
 

  

 

Aalborg Universitet

De store projekters åstrækning

Arler, Finn

Published in:
Grænser i landskabet

Publication date:
2001

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Arler, F. (2001). De store projekters åstrækning. I Hels, T. : Nilsson, K. : Nørregaard Frandsen, J. : Fritzbøger, B.
: Riis Olesen, C. (red.) (red.), Grænser i landskabet (s. 193-218). Syddansk Universitetsforlag.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 24, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/f22ffa60-8093-11db-8b97-000ea68e967b


De store projekters åstrækning

mn Aner

vis man ser på et kort over Bjerringbro-
Hvorslev-området, er der et enkelt land
skabselement der straks falder i Øjnene:

en langstrakte udposning på Gudenåen — placeret

etop på det stræk hvor åen ved sidste istids afstut
ing skiftede mening og besluttede sig til ikke læng
re at ville flyde mod Viborg og Limfjorden, men i

tedet krumme over mod Bjerringbro og videre ud

od havet på den anden side af Randers. Helt hen

e i kanten af kortet ligger den og lyser blåt og til
ækker sig opmærksomheden, forstærket af en tyk
ræmme af mørkegrønt langs den ene side. Det er
ange Sø. Som en stor blå banan foret med grønt på

dersiden af krumningen ligger den der og giver

.ortet overbalance.
Heller ikke hvis man kommer kørende på vejen

wllem Århus og Viborg, kan man undgå at be
‘ærke søen. Denne gang som et regulært brud på

ejsens monotoni. Den dukker pludseligt op lige
ed siden af vejen og synes at trække det lange gal’
in væk som man udeH at vide af det må have haft

r sidevindtiet. Man kan pludselig se langt ud til
[en ene side, helt over til skoven på den anden

ide af søen, samtidig med at lyset hopper et par

rader op i styrke og intensitet. Er det sol og som-

mer, kommer der bølgeblink, måske et par hvide
sejl og hyl fra badende børn tilbage. Er det vinter,
ligger søen grådunkel eller snehvid hen og minder
om hvor streng eller blid vinteren indtil videre har

været. En god anledning til at strække benene hvis
man er i bil. Eller til at hvile dem hvis man er på
cykel. Tange Sø er kort sagt noget man ikke kom
mer uden om.

N;’ere postkort med Gudenaacen

tralen. forrest ses åen med rester

ne afdet gamle åløb nederst til

venstre. Midt i billedet dæmning

en, indløbskanalen og Tange Ås

udløb tit højre. Bag dæmningen

breder Tange Sø sig. Billedet er

udlånt afElmuseets arkiv.
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Hvor mange gårde der tidligere har været, er
temmelig usikkert. 11689 er antallet angivet til 13
laksegårde oven for og 25 neden for Randers Bro. I
Den Danske Atlas fra 1768 er tallet faldet til fem
gårde oven for og elleve neden for Randers.8 Endnu
flere gårde forsvandt i den første halvdel af 1800-
årene da transporten med pramme eller kåge over
tog rollen som primær udnyttelse. 11827 er det
samlede antal laksegårde således faldet til 12 og et
halvt århundrede efter til blot tre9 hvoraf to var pla
ceret i åen oven for Randers — den ene ved Øster
gaard, der ligger i Vellev sogn opstrøms Langå, den
anden ved frijsenvold nedstrøms Langå, Ved en op
tæffing i 1846 kunne man til gengæld endnu opreg
ne tyve ålegårde alene på stykket mellem Silkeborg
og Tange hvor fangsten var bedst.’° Mindst tolv af
disse var til væsentlig gene for åens besejling, enten
fordi de direkte lå i vejen for prammene, eller fordi
de særlige strømforhold omkring gårdene skabte
sand- og grusbanker. Ved den største af ålegårdene,
ved Resenbro, måtte der ligefrem opsættes et spil til
prammene.

Laksegården ved Østergaard blev opkøbt af sta
ten i 1863 og nedlagt af hensyn til pramdriften.
Også den største af alle, laksegården ved frij sen-
vold, overgik til staten, dog først i 1898. Opkøbet
fandt sted efter at en betænkning fra en kommission
under Landbrugsministeriet i 1896 havde påpeget at
bestandene af laks og ørred var truet af at Frij sen
voldspærringen stort set hindrede al passage af lak
sefisk.’1 Det er denne kommissions arbejde der har
resulteret i at der helt tilbage til år 1900 har eksiste
ret særlige love med det formål at beskytte og op-

hjælpe bestandene af laks og ørred i Gudenåen.’2
Frijsenvold blev i stedet benyttet som såkaldt »Mæk
keanstalt< og opdragelseshjem for både åle-, lakse
og ørredyngel indtil den blev endeligt nedlagt i
1915, Især laksen var allerede på det tidspunkt i
problemer, ikke blot på grund af selve laksegården,

men også som følge af en generel overfiskning med
garn både i Randers fjord og længere oppe i syste
met, forringelser på gydepladserne og sandsynligvis
også den øgede mængde næringsstoffer fra et sti
gende antal mennesker i området.’3 Udsætningen
synes dog lige så lidt som senere forsøg at have væ
ret nogen udpræget succes på trods af at passagen
op til gydepladserne nu blev forbedret.’4

