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Er bøtten ved at vende? 
Befolkningstilvæksten i Silkeborg Syd har været beskeden, men er bøtten ved at vende? Kommu-
nens egne tal for 2019 indikerer det og fortæller, at … 
- Bryrup-Hjøllund er gået i plus for første gang siden 2015 med +13. Væksten skyldes tilflytning fra 

såvel uden- som indenfor kommunen 
- Them-Salten + 55 er fremgang for 3. år i træk. Glædeligt fødselsoverskud i forhold til døde 
- Gjessø (-9) var sidste gang i plus i 2015. Et fint overskud af fødte kan ikke rette op på facit 
- Virklund +34 og fremgang siden kommunen startede denne bosætnings-statistik i 2014. 

9,2% pct. flere i 2033 
Kommunens nye langtidsprognose understøtter tendensen. Om 13 år vil vi være 9,2% flere i Silke-
borg Syd. En pænt højere vækst end årene op til nu. Dog forudsiges Bryrup-Hjøllund tilbagegang på 
3,7%, svarende til 100 personer, frem mod 2033: 
   2020  2033 
Gjessø   1.225  1.438     
Bryrup-Hjøllund 2.660  2.560 
Them-Salten  3.755  4.156 
Virklund  3.527  4.040 

For kommunen under ét ventes en befolkningsvækst på 13,6%, så vi i 2033 er 106.812 indbyggere.      
Til sammenligning er det forventede landsgennemsnit for perioden en fremgang på 5,2%. 

25 pct. større Virklund skole 
Skolerne kan se frem til en forholdsvis stabil periode mod 2033 - med to undtagelser: Virklund skole 
bliver 25% større. I Bryrup forudses flere klasser - efter et fald til 12 undervejs (2025/26): 

Antal elever / klasser:  2019/20 2032/33 
Gjessø   147  /   7 131  /   7 
Bryrup   282  / 14 284  / 16 
Frisholm  454  / 21 443  / 20 
Virklund  461  / 20 578 /  27 

Se det på ligasyd.dk 
- 1,8 mio. kr. naturgenopretning i bl.a. Sepstrup 

Sande, Vrads Sande, St. Hjøllund m.m. 
- bosætningsdag i Skovlandet udsat / 

bosætningsdag i Them/Salten 5. september 
- lokalplaner på vej i Gjessø, Them og Virklund 

Kalenderen 
Corona-udsat / ny dato følger: Liga Syd generalforsamling og affaldsindsamling + Skovlandets 
bosætningsdag. Øvrige:  27. april kl. 17: Byrådsmøde, Silkeborg rådhus  /  17 maj kl. 06: Fugletur 
m. 3 ornitologer, Lyngkrogvej 6, Salten. Them Menighedsråd & Liga Syd  /  25. maj kl. 17: Byråds-
møde Silkeborg rådhus  /  7. juni kl. 10: Liga Syd, Plantebytte, Mathildelund, Løvevej 48, Bryrup 
       Kommentarer sendes til mail@ligasyd.dk 
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