høringsvar fra Gudenåsammenslutningen:  
Indsigelse til ”Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord”.  
 
Det er med stor skuffelse, at vi har læst udkastet til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers 
fjord. Vi gør hermed indsigelse imod 2 punkter der hidrører den nederste del af Gudenåen 
 
Gudenåsammenslutningen giver indsigelse imod 

1. At forbedring af passageforhold ved Tangeværket ikke er medtaget 
• at en plan for løsning af passage forholdene ved Tangesø ikke er en del af 

Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randersfjord. 
• at der ikke beskrives konkrete tiltag for opstart af passage forbedring ved Tangsø 

i indeværende planlægningsperiode 
 
2. At den nedre del af Gudenåen ikke er medtaget i vandplanerne som en helhed 

• Manglende helhed i forvaltningsplan for grøden i den nederste del af Gudenåen 
• Manglende stillingstagen til fremtidige forhold omkring Tange sø som har store 

negative konsekvenser for den nedre del af Gudenåen. Både med hensyn til 
kontinuitet og opfyldelse af målsætning. 

• Manglende vandløbsforbedrende tiltag for den nedre del af Gudenåen fra Tangsø 
til Randers fjord 
 

Note: 
Gudenåsammenslutningen består bl.a. af lokale lystfiskerforeninger langs Gudenåens nedre 
strækning. Gudenåsammenslutningen samarbejder med Randers kommune og Dansk 
Center for Vildlaks om udsætning af laks i Gudenåen. 

• Bjerringbro Sportsfiskerforening (750 medlemmer) 
• Langå Sportsfisker Forening (700 medlemmer) 
• Randers Sportsfisker Klub (250 medlemmer) 
• Hadsten Sportsfisker Forening (150 medlemmer) 
• Silkeborg Fiskeriforening (2100 medlemmer) 

Gudenåsammenslutningens hovedformål er, at skabe en fri passage i Gudenåsystemet. 
 
Begrundelse for vores indsigelse: 
 
 
1. Passageforhold ved Tangeværket ikke forbedres 
Det konstateres i Vandplanen at: 

Vandrammedirektivet bestemmelser om kontinuitet betyder formentlig, at det er 
nødvendigt at forbedre de nuværende passageforhold ved Tange Sø af hensyn til 
faunaen i Gudenåens hovedløb og øvrige tilløb til Tange Sø. 

 
Det konstateres i Vandplanen at: 

Der er foretaget flere udredningsarbejder om passageforholdene ved 
Tange Sø 

 
På trods af det i Vandplan Hovedvandopland 1.5 konkluderes at vandrammedirektivet 
bestemmelser formentlig konkluderer, at det er nødvendigt at forbedre passage forholdene 



omkring Tangesø, samt det faktum at adskillige udarbejdede rapporter entydigt 
konkluderer, at de eksisterende passageforhold ikke er tilstrækkelige for helheden i Gudenå-
systemet, foreslås det i vandplanen at holde status quo. 
Dette er efter Gudenåsammenslutningen mening ikke godt nok. 
 
Udelukkelsen i Vandplanen begrundes med: 

• Manglende ”klarhed over hvordan en løsningsmodel skal udformes for at opfylde 
forpligtelserne efter vandrammedirektivet” 

• Forbedring af de nuværende passageforhold ved Tange Sø vil ikke kunne gennemføres i 
denne planperiode. 

 
Tangesø problematikken er måske den mest vel dokumenterede og undersøgte passage i 
Danmark. Der er foretaget utallige undersøgelser, bl.a. udarbejdet for Miljøministeriet. Disse 
undersøgelser peger alle på, at den eksisterende løsning ikke er tilstrækkelig. Nu forsøges 
det igen at udskyde den nødvendige beslutning ved at henholde sig til nogle tolkninger af 
vandrammedirektivet. Hvis ikke disse fortolkninger er klare så burde de være udfordret og 
undersøgt for længst. Dette er manglende konsekvens, da Vandplanenerne godt kan 
forholde sig til andre Vandkraftsøer, eksempelvis Vestbirk Vandkraft Sø, der er nedlagt og 
fuldt genetableret å-løb i april 2009. 
 
Uvidenhed og uvished er efter vores mening ikke en undskyldning for ikke at handle. Så må 
der laves en plan for at afklare disse udeståender. Det er ikke rimeligt blot at udskyde 
handling. 
 
At en udbedring af passageforholdene ikke kan gennemføres inden for planperioden 
berettiger ikke til at denne udelades af vandplanen. Tværtimod, vi snakker her om Danmarks 
længste vandløb og den langt største vandpassage for Hovedvandopland 1.5. En plan for 
forbedring af passageforholdene for Gudenåen er det mest naturlige element i denne 
vandplan og alligevel er det udeladt. Dette bør ikke udsættes på ubestemt tid, der bør laves 
en plan for udførsel med start termin i indeværende periode. 
 
Der bør træffes en beslutning inden koncessionen for udnyttelsen af vand fra Gudenåen i 
2014 udløber, dvs. at der skal træffes en beslutning i denne vandplan. 
 
Gudenåsammenslutningen giver indsigelse imod: 

• at en plan for løsning af passage forholdene ved Tangesø ikke er en del af Vandplan 
Hovedvandopland 1.5 Randersfjord. 

• at der ikke beskrives konkrete tiltag for opstart af passage forbedring ved Tangsø i 
indeværende planlægningsperiode 

 
2. At den nedre del af Gudenåen ikke er medtaget i vandplanerne. 
Vi savner en indsats beskrivelse for den nedre del af Gudenåen fra Tange værket til Randers 
fjord. Denne strækning har mange brugere kano, lystfiskere, naturfolk med flere. 
 
Denne strækning er hver sommer så fyldt med grøde at det er til gene for alle brugere og 
lodsejere. I dag er det op til den enkelte kommune om og hvornår de slår grøden. Det har 
bevirket at der er blevet slået grøde opstrøms Langå men ikke nedstrøms. Dette betyder 
udover ufremkommeligheden også at vandet stuer op til gene for lodsejere og brugere af 
åen. Der bør sikres en samlet forvaltning af grøden på tværs af kommune grænser. 
 



Faunaen i denne del af Gudenåen kunne forbedres markant med udlægning af store sten til 
skjul og vandløbsvariation samt opsamling af sand fra tilløbene. Disse 2 tiltag vil være med 
til sikre en bedre og mere mangfoldig fauna i og omkring Gudenåens nedreløb. 
 
I det tekniske baggrundsnotat beskrives der at miljøforbedringer langs Gudenåen ikke har 
samme effekt i Tange sø da der er en konstant tilførsel/ophobning af kvælstof og fosfor fra 
søerne opstrøms i Gudenåsystemet 
 
Gudenåsammenslutningen giver indsigelse imod 

• Manglende helhed i forvaltningsplan for grøden i den nederste del af Gudenåen 
• Manglende stillingstagen til fremtidige forhold omkring Tange sø som har store 

negative konsekvenser for den nedre del af Gudenåen. Både med hensyn til 
kontinuitet og opfyldelse af målsætning. 

• Manglende vandløbsforbedrende tiltag for den nedre del af Gudenåen fra Tangsø 
til Randers fjord. 