Pramdriftens sejr over fiskeriet
Ud over at være et godt fiskevand har Gudenåen
imidlertid fungeret som en væsentlig transportvej i
århundreder. Allerede i 1400-tallet omtaltes visse
borgere fra Randers som pramfolk.’5 Især sejladsen
mellem Randers og ladepladsen ved Bjerring Mølle
har haft en væsentlig økonomisk betydning i de
efterfølgende århundreder hvor vejene var både
dårlige og usikre og de landbaserede transportmid
ler langsomme og tikomfortable. Opstrøms Bjerring
var åen derimod ikke farbar for prammene (eller
kågene) på grtind af de mange store sten der sam
men med nogle relativt kraftige fald ikke mindst på
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Lakse- ellerfiskegården ved

frUsenvold, den største afde

fiskegårUe der gennem århun

clreder har ligget som spærringer

i Gudenåen. Gården blev ende

ligt nedlagt i 1915. Billedet er

fra Illustreret Tidende 1865.
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og 1810, hvorefter åen var farbar hele vejen mellem
Randers og Silkeborg. Da Vandbygningsinspecteur
C. Carlsen skrev om reguleringsarbejderne 11861,
var han dog ikke specielt imponeret af Overkrigs
commissairens indsats der havde indskrænket sig
til »Oprydning af Steen og Anbringelsen af nogle
Værker til Vandets Opstuvning«.’7 Alle spor af disse
stuvningsværker var i øvrigt forlængst forsvundet al
lerede i 1846, og på trods af den indsats som først
Ingerslev havde ydet, og som senere blev fulgt op af
en tilsyneladende mere effektiv »Commission af b
calkvndige Mænd», nedsat i 1835 med Etatsraad
Holm som aktiv og omsorgsfuld bestyrer og med en
beskeden pramafgift som økonomisk basis, så kun
ne Carlsen stadig konstatere at »Aaen var især paa
Strækningen mellem Sminge Sø og Tange opfyldt
med store Steen, som tildeels ragede frem over
Vandfiaden. Paa nogle Steder have Stenene, før no
gen Opndning var foretagen, ligget san tæt, at de al
deles spærrede Passagen».’8

Det blev der imidlertid gjort noget ved i årene
efter 1851 hvor Indenrigsministeriet vedtog at
igangsætte en omfattende udbedring af vandvejen
mellem Tange og Silkeborg, og i det næste tiår skød
næsten 125 000 rigsdaler i projektet. Ministeriet fik
i sandhed noget for pengene. Alle ålegårde nedlag
des, tilmed uden erstatning, under henvisning til et
reskript af 1807 der forbød at anlægge nye ålegårde
af hensyn til Ingerslevs pramme. Der var dog en en
kelt væsentlig undtagelse: Den største af dem alle,
ålegården ved Resenbro, der let kunne dokumentere
at have eksisteret før 1807, måtte man lade overleve
efter flytning (hen til kroen med de berømte åleret
ter) og en større ombygning der lettede sejladsen;
erstatningen for en fuldstændig nedlæggelse ville
have beløbet sig til mellem 15 000 og 20 000 rigsda
ler.’9 Der anlagdes en ny pramsti beregnet til heste
på et dige mindst tre fod over vandlinien hele vejen
mellem Silkeborg og Tange — inklusive en række

nødvendige dæmninger og »Couperingsværker»
med næsten 300 faskiner; render og rør til vandafføb
fra det omliggende terræn, samt broer over de åløb
der støder til på vejen. Broerne over Gudenåen ved
Kongensbro og Resenbro blev samtidig hævet så
pramme med større læs kunne passere.

Selve åen blev ikke blot uddybet, udvidet og ren
set for generende sten — hvilket var et hårdt arbejde
eftersom åbunden de fleste steder i sig selv var hård
som sten og arbejderne derfor ofte måtte stå midt i
åen og hakke i bunden med store jernstænger —

den blev samtidig reguleret i betydeligt omfang med
udgravninger i bredden og regulerende strømvær
ker af træ og sten i selve åen: »De Partier af den
omhandlende Aastrækning, hvor Løbet er rectifice
ret ved Udgravning, ere ialt 49, hvis samlede Læng
de udgjør 15341 Alen. Ved 26 af disse Partier er an-
bragt tilsammen 82 forskjeffige Værker; nemlig 62
lndbvgninger, 5 Parallekkumninger og 15 Coupe
ringer. fremdeles er pan forskjellige Steder af Aalø
bet optaget ikke mindre end 2 til 300 Steen af 4 til 6
fods Diameter, af hvilke mange maatte sprænges før
de kunde bortskaffes, samt et betydeligt Antal af
mindre Dimensioner».2° Både uddybningen og de
andre former for »rectfficering» måtte dog holdes
inden for relativt snævre rammer eftersom både
slvngningerne og grøden i vandet måtte bibeholdes
for at sikre en jævn og rolig vandføring.

