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Søforeningens formand Verner Gorridsen og sportsfiskernes nye
lokalformand, Jon Rose, har forsøgt - men kunne ikke slå bro over
modsætningerne.
På fire møder hen over foråret har formanden for Foreningen til bevarelse af Tange Sø, Verner Gorridsen,
Ans, og formanden for Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Jon Rose, Bjerringbro, forsøgt at
finde hinanden i et kompromis om Tangeværk og Sø. Men ak, forgæves.

Modsætningerne er for store, oplyser Verner Gorridsen, men han finder alligevel ikke, at møderne har
været skønne spildte kræfter. Han siger til avisen:

»Vi har holdt nogle seriøst forberedte møder, og Jon Rose er både en flink fyr og et ræsonnabelt
menneske. Fra søforeningens side ville vi lige stikke en finger i jorden hos den nye formand for at mærke
efter, om der var bevægelse i holdningerne at spore. Men desværre. Det var der ikke«.

Verner Gorridsen fortæller om en sportsfiskerformand, der efter hans opfattelse har svært ved at se, at et
kompromis må levne plads til andre interesser end fisk. Så parterne endte alligevel i det »hul«, hvor det
mindste man kan leve med hos sportsfiskerne er et langt omløb uden om søen og dermed en holdning til
Tangeværket om, at det ingen berettigelse har som vandkraftværk længere. Og det kan søforeningen under
ingen omstændigheder gå med til.

Strakte sig vidt
Verner Gorridsen forsøgte at bringe en svensk model i spil hos Jon Rose, for i Sverige har de mange
vandkraftsværker og sportsfiskerne fundet et kompromis, som begge parter tilsyneladende godt kan leve
med:

»Formanden for vandkraftsstationerne i Sverige er medlem hos os, og han har forklaret os, at det princip,
man følger i Sverige, går ud på, at hver gang man laver en opstemning, skal der samtidig laves en
faunapassage, der skal have fem procent af det aktuelle vandløbs vandføring. Det, vi fra søforeningens
side kan tilbyde sportsfiskerne, er en faunapassage med mere end fem procents vandføring. Det vil ganske
vist udløse kompensation til Gudenaacentralen, men så kan værket godt videreføres kommercielt. Så jeg
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synes, at vi har strakt os alt, hvad vi kan - også uden at forråde det udspil, vi har lavet sammen med
Gudenåkommunerne«, forklarer Verner Gorridsen.

Effektiv passage
Jon Rose bekræfter, at han og Verner Gorridsen har ført fire lange samtaler om søproblematikken. Han
siger:

»Det var fire gode møder, og jeg mener også, at vi kom hinanden en lille smule nærmere fra møde til
møde. Faktisk var vi tæt på enighed. Desværre afbrød Verner Gorridsen dialogen efter det fjerde møde af
årsager, der ikke står mig ganske klart. Men jeg synes ikke, at det har været spild af tid. Og jeg er parat til
at genoptage dialogen, hvis søforeningen også er det«.

Jon Rose afviser, at sportsfiskerne går efter en helt bestemt løsning:

»Vi har skrevet, og jeg har sagt til Gorridsen, at vi går efter en »effektiv faunapassage«. Hvad der præcist
ligger i det begreb, må eksperterne afgøre, Det har vi sportsfiskere ikke ekspertisen til«.

Jon Rose tilføjer, at hvis eksperterne erklærer en svensk løsning for at være en effektiv faunapassage, så
må man jo bøje sig for det. Men han tvivler, for faunaen har ikke fri passage, når passagen kun tilføres
fem procent af vandmængden i vandløbet.
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