Vandland ved Almind Sø
Vandland i Almind Sø
Den gode vandkvalitet i Almind Sø skal udnyttes til et lave Midtjyllands største vandland. Det mener en gruppe borgere i Silkeborg (Silkeborg Motion-Tri-Klub), som er
gået sammen om at samle underskrifter til forslaget. Gruppen har opbakning fra turistchefen, som mener, at vandlandet vil kunne trække endnu flere turister til området. Biologer fra Naturstyrelsen er dog bekymrede, da Almind Sø er en af Danmarks
reneste søer. ”Vi kan ikke undgå, at vandkvaliteten bliver væsentlig forringet”, mener
biolog, Ellen Liljensø. Hun er bange for, at den sjældne plante, lobelie, vil forsvinde
fra søen.
I er en gruppe, som skal arbejde med forslaget om at lave Midtjyllands største vandland. På mødet skal I
komme frem til et forslag omkring Almind Sø, som alle helst skal kunne blive enige om. I kan hente inspiration i vedlagte avisartikler.
Borger og repræsentant for Silkeborg Motion-Tri-Klub, Henrik Vand Hundsen
Du har sammen med en gruppe borgere udformet forslaget om at lave vandlandet i Almind Sø. Som lærer
på en lokal skole og spejderleder har du meget kontakt med børn og synes at et vandland er noget, børnene i området simpelthen må have.
Biolog fra Naturstyrelsen, Ellen Liljensø
Du har i mange år fulgt målingerne af vandkvaliteten i Almind Sø og Brassø. Et vandland vil tiltrække mange
badegæster, og det vil give anledning til mere næring i vandet. Du er nervøs for, at Almind Sø vil komme til
at ligne Brassø, hvis der bliver lavet et vandland. Alle dine argumenter kan du underbygge med resultater
af målingerne.
Turistchef, Kirsten Sommer
Det betyder meget for dig, at der kommer mange turister til området. Silkeborg er især kendt for den
skønne natur. Du synes, der er rigeligt natur, og at det ikke betyder noget, om en enkelt af søerne bliver
omdannet til vandland. Tværtimod finder du det vigtigt, at turisterne har noget at give sig til, så de bliver i
området så længe som muligt. Samtidig vil du gerne kunne overgå konkurrenten indenfor vandlande, nemlig Gjern Søhøjland.
Lystfisker, Alfred Fisker
Du er formand for den lokale fiskeriforening, hvor der årligt arrangeres fiskekonkurrence efter gedder i
Almind Sø. Etableres et vandland i Almind Sø vil det mere næring i vandet og derfor dårligere fiskevand til
gedder. Du er også bange for, at støjen og uroen fra vandlandet vil skræmme fiskene ud på dybt vand, så
det bliver umuligt at fiske i søen.