Med gennemførelsen af først Ingerslevs og siden
Carlsens projekter havde transporten vundet over
fiskeriet. Uddybningerne og reguleringerne af åen
betød blandt andet at en række af de lawandede
stryg som laksefiskene hidtil havde benyttet som gy
depladser, forsvandt. Carlsen pegede desuden på
nødvendigheden af en fortsat vedligeholdelse af
transportvejen eftersom ørrederne selv havde vist
sig i stand til at etablere generende sand- og grus-
banker hvor prammene kunne gå på grund. Samti
dig blev åen bedre til at aftage vandet fra de omlig
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Det er anslået at der ved midten af 1800-tallet var
ielt op til 120 pramme i fart, og at over 1000 men
iesker var beskæftiget med pramfarten. Så er revl og
rat nu nok også taget med, men tallet har under alle
)rnstændigheder været betydeligt. På trods af uddyb
ungen af åen i l$50erne korn prarndriften imidler
id snart i vanskeligheder da nye ingeniørbedrifter
ar i færd med at overtrumfe Carisens projekt. Efter
rnbanemes indtog mistede pramdrfflen relativt bur
igt sin betydning. forbindelsen mellem Langå og Vi
uorg, der var den direkte anledning til etableringen af
tationsbyen Bjerringbro, var færdig i 1863, mens
[en endnu vigtigere forbindelse mellem Silkeborg og
kanderborg (og videre til Århus) blev indviet i 1871.
Jierede i 1880 var prammene blevet sjældne, og det
ar kun et sidste nådestød der blev sat ind i 1908
ned den relativt sent anlagte jernbane melletn Langå

ig Silkeborg. På det tidspunkt havde den væsentligste
[el af transporten til og fra Silkeborg allerede længe
evæget sig over Århus — ni stor frustration for han
leisfolkene i Randers.

Da dæmningen ved Tangeværket etableredes i

9 18-20, som vi skal se om lidt, var prarndriftens
etydning forringet så meget — på trods af en kort
enopblussen under 1. Verdenskrig — at den ikke
ængere udgjorde noget argument mod værkets op
ettelse. Der var ganske enkelt ikke penge nok i
ramdriften til at betale et sluseanlæg. Da pramme
te heller ikke længere kunne optræde som symbol
å fremskridtet, men snarere opfattedes som en for
2ldet transportform, var der heller ingen velvilje at
inde på det grundlag.

thomsens første og andet
rojektforsIag
ramdriftens begyndende endeligt betød dog på ing
n måde en opgivelse af de store omdannelsespla
uer for åen og en tilbagevenden til den gamle orden
uvor fiskeriet havde førsteprioritet. Tværtimod.

dæinningei7efindes på selve Guden

åen nedstrøms Silkeboig:fiskegården

ted FrUsentold ålegården ved Resen

bro og Silkeborg Papøfabrik. En ræk

ke afsorte prikker langs en

åstrækning angiver gudepladserfor

laks. Det fremgår at grdepladserne

alle befandt sig på Gudenåen melleni

hinge og Sminge Sø ogpå de nederste

stræk af Tange- og Borreå, det ill sige

netop i de områder som senere blev

stærkest påvirket af Tange Søs etable

ring. Gengivet efter Otterstrøm infi

1913 (se note 9).
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Skematisk oversigt over Gndende,i og

de tilstødende vandløb fra 1913, De

mange vinkefrette streger over vand

løbene markerer opdæmninget; pri

inært men ikke udelukkende i til

knrtning til vandmøllet: Tre afop-

Jin7e &5 ?145S
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fordrede etablering af en 38,2 ha stor møliesø i
Tangeå-dalen der kunne anvendes som regulator i
takt med døgnets svingninger i behovet for elpro
duktionen. Åen nedstrøms værket blev samtidig
foreslået uddybet med knap en meter for at sikre et
større fald. Møllesøen var imidlertid for lille til at
sikre et mere stabilt fremløb over hele året. Thom
sen og faber foreslog derfor at der etableredes et
vandresenoir gennem en uddybning af åen fra Sil
keborg Langsø til godt en kilometer efter Resenbro,
et swkke på mere end fire kilometer, samt opret
telse af en 20 meter bred reguleringssluse efter det
uddybede stykke.

