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Forudsætningsredegørelsen for Udviklingsstrategi 2030 for Vækst og Velfærd og Planstrategi 2030 er et overblik over
Silkeborg Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fortsat udvikling. Hermed sætter Redegørelsen
en fælles ramme og retning for indholdet i de kommende strategier.  

Redegørelsen indledes med en præsentation af en lang række forudsætninger og rammer for Silkeborg Kommunes
udvikling, herunder det generelle vækstklima, Silkeborg byråds vision, statslige udmeldinger m.m.  

Strategiarbejdet er igangsat inden for en politisk givet ramme med en række strategiske fokuspunkter, som afspejler de
udviklingsparametre som Silkeborg Kommune gennem flere år har fokuseret på – og som der er bred erkendelse af er
de vigtigste i arbejdet med udfoldelse af Silkeborg Kommunes potentialer for vækst og attraktivitet.  

Disse er:  

1. Befolkning, bosætning og boliger 
2. Arbejdspladser, virksomheder og arbejdskraft 
3. Silkeborgs rolle – i lokal, regional og national sammenhæng 
4. Velfærd og livskvalitet  
5. Outdoor og friluftsliv 

For hvert af fokuspunkterne er fremhævet vigtige nøgletal, særlige Silkeborg-forhold, ny viden og nye tendenser. På
baggrund heraf er søgt udpeget særlige udfordringer 
og muligheder eller opmærksomhedspunkter. Målet er at give politikere og administration et fælles grundlag for det
videre strategiarbejde. Et arbejde, som skal munde ud i en politisk fastlæggelse af de overordnede pejlemærker og
fyrtårnsprojekter, for hvad der kan og skal ske i fremtidens Silkeborg Kommune i Udviklingsstrategi for Vækst og
Velfærd.  

Denne strategi vil være det grundlæggende afsæt for Planstrategiens fastlæggelse af hvor og under hvilke rammer, de
overordnede pejlemærker og fyrtårnsprojekterne kan virkeliggøres. Udviklingsstrategiens overordnede mål og
fyrtårnsprojekter vil endvidere være den overordnede ramme for budgetlægning, sektorpolitikker m.m. i indeværende
byrådsperiode.  

FORORD



Rammer og vilkår for vækst 
og velfærd 2018-2030  
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DANSK ØKONOMI I 
GOD FORM 

FEM SKARPE OM 
VÆKSTKLIMAET I 
SILKEBORG KOMMUNE 

Efter Finanskrisen er Nationalbanken og Det Økonomiske
Råd primo 2018 enige om, at dansk økonomi befinder sig i
en moderat højkonjunktur med en årlig vækst på ca. 2 %
frem mod 2025.  

De generelle nøgletal er sunde. Der forventes store
investeringer frem mod 2025, virksomhedernes
konkurrenceevne er forbedret markant, og overskuddet på
betalingsbalancen er rekordhøjt. De offentlige finanser er
sunde, arbejdsstyrken vokser, bl.a. som følge af højere
efterløns- og folkepensionsalder, og beskæftigelsen
forventes hævet med 165.000 i 2025 i forhold til i dag.    

Truslen er, at efterspørgslen vokser mere end
produktionskapaciteten i økonomien. Især er der risiko for
mangel på kvalificeret arbejdskraft, men presset ventes i en
vis grad at blive afbødet af den forventede stigning i
arbejdsstyrken. Så den aktuelle vurdering fra de
økonomiske eksperter er, at vækstpotentialet i dansk
økonomi er solidt, og der er basis for vækst over de
kommende år.    

Af udefrakommende påvirkninger hæfter Nationalbanken
sig dog ved den øgede risiko for handelsprotektionisme og
underskuddet på de offentlige finanser i USA, som kan
udløse pludselige rentestigninger.

Den gunstige udvikling på landsplan slår også igennem i
Silkeborg Kommune, hvor borgere og erhvervsliv på flere
måder kan mærke, at Silkeborg er en attraktiv
vækstkommune.  

Det generelt positive vækstklima understøttes lokalt af
engagement, investeringer og konkrete initiativer. Det
bidrager til, at Silkeborg Kommune er et sted, hvor det lige
nu er særlig attraktivt og gunstigt at bo, arbejde, drive
virksomhed og være gæst.   

Med motorvejens åbning blev Silkeborg Kommune med ét 
en let tilgængelig del af Business Region Aarhus. Verdenen
er kommet tættere på, så det er langt nemmere og mere
oplagt at interagere med nye aktører, og vi er samtidig
blevet mere interessante at spille sammen med.      

