
 : Mild september gi’r mild vinter ! 20. august 2019

Vi bliver er stort naturområde rigere 
Det kuperede skovområde omkring Sillerup Væld i St. Hjøllund plantage 
vil næste år være ført tilbage til sit oprindelige udseende efter årtier som 
dambrug. Initiativet er taget af lodsejer Hans Skotte Møller, der frem for 
ny forpagter på dambruget er indgået i en plan for naturgenopretning 
sammen med Silkeborg kommune.  

Arbejdet ventes at koste 3-4 mio. kr. og støttes af 15. juni Fonden, stiftet 
af Gerda Elisabeth og Carl Valdemar Kähler med det formål at “sikre 
landskabelige værdier, natur og biodiversitet”.                                                       
Projektet er i offentlig høring til 30. august.  

Bryrup-boliger baner vej for Birkebo-byggeri 
Der tegner sig nu en en køreplan for udvidelsen af plejehjemmet i 
Bryrup. Og dermed også for genhusning af beboerne på Egelyvej, hvis 
almennyttige boliger skal vige for udvidelsen af Skovly/Birkebo. 

På Skovlandets og Liga Syds borgermøde i marts stod det klart, at den 
kommunale genhusning ikke var på plads. Det kan der nu være rådet 
bod på, når Silkeborg Boligselskab, der ejer de 12 boliger, vil kunne 
bygge 10 nye boliger ved Kirkevej bag tidligere Bryrup Kro.  

På byrådsmødet her i august stoppes desuden visitationen til ældre-
boligerne på såvel Egelyvej som Birkelyvej. På sidstnævnte står i forvejen 
6 af 8 boliger ledige og vil også kunne indgå som mulig genhusning. 

Tilbage står spørgsmålet: Hvad med Birkebo? -Kommunens budget-
forlig siger, at bygningerne skal rives ned. Men det bør være oplagt at 
undersøge muligheden for at etablere seniorboliger og indrette 
Limpinden som demensvenligt naturfitness-område for alle, men især så 
beboerne på Birkebo-Skovly kan nyde naturen “uden at blive væk”. Men 
skal det ske, skal der hurtigst muligt komme et lokalt initiativ, lyder opfor-
dringen til byen fra talsmand for Birkebo-gruppen og Skovlandets 
Lokalråd, Erik Markvad! 
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Liga Syd-efterår 

Naturen og bosætning er to kerne-
områder, som Liga Syd tager under 
udvikling i efteråret. 

Hen over sommeren har Liga Syd 
arbejdet videre med de forslag, der 
blev fremsat i oplægsfasen til Silke-
borg Kommunes kommende outdoor 
masterplan. 1. oktober inviterer Liga 
Syd derfor interesserede og lodsejere 
i Natura 2000-området inkl. Horsens 
og Ikast-Brande kommuner til at kom-
mentere det videre arbejde.  

Ydermere forventer Liga Syd, at vi hen 
mod slutningen af året kan præsen-
tere kommunens masterplan, som 
ventes vedtaget i byrådet i december. 

På yderligere to borgermøder, den 
29. oktober og den 26. november, er 
emnet byliv & bosætning med 
udgangspunkt i oplæg til, “hvordan vi 
selv kan gøre vores områder mere 
attraktive for tilflyttere!” 

Det går den forkerte vej  

VIRKLUND: En ny analyse af Thorsø 
viser, at forekomsten af kvælstof og 
fosfor er stigende. Som årsag angives 
“spildevandspåvirkede jordlag” i som-
merhusområdet. Dog ventes det, at 
kloakeringen vil sænke indholdet af 
fosfor til 2007-niveau, hvor søens 
vandkvalitet var “god”. Anbefalingen  
er en yderligere reduktion af “regn-
betinget udledning fra Virklund, 
ophør af gødskning ned til søen, 
ophør af afdrift af skov på skrånende 
arealer mod vandløb og etablering af 
vådområde nedenfor drænudløb af 
Gjessø Bæk”. 
  
Kommunens Teknik- og Miljøafdeling 
vil i sensommeren præsentere analy-
sen på et møde med Foreningen til 
genopretning af Thorsø. 
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Liga Syd inviterede mandag  på en lukket 
besigtigelse af Sillerup Væld 
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