Det tredje element i planen bestod i etablering
af en 8,2 km lang og 15 meter bred kanal på ven
stre bred fra Brårup (nedenfor Borreås tilløb) til
den projekterede sø i Tangeå-dalen. Denne kanal
kan sammenlignes med den noget længere kanal i
det tidligere forslag, dog med de to yderligere for
skelle at der kun skulle finde en meget begrænset
afvanding sted, samt at kanatens udløb — på trods
det medfølgende krafttab — skulle sænkes nogle me
ter da Tange by ellers ville ligge under vandspejlet af
den kunstige sø i Tangeå-dalen og dermed i perma
nent fare ved gennembrud. Det meste af krafitabet
ved kanalsænkningen — faldet ved værket vifie blive
reduceret fra 12 til 8 meter — kunne dog kompen
seres ved at Borre-, Gjels- og Affingå ved omlæg
ningen kunne ledes ned i kanalen og dermed tilføre
værket større mængder af vand.

Alt dette forudsatte imidlertid endnu en brik: an
læggelse af en dæmning mellem Kongensbro og Ans
og etablering af en ny 50 på omkring 62 ha, 3,5 me
ter over den tidligere vandstand. Kun herved kunne
den projekterede kanal komme op i et tilstrækkeligt
højt niveau. Søen kunne samtidig virke som endnu
en stabilisator. Også i dette område var jorden ringe
og ekspropriationerne derfor billige. Desuden ville
endnu et kraftværk eventuelt senere kunne opføres

ved dæmningen selvom faldhøj den var betydeligt la
vere end længere tiede ad åen.

forslaget rummede også en plan om både fiske-
trappe ved selve kraftværket og anlæggelse af ti
styrt, støbt i beton, og mellemliggende hvilebassiner
i den delvist tømte Gudenå. Laksefiskene ville ifølge
Thomsen og faber med en sådan indsats få endnu
bedre forhold end forud for projektet lwor naturen
endnu var ureguleret, og fiskeriet kunne derfor me
get vel tænkes forøget. Også pramdrfflen ville blive
tilgodeset hvis der samtidig blev bygget elektro-ke
miske fabrikker i området, og hs der viste sig at

201

Krist/an Ihomsens andetforslag

til %ia,ial- og Kraftankeg ret!

Gudenaa. På tegningen ses pro

jektetsforskellige elementer:

Kraftværket og dæmningen ved

Tangeaas itdinunding i Guden

aaen, inøllesøen i Tangeaa-da

leij, den gravede kanal mellen

inøllesøen og det opdænmæde

reserroir der skulle placeres

melleni Braarup og Kongensbro,

swnt reguleringsslitsen ned

strø,ns Silkeboig Imigso. for at

beinrefiskeriet i det gamle åløb

på trods afdet betydelige tand-

tab er derplaceret ti styrt, støbt

i beton på strækket mellem

Braarup og Tange. Åen tænktes

på den måde omdannet til en

række bassiner hvor laks og ør

red kunne hvile inden de skulle

forcere det næste stirt. Indsat

nederst til tenstre længdeprofil

afGudenaaen nedstmms Silke

boug. Gengivet efter Thomsen og

faber 1910 (se note 21).

KNAt.ANLt:n VEl) fHJDENAA.
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nem folke- og Landsting i løbet af ganske få
— skal ses i lyset af at kuipriserne var tidoblet i

et af krigsårene, og at anvendelsen af elektricitet
i hastig vækst.
Gudenaaens Elektricïtetsværk, der med stor op
ning var dannet lokalt efter at n’gterne om et
nmende vandkraftværk havde svirret et stykke
og som havde indsendt deres egen ansøgning til

sdagen, fik ingen koncession. Rigsdagen indføje
imidlertid i loven at alle kommuner og elselska
i Viborg og Århus Amter skulle have mulighed
at deltage i det andelsselskab som skulle stå for
)lering og drift af anlægget og for distribution af
producerede elektricitet. Paraplyorganisationen

leisselskabet Gttdenaacentralen overtog derfor
tcessionen fra Århus og Viborg Amter ved sit stif
le møde den 12. juli.29 folkene bag Gudenanens
«ricitetsværk indgik — på trods af den tidligere
Jstand mod Århus Kommunes indbianden i loka
ifærer — i denne organisation under navnet Gu
aaens Oplands Elektricitetsselskab.