Væksten hjælpes godt på vej af Silkeborgmotorvejen, der
åbnede i 2016 og manifesterer sig i flere borgere, større
optimisme i erhvervslivet, investeringslyst, byggeboom og
en satsning på at omsætte vores natur- og
outdoorressourcer til arbejdspladser, oplevelser og et sundt
 

og aktivt friluftsliv for alle aldre.

TÆTTERE PÅ MERE FOR MANGE 
FLERE

Velkommen til 1000 babyer 

Bor man i Silkeborg Kommune kan man nu nå ca. 600.000
arbejdspladser inden for en times kørsel. Lokale
arbejdsgivere kan qua Silkeborgmotorvejen rekruttere
medarbejdere fra et større område og dermed lettere få fat i
medarbejdere med de rette kompetencer.

I god tid inden Silkeborgmotorvejens åbning, har byråd og
andre forberedt sig på at skabe plads til vækst. Der er
etableret nye erhvervsområder tæt på motorvejen, og der er
udstykket og byggemodnet mange nye boligområder, så
borgere og virksomheder fra start kunne udnytte
motorvejens potentiale og fordele.

1. januar 2018 boede der i alt 92.024 indbyggere i Silkeborg
Kommune, hvilket er næsten 1 % eller knap 800 flere end
året før. Befolkningstilvæksten har været mærkbart højere i 
2017 end i 2016 og er den 18. højeste blandt danske
kommuner.  

Silkeborg er i dag et seriøst alternativ til lokalisering ved
E45, når virksomheder flytter; ikke mindst pga. at
Silkeborgmotorvejen ikke har E45's trængselsproblemer. 
Motorvejen betyder også, at kommunens mange muligheder
for oplevelser i naturen, indenfor kultur og byliv har fået et
større bruger- og kundegrundlag.   
Silkeborg Kommune har således i dag en langt kraftigere
konkurrencekraft end for 4 år siden.  
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Motorvejen, den forbedrede lokale infrastruktur og det gode
vækstklima betyder, at flere har fået øje på Silkeborg 
Kommune som et attraktivt sted at investere.  

Det gælder blandt pensionskasser, der hidtil har haft blikket
rettet mod København og Aarhus, men nu kan se
muligheder i at investere i bolig- og erhvervsbyggeri i de
større provinsbyer, herunder Silkeborg. De høje priser i
København og Aarhus betyder bedre muligheder for et
fornuftigt afkast på bl.a. boliginvesteringer i provinsbyerne.   

Hvad angår Silkeborg, så fremhæver flere investorer, at
mulighederne for at samle byens og naturens værdier og
kvaliteter er et ganske unikt potentiale, der ikke findes ret
mange steder. 

Også lokale investorer og kommunale byggeaktivitet
bidrager til byggeboom. 

Forventningerne til den fortsatte investeringslyst og
byggeboom er store i Silkeborg Kommune. Frem mod 2031
forventes omkring 6.500 nye boliger i Silkeborg Kommune.
Forventningerne til de kommende års boligbyggeri ligger på
over 700 boliger per år. Fordelingen mellem parcelhuse,
rækkehuse og etageboliger forventes at være 31 %, 38 %
og 28 %.   

  

Flere end tidligere vælger at flytte til Silkeborg; i alt 5.223 i
2017, mens 4.584 flyttede fra. Samtidig fødes der flere
børn, næsten 1.000 i 2017 - 7 % flere nyfødte end i 2016.   

Med bosætningskampagnen ”Silkeborg Kalder” er der siden
2012 arbejdet offensivt på at synliggøre Silkeborg
Kommune som et oplagt valg, når børnefamilier, der fx er
vokset ud af lejligheden i Aarhus midtby, skal finde et nyt
hjem.  

Kampagnen retter sig især mod børnefamilier og baserer
sig på, hvad børnefamilier, der allerede bor her, fremhæver
ved kommunen som et godt sted at bo som børnefamilie.  

Og sagen er klar! Børnefamilierne flytter hertil pga. vores
attraktive placering i det øst- og midtjyske, der betyder gode
jobmuligheder og korte afstande til venner i Aarhus, familie i
Jylland og bedsteforældre i Silkeborg. Med i pakken får de
derudover gode stisystemer, små afstande, stor natur og
gode skoler, institutioner, foreninger og lokalsamfund, der
sprudler af aktiviteter og liv. 

I 2017 kom der 550 nye boliger til. Lidt under halvdelen af
de nye boliger har adresse i Lysbro-Funder og en del af
boligerne er rækkehuse. Der er også opført mange
etageboliger, ikke mindst i Silkeborg Midtby. En udvikling,
der ser ud til at blive endnu tydeligere i den kommende tid
med mange nye boliger på Søtorvet, i  Papirtårnet m.m. 

Også i den nordlige og den sydlige del af Silkeborg
Kommune kommer der nye boliger og indbyggere, så den
positive befolkningsudvikling betyder større bosætning i
stort set hele kommunen.  
   

