
Anbefalinger i marts 2011 på problemet med 
utilfredsstillende faunapassage ved Tange sø. 
Anbefalinger til løsning af den utilfredsstillende faunapassage ved Tange Sø fra 
Gudenåkommitéen og Favrskov Kommune. 
 
GUDENÅKOMITÉEN: 
7. Tange Sø 
Spørgsmålet om faunapassagen i Tange Sø er udskudt til næste vandplanperiode. 
- Det anbefales, at der træffes afgørelse i spørgsmålet om faunapassagen ved 
Tange Sø snarest muligt, så de fremtidige forhold er klarlagt, når den nuværende 
koncession for Gudenåcentralen udløber i 2014. 
- Det anbefales, at Tange Sø skal bevares i en form, der sikrer de rekreative 
interesser for flest mulige af borgerne omkring søen herunder specielt borgerne 
i Ans og Tange by. 
- Det anbefales, at mest mulig af Gudenåen nuværende vandføring kan afleveres 
til et bredt omløb uden om Tange Sø, således at der både sikres den bedst mulige 
vandkvalitet i Tange Sø samt fri passage for alle fiskearter og de bedst mulige 
gyde-, opvækst- og overlevelsesforhold for laksefisk. Målet herved er at få en 
så stor levedygtig (selvreproducerende) laksefiskebestand i Gudenåen som muligt. 
 
FAVRSKOV KOMMUNE: 
Tange Sø. 
Beslutningen om løsning af spørgsmålet om faunapassage ved Tange Sø er i 
vandplanerne udskudt til næste vandplanperiode. Favrskov Kommune vil opfordre 
Staten til at afgøre sagen i den nuværende vandplan, så de fremtidige forhold er 
klarlagt, når den nuværende koncession for Gudenåcentralen udløber i 2014, idet 
fri faunapassage er nødvendigt for målopfyldelse af kontinuitet i vandløbet. 
Udskydes afgørelsen til næste vandplanperiode, kan dette udskyde udførelsen af 
en løsning ved Gudenåens mest betydende spærring helt frem til 2021. En 
afgørelse der træffes i denne 1. vandplanperiode, vil også være i tråd med 
udløbet af den gældende Tangelov, hvor Folketinget netop indsatte udløbet af 
indvindingsretten for Tangeværket til 2014 begrundet med, at der skulle ske 
gennemførsel af EU's Vandrammedirektiv med målopfyldelse af Gudenåen i 2015. 
Favrskov Kommune finder, at det er muligt både at tilgodese en bevarelse af 
Tange Sø til glæde for områdets borgere samt tilgodese en naturgenopretning af 
Gudenåen i form af et stort bredt omløbsstryg, hvor fiskefaunaen igen kan få fri 
passage, og hvor laksefisk kan få egnede gydepladser. 
Favrskov Kommune anbefaler: 
- At der træffes afgørelse i spørgsmålet om faunapassage ved Tange Sø i denne 
vandplan, så de fremtidige forhold er klarlagt, når den nuværende koncession for 
Gudenåcentralen udløber i 2014. 
Favrskov Kommune anbefaler at en løsning skal indeholde følgende elementer: 
- Tange Sø skal bevares i en form, der sikrer de rekreative interesser for flest 
mulige af borgerne omkring søen. 
- Hele Gudenåens nuværende vandføring skal føres udenom Tange Sø i et bredt 
omløb, således at der både sikres den bedst mulige vandkvalitet i Tange Sø samt 
fri passage for alle fiskearter og de bedst mulige gyde-, opvækst- og 
overlevelsesforhold for laksefisk. Målet er at få en så stor og levedygtig 
(selvreproducerende) laksefiskebestand i Gudenåen som muligt. 
I forhold til anbefalingen fra Gudenåkomitéen er anbefalingen fra Farvskov 
Kommune udvidet til at omfatte, at hele Gudenåens vandføring skal føres uden om 
Tange Sø, idet dette sikrer den bedste mulige laksefiskebestand i Gudenåen 