Arbejdet med anlægget påbegyndtes allerede
den 4. august 1918. Op til 500 mand arbejdede
samtidigt på anlægget de kommende par år. fem
huse og 22 gårde, herunder blandt andet Hvilested
Kro ved Aiis og Tange Færgegaard, blev nedrevet.
Også broerne over Gudenåen ved Ans og over Tan
geå måtte bygges påny på tør grund. I alt var 192
lodsejere omfattet af ekspropriationerne. Alle træer;
buske og hegnspæte på det område søen ville dæk
ke, blev samtidig fjernet eller allirændt. Kun fire
træer lod man nogen tid blive stående med rødder
ne dækket af vand — efter sigende fordi man så
kunne hænge ingeniørerne i dem hvis dæmningen
ikke kunne holde. 300 000 m jord blev flyttet med
håndkraft alene ved anlæggelsen af den mere end
700 meter lange dæmning.

I maj måned 1920 holdt man rejsegilde på
krafiværket, og i løbet af fjorten dage i december
måned samme år blev Tange Sø endelig fyldt med
vand — et år senere end det noget urealistisk var
planlagt. Den sidste uge før jul blev der sendt strøm

Et såkaldt trillesjak< under ar

bejdet med udgrauning af ind

løbskanalen til eleæyke4 1919.

Billedet udlånt afElmuseets ar-

kh.
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ppe, men selv efter forbedringen af trappen i

80 finder kun omkring 25 % af de laksefisk der

rhovedet når op til værket, p gennem trappen. I

91 synes kun omkring 6 % af de 300 havørreder

r dette år ankom til Gudenåen for at gyde oven

Tange Sø, at være nået gennem fisketrappen.3’
så ungfiskene kan have problemer med at finde

anern trappen på vejen ud.32 Derimod er passage

blemerne ikke afgørende for de øvrige fiskearter

mrådet.
En ting er passagen ved selve værket. Nok så

oblematisk for fiskene er imidlertid passagen gen

m den opstemmede sø. Etableringen af Tange Sø
r nemlig med tiden resulteret i en stor bestand af

rdvr der tager lakse. og ørredsmolten på deres

mod havet:33 først og fremmest gedder, men også

dart og forskellige fuglearter (lappedykker,

kehejre, skarv, måge med flere). Ved høringen

i Tangeværkets fremtid i 1998 søgte en repræsen

it for Gundenåsammenslutningen Lakseprojektet

også at forstærke sine øvrige argumenter med en

ritabel skrækhistorie, en »splatterromam<, hvor vi

ger en ung laks på vandring op og ned gennem

nge Sø og gennem værkets ttirbiner på sin vej til

fra havet. Den stakkels laks ser alle sine rejse

mmerater en efter en blive ædt af rovfisk, mal
Lkteret af turbinerne, udsat for sygdom, skimmel

svien i øjnene og kan ved vejs ende end ikke

ide hverken en brud eller en brudeseng. En sådan

handling fiiider repræsentanten både »etisk og

oralsk forkert<. »forestil jer,» slutter han med en

iste trumf, »at en kyffingeavler eller en svineavler

yde indrettet sin produktion på samme vis! Hvor

.n tror I så at offentligheden ville reagere???»’

Dødeligheden for lakse- og havørredsmolt i sel
Tange Sø er stor — et sted mellem 80 og 90 %•35

ri adskiller den sig dog ikke fra dødeligheden i

Ldre søer i Gudenå-systemet. Den samlede smolt
sdelighed gennem søerne fra Mossø til Silkeborg

fisketrappen ved Tangeværket.

Bassinet nedenfor værkets ti,,

biner skimtes Øverst i billedet.

foto: Finn Arie,:
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mere søagtig karakter, og at der kun er få mulige
gydepladser tilbage i selve åen. Allerede uddybning
er i forbindelse med pramdrift havde dog forinden
forringet betingelserne.

Hertil skal så lægges nogle yderligere miljømæs
sige effekter nedstrøms af Tange Sø svarende til ef
fekterne af andre søer af samme type: forhøjet pil-
værdi om sommeren (over 8, sjældne gange over

9) og forhøjede sommertemperaturer på 2-3 gra
der.’ Konsekvensen heraf er blandt andet at langt
størsteparten af laksefiskene først bevæger sig op
mod Tange relatit sent på året hvor temperaturen
og pil-værdien er faldet. Det er dog vanskeligt at
vurdere hvor stor betydning denne forsinkelse har
eftersom ørrederne under alle omstændigheder
først gyder sidst på året og laksene først fra januar
til apriL2 En anden effekt består i den øgede tiffør
sel af organisk stof som konsekvens af en forhøjet
produktion af planktonalger i søen og en heraf føl
gende forringet vandkvalitet de første 10-20 km ef
ter søen. Disse effekter af Tange Sø er dog på ingen
måde specielle. Søen kan generelt betegnes som
ganske almindelig lawandet sø (gennemsnitsdybde
2,8 meter) med en næringsstofbelastning på linie
med de øvrige søer i Gudenå-systemeL3 Fosforind
hold og sigtbarhed er på linie med for eksempel
Skanderborg Sø, Mossø, Salten Langsø ogJulsø. Det
eneste unormale ved Tange Sø er den meget hurtige
vandgennemstrømning, hvor den gennemsnitlige op
holdstid er helt nede på omkring 10 døgn mod Sil
keborgsøernes 55 døgn og Skanderborgsøernes 1,5