En øget opmærksomhed på vigtigheden af god og hurtig
erhvervsservice har styrket samspillet mellem kommune og
virksomheder om at skabe gode rammer for den enkelte
virksomheds udvikling. Dette er bl.a. blevet anerkendt af
Dansk Byggeri, som i 2017 kårede Silkeborg som
Østjyllands mest erhvervsvenlige kommune. På landsplan
ligger Silkeborg også helt i top som nr. 6 blandt landets 98
kommuner. 

Endnu vigtigere er, at det gode erhvervsklima også betyder,
at et stigende antal virksomheder slår sig ned i kommunen.
I de sidste to år har kommunen således solgt erhvervsjord
svarende til 61 fodboldbaner og budt en række nye
virksomheder velkommen.  

Der kommer pt. om ikke dagligt så ugentlig forespørgsler på
erhvervsjord og lidt endnu er der gode muligheder, bl.a. i
Erhvervskorridoren og langs den bynære del af
Silkeborgmotorvejen. Udviklingen af det 40 ha. store areal
er godt i gang med flere større og markante
erhvervsbyggerier. 

Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi har et særligt fokus
på at bidrage til et godt erhvervsklima. Her spiller den lokale
infrastruktur og kommunens erhvervsservice en særlig rolle.

Udover at Silkeborgmotorvejen i sig selv har gjort det lettere
at komme til og fra kommunen, bliver motorvejen også
aktivt brugt som løftestang for projekter, der gør det
nemmere og hurtigere både at komme rundt og parkere,
når man er fremme.  

Lokal erhvervsindsats 

Investeringslyst og 
byggeboom  
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Danmark har fået en ny hovedstad – det er Silkeborg
Kommune, som er hele Danmarks Outdoorhovedstad.  

Landskabet omkring Silkeborg med Gudenåen,
Himmelbjerget og Søhøjlandet som særlige vartegn er unikt
og byder på næsten uendelige muligheder for
friluftsaktiviteter og naturoplevelser for alle, uanset form og
udstyr. Dette kombineret med de andre gode
oplevelsesmuligheder, herunder attraktioner, museer, byliv
m.m. er et solidt afsæt for en turismestrategi med tilhørende
forretningsudvikling.  

Derudover er en klar tendens i disse år et øget fokus på
friluftsliv og natur som en faktor for attraktivitet. Friluftsliv,
natur og outdooraktiviteter er dermed et aktiv, der kan
differentiere Silkeborg Kommune fra konkurrerende
kommuner i kampen om tilflyttere, og være en sidegevinst
for familier, der flytter hertil pga. gode jobmuligheder og
nærhed til venner og familie. 

Forskning viser da også, at ophold og aktivitet i naturen
styrker menneskers sundhed, trivsel og livskvalitet. Der er
bl.a. lavet undersøgelser, der godtgør, at borgere der bor
under en kilometer fra grønne områder oftere kommer ud i
naturen og har bedre sundhed, trivsel og livskvalitet end
borgere, der bor længere fra grønne områder.  

   

Danmarks Outdoorhovedstad 
– for borgere og gæster  

I perioden 2017-2020 er der planlagt 85 kommunale
byggeprojekter for i alt 1.733 mio. kr. og det placerer
Silkeborg Kommune som den kommune, der investerer
niende-mest i Danmark (aktivitet pr. indbygger).  

STATSLIGE RAMMER 

Den nye planlov og statslige 
interesser i planlægningen 
Folketinget vedtog i sommeren 2017 en række ændringer
af planloven som skal give bedre muligheder for vækst og
udvikling i hele Danmark samtidig med, at der værnes om
landskaber, natur og miljø.

For kommunernes fysiske planlægning betyder det:  

Der bliver bedre muligheder for at drive virksomhed,
arbejde og bo i landdistrikterne 

Ansvaret for det fremtidige behov for areal til byvækst
overlades i højere grad til kommunerne 

Krav om større hensyn til produktionserhverv, herunder
udpegning af områder til produktionserhverv 
  
Mulighed for at udpege to udviklingslandsbyer 
  
Mulighed for udlæg af aflastningscentre og større
butikker.  

Med kommunernes større politiske ansvar for den fysiske
planlægning er de nationale interesser i
kommuneplanlægningen indsnævret. Staten vil derfor alene
fremsætte indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis
planlægningen er i strid med væsentlige nationale
interesser inden for følgende fire interesseområder:  

Vækst og erhvervsudvikling  

Natur- og miljøbeskyttelse  

Kulturarvs- og landskabsbevarelse 

Hensynet til nationale og regionale anlæg 

Byvækst er ikke længere et tema af national interesse.
Endvidere er den nationale interesse forbundet med
detailhandel fokuseret til alene at sikre en fyldestgørende
redegørelse for planlægning af aflastningsområder.  

