Viborg Stifts Folkeblad skriver:

Efter flere års arbejde danner en ny rapport fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø
nu grundlag for et nyt omløbsstryg ved Tangeværket. Løsningen skal sikre fuld
passage for alle arter, lyder det fra Søforeningen, der dog ikke forventer meget andet
end kritiske røster fra lystfiskerne.
Tange: I mange år har fiskepassagen ved Tangeværket været genstand for en hed
debat mellem tilhængere af søen og værket på den ene side og lystfiskerne og
Danmarks Naturfredningsforening på den anden.
Sagen har i årenes løb haft mange aspekter, og diskussionen blusser med mellemrum
op og vækker altid stor debat. Et af de centrale stridspunkter har været de
eksisterende forhold for vandrefiskene og de nuværende fiskepassager ved
Tangeværket, der tæller en fisketrappe, et ålepas og en ungfiskesluse.
Disse passager har i årevis været stærkt kritiseret for at hindre den frie adgang for
vandrefiskene, men det kommer et nyt forslag fra Foreningen til Bevarelse af Tange
Sø nu til livs med en "en hidtil uset kompromisløsning", lyder det i en ny rapport.

- Vi har undfanget en ny løsning, hvor der bruges store arealer og vandmængder til at
skabe fuld vandring for alle fiskearter og insekter. Det har været centralt for os at
finde det kompromis, så søen og åen danner par på samme måde som de 10-12 andre
søer på Gudenåens hovedstrækning, siger foreningens formand Jarl Gorridsen.
I et samarbejde med firmaet Waterframe har bestyrelsen bag foreningen udarbejdet
en 27 siders lang rapport. Den beskriver de nuværende forhold, udfordringerne for
specielt vandrefiskene, og hvad Søforeningen altså selv kalder en hidtil uset
kompromisløsning - nemlig et nyt stryg. "Tangestryget" døber foreningen det nye
forslag, der skal optimere vandringsforholdene og gydemulighederne for de cirka 30
fiskearter i Gudenåen.
- Med løsningen er der helt styr på det fiskefaglige, idet Waterframe, der er et firma
specialiseret i ferskvandsforhold og vandrefisk, har haft fuld frihed til at designe
løsningen. Og der er ingen tvivl om, at der med Tangestryget kan skabes fuld
vandring gennem et ekstra åløb, der også vil indeholde 2-2½ kilometer med nye
optimerede gydepladser, fortsætter Jarl Gorridsen.
OM TANGESTRYGET
Det nye Tangestryg er placeret i den godt seks hektar store park syd for Tangeværket
og nord for hoveddæmningen.For at holde vandhastigheden i stryget tilstrækkeligt lav
til at alle fisk kan vandre i gennem, vil det være nødvendigt at lave omløbet 2.400
meters langt.
Omløbsstryg får en gennemsnitlig hældning på fire promille og en vanddybde på 30
til 60 centimeter - dette for at skabe optimal mulighed for gydning af laks og ørred.
Det får en basisvandføring på omkring 1.500 liter per sekund, hvilket svarer til
middelvandføringen i Tange å ved Vindelsbæk Bro i vintermånederne.
Omløbet skal kortvarig kunne tage større vandføring (specielt i vintermånederne hvor
laksen vandrer og gyder). Op i mod 5.000 liter per sekund, og stryget bliver derfor
anlagt med en dobbelt profil, så det kan tage ekstra vandmængder uden at forårsage
oversvømmelser.
Omløbets bund vil nederst bestå af et 50 centimeter tykt lag ler, herefter et lag
marksten og øverst et lag af gydegrus.
Bundbredden på omløbet vil variere fra fire til otte meter, og på lige stræk vil der på
begge bredder være et cirka en meter bredt dobbeltprofil - mod cirka to meter i
svingene.
Brinkerne vil være 40 centimeter over middelvandspejl og anlagt med 45 graders
hældning.
Kilde: Rapporten om Tangestryget

Ingen forventninger til lystfiskerne
Bestyrelsesmedlem i Søforeningen og byrådsmedlem i Viborg Kommune, Niels
Dueholm, er selvsagt også tilfreds med løsningen. Han har dog ingen forventninger
om, at lystfiskerne og naturorganisationerne ser det nye forslag som den ultimative
løsning.
- Jeg må være realist i den her sag, og jeg kender den mangeårige debat. På det
grundlag har jeg ingen forventninger om, at alle sagens parter vil kalde det her den
ultimative løsning. Vi synes, vi med rapporten og Tangestryget er kommet med et
godt kompromis, og selvom jeg ikke sætter forventningerne til modstandernes
modtagelse af forslaget højt, så har jeg da forhåbninger om, at nogle af lystfiskerne
kan se et perspektiv i det her, så vi kan få en ordentlig dialog ud fra den færdige og
gennemarbejdet plan, vi nu har skudt af, siger Niels Dueholm.
Hvori ligger Jeres kompromis i det her forslag?
- Vi har måtte strække os, fordi der i perioder skal frigives en del mere vand til det
nye Tangestryg - vand der skal tages fra driften af Tangeværket. Og eftersom ét af
foreningens formål er at bevare Tangeværket i rentabel drift, så er det et punkt, hvor
vi må hug en hæl og klip en tå for at nå frem til et godt kompromis og et levedygtigt
løsningsforslag, siger Niels Dueholm.
Et samarbejde med bestyrelsen
Det nye Tangestryg er ifølge rapporten planlagt som et 2.400 meter langt omløb, der
skal løbe i parken syd for Tangeværket. Parken dækker et areal på cirka 65.000
kvadratmeter, og Tangestryget vil, som det er skitseret i rapporten, komme til at
dække knap halvdelen af parkens samlede areal.
- Det nye forslag lægger beslag på en stor del af Tangeværkets ejendom, og det vil i
perioder også taget mere vand fra værkets drift. Derfor har vi allerede clearet vores
løsning med værket, og de er med på frivilligt at afgive både jord og vand, hvis
forslaget kan finde politisk opbakning i Viborg kommune, fortæller Niels Dueholm.
Til det nikker bestyrelsesformand for Tangeværket Jens Ove Simonsen.
- Vi vil ikke blande os i det politiske, men hvis Viborg Kommune vil fremme
forslaget, så er det korrekt, at bestyrelsen er afklaret med at bidrage med både areal
og de nødvendige vandmængder til det nye omløbsstryg, siger han og fortsætter.
- Det vil dog altid være under den forudsætning, at vi fortsat kan have et rentabel
værk i god drift. Vores problem er, at alt det vand der ledes udenom Tangeværket
æder af vores bundlinje - og den har vi naturligvis altid for øje.
Foreningen til Bevarelse af Tange Sø har sendt forslaget om Tangestryget til
borgmesterkontoret i Viborg, der er kommunal myndighed på arealet, som skal taget i
brug, hvis det nye omløbsstryg skal realiseres