Som en positiv effekt kan nævnes at der i Tange
Sø — som i de øvrige søer i Gudenå-systemet —

finder en forøget tilbageholdelse af fosfor og en væ
sentlig kvælstoffjernelse sted. I gennemsnit fjernes
omkring 500-700 tons kvælstof pr. år, svarende til
cirka 20-25 % af den indløbende mængde. Der
tilbageholdes samtidig godt 10 tons fosfor pr. år,

svarende til cirka 15 %. Det betyder at både den ne
dre del af Gudenåen og Randers Fjord bliver mindre
næringsstolljelastede. Under de nuværende beting
elser har denne fosfor- og kvælstoffjernefse især be
tydning for den yderste del af Randers Fjord og Hev-
ring Bugt uden for fjorden. I selve åen er det der
imod fortsat primært lysforholdene der er begræn
sende for algeproduktionen.

Den oprindelige laksestamme i Gudenåen er ud-
død, og en eventuel fremtidig retablering af levedyg
tige laksebestande må derfor under alle omstændig
heder ske med indførte stammer fra Sverige, Norge
eller Skotland. Mange anser den oprindelige stam
mes forsvinden for at være en følge af Tangeværkets
etablering dels fordi der kun blev etableret en rela
tM dårlig passagemulighed, dels fordi de bedste gy
depladser forsvandt. Den sidste laks fra den op
rindelige stamme blev fanget i 1927. Det skal
imidlertid endnu engang bemærkes at gydemulighe
derne allerede forud for værkets oprettelse var for
ringet betydeligt, blandt andet som følge af fjernelse
af stryg af hensyn til pramdriften. Overfiskuing har
også været en medvirkende årsag. Desuden var
vandkvaliteten i åsystemet løbende blevet forringet
frem til vandmiljøplanen fra 1987. Mange udsatte
laks synes da også fortsat at vende om længe før de
når Tangeværket. Det kari dog også være forårsaget

Ans-broen. der b/et bgxet da

Tange Sø b/et’ anlagt og vand

standen dermed steg til højde;’

som den gmnle bro ikke kunne

klare. Smoltdødehgheden er stor

omkring indsnæerhigen afsøen

ted broen, blandt andet som føl

ge afet rigtfugle/iv i området.

foto: Finn Ar/et:
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Der er blevetfremsat mange

forslag til reguleringen af

Gudenåen i området ved

Tange Sø. Skitserne her viser de

forslag som bleufremsatforud

for høringen om Tange ø i sep

tember 1998. Forslagene er ilær

mere beskrevet i teksten, inim

rene refererer til teksten. Gengi

vet efter Harremoê mfl. 1998

(se note 47,). Tange Sø og

Gudenåen er markeret med blå1

nj’tforløb afGudenåen med

rødt, gitter til sikring affiskenes

vej gennem å-forløbet medfed

gu4 sænket vandstand med

grønt.
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De tre første løsninger kan alle betegnes som
relatM beskedne revisioner af de nuværende for
hold — selvom allerede den tredje løsning kan synes
rigeligt radikal set gennem Gudenaacentralens bril
ler. Med de følgende løsningsforslag bevæger vi os
imidlertid op i Thomsenske luftiag. Den fjerde mu
lighed (nr. 4 på figuren) består nemlig i at anlægge
et langt omløbsstryg hele vejen langs Tange Sø og til
Borre Å i det område hvor Gudenaacentralens plan
tage ligger, med en vandføring på 3 m3/s. for at sik
re at laksene kan finde vejen, afgitres indløbet til

søen med et tæt skråtstillet gitter. Tange Søs nuvæ
rende vandstand bevares dermed, mens Tangevær
kets elproduktion nedsættes i samme størrelsesor
den som i forslag 3. Passagemuligheder vil derved
forbedres i nogenlunde samme omfang som i for
slag 3, men samtidig undgås den store dødelighed
ved passage gennem søen. Der kan endvidere tæn
kes en vis forbedring af gydemulighederne ved an
lægget af det lange stryg med betydeligt fald. Søef
fekterne nedstrøms vil dog heller ikke her ændres
markant. Anlægsudgifterne vil imidlertid være høje,
omkring 100 miffioner kr. Der vil også i dette for
slag kunne finde en elproduktion sted på godt 10
miffioner kWh/år,