INFRASTRUKTURINVESTERINGER 
Følgende større statslige infrastrukturprojekter har vækst-
og udviklingsmæssig interesse for Silkeborg Kommune:   

Udvidelse af E45 - for at øge fremkommelighed og
mobiliteten i den østjyske byregion 

Hærvejsmotorvej – med linjeføring vest om Silkeborg –
for at skabe en direkte midtjysk parallel-motorvej til
E45
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Prioritering af ny rute 26 – for øget mobilitet på tværs
af region Midtjylland med styrket opkobling på E45 til
fordel for blandt andet den nordlige del af Silkeborg
Kommune  
  
Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus – for at
styrke den kollektive trafik til og fra Silkeborg
Kommune og øge den kollektive trafikandel i Aarhus-
området 

Fast forbindelse over Kattegat – som binder det
vestlige, nordlige og østlige Danmark sammen. Det vil
især bringe Danmarks to største byområder,
Hovedstaden og Aarhusområdet tættere på hinanden i
én stor samlet byregion.  

Budgetsamarbejdet mellem 
stat og kommuner – 
økonomiskE rammer 
Kommunernes økonomiske muligheder fastlægges i den
årlige økonomiaftale mellem regering og KL, som
fastlægger: 

De samlede kommunale serviceudgifter og
anlægsinvesteringer 

Rammen for kommunernes udskrivning af skatter 

Fælles skøn over kommunernes udgifter til
indkomstoverførsler 

Beregning af bloktilskud til finansiering af de aftalte
udgifter.  
  

Aftalen gælder for kommunerne under ét, 1 år frem i tiden,
hvilket giver de enkelte kommuner mulighed for at
prioritere udgifter og skatter i forhold til lokale behov.
Aftalen er ikke juridisk bindende, men systemet er baseret
på, at aftalerne overholdes, hvilket understøttes af diverse
sanktionsmekanismer.  

Silkeborg Kommune kan således ikke fuldt ud selv forvalte
sine økonomiske potentialer, hvis man vil undgå
sanktioner.     

  
  
  

Regionale rammer   
og samarbejds-  
relationer  
Region Midtjyllands arbejde 
med Vækst og Udvikling (VUS)  
Ifølge Lov om erhvervsfremme skal Regionsråd og
Vækstforum udarbejde en regional vækst- og
udviklingsstrategi (VUS). Det er besluttet, at FNs 17
verdensmål skal være den strategiske ramme for den
kommende VUS, som Regionsrådet skal vedtage i
slutningen af 2018.   

Strategien bliver lavet i samarbejde med bl.a. kommuner,
virksomheder og vidensinstitutioner. Realisering sker bl.a.
gennem de regionale udviklingsmidler til uddannelse, kultur
og erhverv. 

Business Region Aarhus   
I Silkeborg er vi en del af noget større, nemlig fællesskabet i
den østjyske millionby, kaldet Business Region Aarhus.
Tilsammen 1 million østjyder og en halv million
arbejdspladser i 12 kommuner, repræsenteret af 12 byråd.  

Byregionens størrelse skaber den kritiske masse, som er
nødvendig for at tiltrække investeringer, skabe nye
produkter, hjælpe hinanden i udvikling og vækst og klare sig
i den nationale og internationale konkurrence. I samarbejde
med erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer
arbejdes der målrettet med at styrke produktiviteten og
væksten i byregionen. 

I 2017- 2018 har Business Region Aarhus fokus på Østjyske
Motorvej E45 og strategisk mobilitet, på fødevarer,
produktion og viden og på IT/smarte fællesskaber og
turisme. 

Borgerne bevæger sig rundt i og ud og ind af Business
Region Aarhus – på vej til arbejde, uddannelse, fritidstilbud,
til handel og indkøb, til kultur og natur. Vi indgår således i et
netværk af forskellige funktioner.  
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Såvel Silkeborg Kommune som hele byregionen består af
byer af forskellig størrelse med forskellige styrker og
funktioner. En fortsat gunstig udvikling i Business Region
Aarhus nødvendiggør en byudvikling, hvor der skal
samarbejdes, udvikles og koordineres på tværs af
kommunegrænserne. 

Kommunerne i Business Region Aarhus samarbejder derfor 
om følgende vision: 

Visionen er, at udviklingen i den overordnede fysiske
planlægning i Business Region Aarhus understøtter, at
byregionen i 2040 er en af Nordeuropas mest dynamiske
byregioner med en effektiv infrastruktur, en bæredygtig
realisering af byregionens potentialer og en vedvarende
stærk vækst i befolkning og arbejdspladser. 

For at nå visionen for den fysiske udvikling i Business
Region Aarhus frem mod 2040 er der enighed om, at
Silkeborg Kommune og de andre kommuner i Business
Region Aarhus i deres respektive planstrategier skal have
fokus på visionen og arbejde med følgende seks
planprincipper, som alle er identificeret som væsentlige i
udviklingen af en dynamisk byregion: 

Planprincipper af overordnet karakter: 

        Sammenhængende planlægning 

        Udvikling af de enkelte bysamfunds styrker 

Planprincipper med fysisk karakter: 

        Attraktive lokaliseringsmuligheder 

        Stærke infrastrukturelle knudepunkter 

Planprincipper med samarbejdende karakter: 

        Samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelse 

        Grønne planløsninger 

KKR-samarbejdet og andre 
overordnede 
kommunesamarbejder   
I KKR Midtjylland mødes borgmestrene og andre politikere
fra de 19 kommuner i Region Midtjylland for at drøfte,
fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes
regionalpolitiske indsats.  

Endelig har Silkeborg Kommune og Viborg Kommune i
februar 2018 aftalt et tættere samarbejde om nye løsninger
på fælles udfordringer og i højere grad være med til at
sætte dagsordner, på bl.a. velfærdsområdet.   



1. BEFOLKNING, BOSÆTNING  

OG BOLIGER  
Nøgletal, viden og tendenser



Silkeborg Kommune skal fortsat være en kommune i vækst.
Borgerne er grundlaget for vækst, så det er ikke tilfældigt at
dette afsnit om befolkning, bosætning og boliger er det
første i rækken af fem. Det er borgerne, der skal udvikles til
og for, og borgerne er en vigtig ressource. 
I dette afsnit findes info om Silkeborg Kommunes faktiske
befolkningsudvikling, befolkningsprognose og flyttemønstre. 

Afsnittet rummer også information om nybyggeri og
kommunens boligmasse samt en håndfuld aktuelle trends
og tendenser, der forventes at sætte sit præg på
boligområdet i fremtiden. Afslutningsvist fremhæves
Silkeborg Kommunes særlige udfordringer og muligheder i
forhold til befolkning, bosætning og boliger.  

Grafer, tabeller mv. i dette afsnit bygger på data fra
henholdsvis Danmarks Statistik, Silkeborg Kommunes
befolkningsprognose, omkringliggende kommuner,
Finansrådet og Boligøkonomisk Videncenter. 

Prognosen for Silkeborg Kommunes befolkningstal viser, at
der frem mod 2031 forventes en befolkningstilvækst på 10,8
pct. fra 92.024 indbyggere i 2018 til 103.173 indbyggere i
2031. 

BEFOLKNINGSUDVIKLING

Faktisk og forventet befolkningsudvikling,
2010-2031
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Forventet befolkningsudvikling frem til 2030 i
Silkeborg og omkringliggende kommuner

Figur 1 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 2 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 3 
Kilde: Silkeborg, Herning, Horsens, Randers og Viborg Kommune

1.1 Nøgletal

1. BEFOLKNING 
BOSÆTNING OG BOLIGER

P Å  V E J  M O D  100 . 000
1. januar 2015 kunne Silkeborg Kommune byde

velkommen til borger nr. 90.000. Jonathan på halvandet
var flyttet hertil med sine forældre fra København for at

komme tættere på bedsteforældre, naturen og et
spændende arbejdsmarked. I følge Silkeborg

Kommunes befolkningsprognose, kan vi se frem til at
byde borger nr. 100.000 velkommen i 2027



Fødselsbalancen viser borgernes reproduktion uden til- og
fraflytning. Af Figur 6 fremgår det, at Silkeborg Kommune
har en positiv fødselsbalance, hvor der i 2017 blev født 170
flere, end der døde.  

Tilsvarende tal frem mod 2030 viser en udvikling, hvor
fødselsbalancen vokser til 210 i 2024 for derefter at falde
frem mod 2030, hvor den forventes at være 122. 

Faktisk og forventet udvikling i udvalgte
aldersgrupper fra 2010-2030
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Aldersgrupperne 0-2 år, 25-39 år og 60-79 år forventes at
stige med omkring 15 %, mens aldersgruppen 3-5 årige
forventes at stige med knap 20 %. I 2031 forventes
aldergruppen 6-16, 17-24 og 40-59 år at være stagnerende
set i forhold til 2018. Frem mod 2031 forventes særligt
aldersgruppen 80+ at stige.  

Prognosen viser, at der forventes en fordobling af antallet
borgere over 80 år.  Det er vigtigt at notere sig, at figuren
viser to øjebliksbilleder (2018 og 2031) og ikke udviklingen.  