Den femte mulighed (nr. 5 på figuren) er endnu
en tand dristigere. Forslaget går ud på at anlægge et
langt omløbsstryg hele vejen langs Tange Sø frem til
Borre Å, men nu med en vandføring på hele 21
m/s, hvilket svarer til den samlede vandføring i Gu
denåen. Indløbet til søen afgitres også her med et
tæt gitter. Tange Søs nuværende vandstand bevares
på denne måde til glæde for brugerne, men Tange-
værkets elproduktion ophører til gengæld — måske
bortset fra en meget begrænset museumsdrift med
vand fra Tange Å. Alle passageproblemerne for lak
sefiskene ophører. Der vil ikke være nogen søpassa
ge med stor smoltdødelighed. Gydebetingelser vil
kunne forbedres betydeligt i den nye kanal. Søeffek

ten nedstrøms vil ophøre, herunder også søens
tilbageholdelse af fosfor og kvælstof. Anlægsudgif
terne vil her være endnu højere end i det foregåen
de forslag, i størrelsesordenen 200 miffioner kr.
Samtidig ophører elproduktionen som sagt med de
økonomiske og miljømæssige effekter det vil give.

Den sjette mulighed (nr. 6 på figuren) er den
helt ideelle løsning for laksens forkæmpere: Elpro
duktion ophører og opstemningen ved Tangeværket
fjernes, Tange Sø tømmes, og Gudenåen retableres i
sit tidligere leje. Det antages på længere sigt at bety
de at alle passageproblemerne forsvinder, at der
ikke vil være nogen søpassage med stor dødelighed,
at de tidligere gydepladser vil genopstå, og at søef
fekten nedstrøms vil ophøre. At der i en periode må
forventes en del turbulens i åsystemets økologi i for
bindelse med omstiffingen, er en omkostning som
må tages med i købet. Anlægsudgifterne anslås her
at beløbe sig til omkring 60 miffioner kr.

Den syvende og foreløbig sidste foreslåede mu
lighed består (nr, 7, 7A og 7B på figuren) i at sæn
ke vandspej let i Tange Sø med 1,5-2 m og anlægge
et vandløb i de derved genskabte landområder en-

Udsigtfra Gudenaacentralen 7.

jalniar 1921. Den netop opfrldte

Tange Sø skimtes øverst til højre
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indtjening spillet eti væsentlig rolle, selvom også en
bestemt fremskridtsforestiffing utvivlsomt har haft en
vis indflydelse da staten gik ind i projektet. Kristian
Thomsen fik først og fremmest overbevist beslut
ningstagerne ved at påpege den gode økonomi i et
vandkraflværk. Selvom der var tale om egentlige po
litiske beslutningei har man i alle de tre tilfælde til
ladt at de økonomiske vurderinger blev mere eller
mindre afgørende. Man kan derfor spørge om det
ikke ville være en rimelig måde at træffe beslutning
nok engang.

Hvis man anlægger en snæver økonomisk be
tragtning, vil et sådant valg tale imod en favorisering
af laksefiskene. Forud for Tangeværkets etablering
anslog fiskeribiologen C. V. Otterstrøm at der fange
des omkring 3600 kg laks og omkring den dobbelte
mængde af ørreder. Hvis man regner med en gen
nemsnftsvægt på omkring 6 kg pr. laks og 3 kg pr.
ørred, svarer det til 600 laks og 2400 ørreder.52 Det
regnede han dengang for en alt for intensiv fangst
som kun kunne opretholdes med en betydelig kun
stig udsætning af vngel.53 Selvom man forestillede
sig at udbyttet kunne flerdobles med en yderligere
indsats til forbedring af forholdene, skulle prisen på
laks (eller på fiskekort) opnå nærmest uhyrlige høj
der hvis de foreslåede investeringer skulle hentes
hjem.51

Man kan imidlertid også vælge at anlægge en
bredere form for økonomisk betragtning hvor man
inddrager forskellige goder som ikke almindeligvis
prissættes.55 Værdisætningen af disse goder kan
eksempelvis foretages ved såkaldte Willingness-Io
Pav undersøgelser hvor man spørger de berørte
om hvor meget de hver især vil betale for eksem
pelvis at medvirke til at etablere selvbærende lak-
se- og ørredstammer eller for at bevare Tange Sø. I
så fald er den umiddelbare økonomisk betydning
af laksene ikke afgørende. Hvis man inddrager alle
de værdisætninger man på den måde når frem til,

kan man ganske enkelt aflæse på bundlinien hvil
ket løsning der vil være at foretrække. Det er her
»præferencerne< vil være test og stærkest.