Figur 5 viser befolkningsudviklingen på de aldersgrupper,
som er de primære målgrupper for de største kommunale
velfærdsopgaver: Børnepasning, Skoler og Ældre. Frem
mod 2030 skal der findes flere pladser hos dagplejere,
vuggestuer og børnehaver. På skoleområdet falder det
totale antal elever frem til 2027, hvorefter det stiger
markant, så det i 2030 er på samme niveau som i 2018.
Udfordringen med tilpasning til elevtallet vil være forskellig
fra lokalområde til lokalområde alt afhængig af
boligudbygning og borgernes aldersfordeling i de enkelte
områder.  

  

Faktisk og forventet fødselsbalance fra
2010-2030

Figur 6 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 5 
Kilde: Silkeborg Kommune

Befolkningens faktiske og forventede fordeling i
aldersgrupper i Silkeborg Kommune  

i 2018 og 2031

Figur 4 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 3 tydeliggør, at Silkeborg Kommune ikke er alene om
at være optimistisk, når det kommer til befolkningstilvækst.
De andre kommuner går også efter massiv tilflytning, og vi
går mere eller mindre efter den samme målgruppe: De
attraktive børnefamilier. En målgruppe, der vokser i
fremtiden, og derfor også er relevant at være attraktiv for,
hvis man vil vækst, er singlerne. 
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I 2017 kom langt hovedparten af tilflytterne til Silkeborg
Kommune fra Aarhus Kommune og pladserne fra 2-5
indtages af vores omkringliggende kommuner. Det er
værd at bemærke, at både København og Aalborg også er
at finde på nedenstående top-10. Her har vi ofte at gøre
med tilflyttere, der vender hjem til Silkeborg Kommune
efter at have været ude at uddanne sig i en af de store
uddannelsesbyer.  

Det er videre værd at bemærke, at der kom hele 390
tilflyttere fra Viborg Kommune i perioden - det er flere, end
der kommer fra vores andre nabokommuner, når man ser
bort fra Aarhus. 

Hvor kommer tilflytterne fra? (2017)

Figur 8 
Kilde: Danmarks Statistik

Faktisk og forventet flyttebalance fra
2010-2030

Befolkningsudvikling fordelt på oprindelse

FLYTTEMØNSTRE
I Silkeborg Kommune har flyttebalancen historisk set været
positiv. Forventningen er, at denne udvikling fortsætter.
Største nettotilflytning forventes i 2021, hvor prognosen
forudser hele 1.002 flere tilflyttere end fraflyttere.  

Figur 7 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 9 
Kilde: Silkeborg Kommune

De følgende heatmaps viser, hvor tilflyttere fra andre
kommuner slog sig ned i Silkeborg Kommune i 2017
(eksterne flytninger) samt koncentrationen af flytninger.
Farveskalaen starter ved lys blå over mørk blå til gul,
orange og rød. De blå pletter markerer en lav
koncentration af flytninger, mens de røde pletter på kortet
illustrerer højest koncentration af flytninger.  
  
Figur 10 viser flytningerne til den nordlige del af Silkeborg
Kommune i 2017. Her er koncentrationen af eksterne
tilflyttere højest i Kjellerup, Ans og Fårvang, men de mange
spredte blå prikker viser, at nogle tilflyttere også vælger at
slå sig ned i vores mange mindre lokalsamfund. 

Figur 11 viser den midterste del af Silkeborg Kommune.
Her er det tydeligt, at tilflyttere fra andre kommuner
primært bosætter sig i Silkeborg centrum, der har den
højeste koncentration af tilflyttere. Derudover var der i
2017 særligt mange flytninger til Lysbro og Gødvad. Også
omegnsbyerne øst for Silkeborg, Linå, Voel og Sorring, der
ligger attraktivt i forhold til Aarhus, kunne i 2017 tage imod
en del tilflyttere fra andre kommuner

De seneste års befolkningstilvækst er især sket blandt
personer med anden etnisk baggrund end dansk, såvel i
Silkeborg Kommune som på landsplan. Siden 2010 er
befolkningstallet i Silkeborg Kommune steget med 4 %.
Stigningen i personer med dansk oprindelse er på 1 %,
mens stigningen i hhv. indvandrere og efterkommere er øget
med hhv. 58 % og 44 %. Det svarer til, at 1 ud 10 borgere i
Silkeborg Kommune har anden etnisk baggrund end
dansk.      
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Figur 10 
Registrerede
flytninger til den
nordlige del af  
Silkeborg Kommune

Figur 11 
Registrerede
flytninger til  
den midterste del af  
Silkeborg Kommune

Figur 12 
Registrerede
flytninger til  
den sydlige del af  
Silkeborg Kommune



Figur 12 viser den sydlige del af Silkeborg Kommune. På
dette kortudsnit er det hovedsageligt Them og Bryrup, der
har nydt godt af tilflytning fra andre kommuner i 2017.
Sammenlignet med Figur 10 og Figur 11 er der dog noget
længere mellem tilflytterne (de blå prikker) i denne del af
kommunen. 
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Som den fremgår af Figur 3 forventer både Silkeborg
Kommune og vores omkringliggende kommuner øget
befolkningstilvækst de kommende år. Det betyder, at der er
kamp om tilflytterne i vores region.  

Silkeborg Kommune er godt rustet til den kamp. Siden
2012, hvor kommunen oplevede en negativ flyttebalance,
har vi via bosætningskampagnen "Silkeborg Kalder" både
analogt og digitalt arbejdet hårdt på at fremvise vores
mange kvaliteter til unge kvinder og børnefamilier bosat i
Aarhus. De skal ikke være er i tvivl om, hvor de skal slå sig
ned, når den 2-værelses bliver for trang og drømmen om
hus og have opstår. 

De forskellige initiativer i Silkeborg Kalder bygger bl.a. på
indsigter fra en større undersøgelse foretaget af
konsulentvirksomheden Urban Goods. Her undersøgte
Urban Goods via 30 dybdegående interviews med tilflyttere,
hvilke stadier tilflyttere går igennem, inden de etablerer sig
et nyt sted.  

De forskellige stadier er samlet i Figur 13, og illustrerer den
"rejse" tilflyttere er på fra behov for/drøm om at flytte opstår
til de har etableret sig et nyt sted. 

Det første stadie, der kaldes "Forberedelse Intern" består af
en lang række overvejelser, som man naturligt har, når man
overvejer sin boligsituation. Her har man endnu ikke
besluttet sig for at flytte og man rådgiver sig med den
nærmeste familie og vurderer og udvikler sine muligheder,
inden man begynder at handle aktivt. 

Nederst i Figur 13 fremgår det, hvordan man med fordel kan
"ramme" tilflytterne i de forskellige stadier. I den første fase
hvor tilflytterne mentalt forbereder at flytte, skal initiativerne i
bosætningskampagnen fokusere på at fortælle de gode
historier, og synliggøre de mange fordele ved at flytte til
kommunen.  

Figur 13 
Kilde: Urban Goods

SILKEBORG KALDER

FORBEREDELSE INTERN

FORBEREDELSE EKSTERN
Den næste fase "Forberedelse Ekstern" hænger uløseligt
sammen med den interne forberedelse. I den første fase
udvikler man sine ønsker, i denne fase handler 
man på dem! Man er aktiv og udfarende, opsøgende og 
undersøgende. 
  
På Figur 13 er anført hvilke områder, potentielle tilflyttere
særligt undersøger før beslutningen om at flytte træffes.  

Jobmuligheder

Transport/ 
logistik

Institutioner/ 
skoler

Afklaring af  
økonomi v. bank

Lokalt socialt miljø

Kvalificering via  
netværk

Det lokale
ejendomsmarked



Det er naturligvis afgørende, at vi her i Silkeborg performer
godt på alle parametre, men nogle af parametrene har vi
som kommune en særlig mulighed for at påvirke. Fx er det
afgørende, at vi har en boligmasse, der matcher tilflytternes
behov og drømme, at de kan blive en del af et stærkt lokalt
fællesskab, og at skoler og institutioner fungerer godt. 

Som det fremgår af Figur 13 skal vi gennem Silkeborg
Kalder oplyse og besvare de mange praktiske spørgsmål,
de mulige tilflyttere har. Dette sker i dag på både facebook
og silkeborgkalder.dk. 
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BOLIGbyggeri

Antal nyopførte boliger i 2017 fordelt på
lokalområder

Det er en forudsætning for tilflytning, at vi har de boliger, der
efterspørges.  

I Silkeborg Kommune er det særligt rækkehusbyggeriet, der
har haft fart på, når vi ser på udviklingen fra 2010 til 2017.
Mange af de række- og klyngehuse, der bygges i Silkeborg
Kommune disse år er lejeboliger, og forventningen er, at de
er attraktive at flytte i for unge familier, der kommer fra andre
kommuner, og gerne vil se Silkeborg Kommune lidt an, før
de investerer i en ejerbolig. 

Forventningen frem til 2020 er at boligbyggeriet vil stige
yderligere. Den forventning bygger bl.a. på møder med
investorer, der i høj grad forventer at bygge etageboliger i
Silkeborg i årene, der kommer. Flere etageboliger i Silkeborg
by vil formentlig efterlade parcelhuse i oplandet tomme, som
så kan blive hjem for nye familier, der kommer fra andre
kommuner. 