Metoden er et forsøg på at skære igennem hvor
der er tale om politiske uenigheder. Ved at reducere
de involverede parter til forbrugere eller interessen
ter med forskellige former for private præferencer,
forestiller man sig at man kaii rationalisere den po
litiske proces. Det er imidlertid en overordentlig
problematisk fremgangsmåde eftersom man derved
dels reducerer den fælles politiske afklarings- og
beslutningsproces til en simpel opsummering af
mere eller mindre tilfældige private ønskei dels re
ducerer værdier, det vil sige størrelser, der er muli
ge at diskutere og vurdere gennem offentlige disktis
sion, til principielt ubegntndelige private tilbøjelig
heder.56

Men på hvilket grundlag skal man så nå frem til
en beslutning? I debatten om Tange Sø er der duk
ket to alternative kriterier op som imidlertid på
mange måder ligner den økonomiske model, blot
uden den økonomiske værdisætning. Det afgørende
spørgsmål er, lyder argumentet fra Gudenaacentra

Den nyopførte bro og dæmning
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et økonomisk spørgsmål om indtægter og udgifter.
Selvfølgelig spiller det en rolle hvad det koster. Fæl
lesskabet har mange opgaver at varetage. Der er
imidlertid en grundlæggende forskel på denne poli
tiske afvejning og den metodiske opsummering af
hvad folk som privatpersoner hver for sig er villige
til at betale for at opnå nogle goder. Politikkens om
råde er ikke et marked hvor man køber sig til
ydelser på basis af private præferencer, men et fo
rum for fælles anliggender. Spørgsmålet om Tange
Sø er et af den slags spørgsmål som alene kan afgø
res gennem en afklaring i det lokale fællesskab:
Hvem er vi, og hvad har central betydning for os?
Der er lokal politik i ordets bedste forstand i sagen
om Tange Sø.

Desværre ender spørgsmålet om beslutnings
form ikke her. En af de ting der gør spørgsmålet om
Tange Sø så prekært, består nemlig i at det på ingen
måde er klart på hvilket niveau beslutningen rime
ligvis bør tages. Det lokale niveau er naturligvis væ
sentligt. Det er trods alt her de mest umiddelbart
berørte befinder sig. Det regionale eller amtslige ni
veau er imidlertid også vigtigt. Rent formelt har den
nye vandløbslov overladt beslutningskompetencen til
amterne, hvilket der er god logik i eftersom stykket
ved Tange trods ah kun udgør en begrænset del af
det samlede åsystem. Det er således i sidste instans
Viborg Amt der sidder med aben. I Gudenåens til
fælde bliver problemet imidlertid ekstra vanskeligt
derved at åen bevæger sig gennem flere amter der
meget let kan tænkes at have forskellige priorite
ringer. Hvis de amter der rummer det øverste stykke
af åen, prioriterer faunapassage højt — og det gør de
faktisk — så kan de hurtigt komme i modsætning til
det eller de amter som rummer de nedre dele af
åen, og som måske vælger at prioritere søen og
kraftværket ved Tange.

Afgørelsen rummer imidlertid også dimensioner
som går ud over det amtslige niveau. Akkurat som

dengang da det drejede sig om åle- og laksegårde,
om prammene der skulle have plads, eller om fa
ber og Thomsen der skulle omkring Rigsdagen for
at få deres store planer sat i værk og dermed for en
stund gjorde det lokale elselskab til sorteper, så vil
det nationale niveau nok engang gøre sig gældende
eftersom Gudenaacentralens koncession er udstedt
på dette niveau på grundlag af en lov. En eventuel
forlængelse af koncessionen vil således kræve en
lovrevision. Tilsvarende vil en eventuel kostbar om
lægning af åen givetvis kræve tilskud af statslige
midler — og hverken laksefiskene eller Danmarks
største vandkraftværk kan jo ret beset regnes for
rent lokale anliggender. Hertil kommer så spørgs
målet om Tangeværkets placering i forhold til den
nationale energipolitik, og selvom værket i dag kun
tegner sig for omkring en halv promille af det dan
ske elforbrug, så yder det dog stadig sit bidrag til
den nationale politik på området. Endelig rummer
sagen en international dimension for så vidt som
spørgsmålet kan tænkes at henhøre under interna
tionale aftaler og konventioner, herunder, som tidli
gere anført, Bernkonventionen, Biodiversitetskon
ventionen og — i mere indirekte forstand — Klima-
konventionen. Og så har vi slet ikke nævnt EU med
et eneste ord.

Tange Sø ligger stadig og lyser blåt, Uglerne slap
den imidlertid ikke af med da vandet steg i moser
og enge. Ja, i og for sig har de vel aldrig haft det
bedre. Men ugler er ikke altid af det onde. De er
også symboler på klogskab, og uglerne i mosen kan
somme tider tvinge os til at tænke nøjere over hvad
det egentlig er der betyder noget for os. Hvem vi
egentlig er og hvad vi gerne vil tage del i. Sådan går
det forhåbentlig også når sagen om Tange Sø nu går
ind i den afgørende fase. Imens flyder Gudenåen ro
ligt videre.
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