Kan de potentielle tilflyttere sætte flueben ved alle de
oplistede parametre, når de kigger nærmere på Silkeborg
Kommune, er vejen banet for en flytning hertil.  
Det sidste stadie i Figur 13 er "Etablering". Her gør
Silkeborg Kommune sig også umage for at tage godt imod
tilflytterne. Der arrangeres bl.a. tre årlige
velkomstarrangementer og Silkeborg Kalder inviterer unge
kvinder, der er flyttet til kommunen, til at være en del af
tilflytternetværket "Silkeborg Kalders Pigepanel".  

Boligbyggeriet i Silkeborg Kommune har for alvor taget fart
de seneste år. Figur 14 viser det faktiske boligbyggeri i
2010 og 2017 samt forventninger til boligbyggeriet i 2020.  

FLYTNING OG ETABLERING

Faktisk og forventet boligbyggeri i
Silkeborg Kommune i 2010, 2017 og 2020

Figur 14 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 15 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 15 er et øjebliksbillede og viser, hvor de 548 nye
boliger i 2017 blev opført. Havde man stillet skarpt på et
andet årstal, havde fordelingen på lokalområder været
anderledes. Særligt Funder og Funder Kirkeby (inkl. Lysbro)
var hjemsted for nybyggeri i 2017 med 225 nye boliger.
Også Silkeborg midtby og Gødvad var godt med og kunne
bryste sig af henholdsvis 117 og 73 nye boliger. 

194

710

548
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BOLIGER
Der er i alt omkring 41.600 boliger i Silkeborg Kommune.
De fordeler sig således på de forskellige boligtyper: 

Figur 16 
Kilde: Danmarks Statistik

58 % af boligmassen i Silkeborg Kommune udgøres idag af
parcelhuse, 27 % af etageboliger og 15 % af række- og
klyngehuse. 28 % af boligmassen er almene boliger. 

Sammenligner man den forventede udvikling i
boligbeholdningen (Figur 17) med nogle af vores
omkringliggende kommuner, skiller Silkeborg Kommune sig
ud i forhold til ejerboliger. Antallet af ejerboliger i Silkeborg
Kommune forventes at vokse hele 12 % frem mod 2040,
mens forventningen er ca. det halve i de andre kommuner. 
Sammenligningen viser videre, at Silkeborg Kommune kan
forvente en lavere procentvis stigning i almene boliger end
nabokommunerne.  

Når man ser nærmere på, hvem der bor i de omring 41.000
boliger i Silkeborg Kommune, er billedet meget traditionelt.
Som det fremgår af Figur 18 er det husstande med mere
end 2 personer, der bebor parcelhusene, mens op mod  
50 % af de husstande der består af 1 person har hjemme i
en etagebolig. Ikke overraskende er andelen, der bor i
parcelhus størst blandt husstande på 4 og 5 personer.  

Figur 17 
Kilde: Boligøkonomisk Videnscenter

Forventet udvikling i boligbeholdningen i
udvalgte kommuner, 2013-2040

Figur 18 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 19 
Kilde: Danmarks Statistik

Fordeling af boligtyper fordelt på
husstandsstørrelser, 2017



16
Forudsætningsredegørelse 
Silkeborg Kommune

Figur 19 viser antallet af de forskellige husstandsstørrelser i
Silkeborg Kommune i 2017. Forventningen er, at særligt
antallet af husstande med 1 person vil stige de kommende
år. Det skyldes bl.a. en voksende single-kultur. 

Når man ser nærmere på, hvor meget plads borgerne i
gennemsnit har at boltre sig på i Silkeborg Kommune, viser
det sig, at beboere i parcelhus i gennemsnit har 10 m2
mere end beboere i etagebolig.  

Når Silkeborg Kommune markedsfører sig overfor mulige
tilflyttere i Aarhus, lægges der vægt på gode
kvadratmeterpriser, og at de får meget for pengene
sammenlignet med Aarhus. Men når vores realiserede
salgspriser for parcel- og rækkehuse sammenlignes med en
række af vores omkringliggende kommuner, er historien en
anden. 

I forlængelse af Figur 20 følger her en opgørelse af, hvor
mange personer der i gennemsnit bor pr. parcelhus,
rækkehus og etagebolig i 2017 i Silkeborg Kommune.
Tabellen understreger, at en stor andel af husstande på 1
person bor i etagebolig, og at parcelhusene huser familier
på 2 og flere personer. 

Udviklingen i boligstørrelser i Silkeborg Kommune viser, at
antallet af større boliger er steget mest i perioden fra 2010
til 2017. Antallet af boliger på over 175 m2 er steget med  
13 % i perioden, mens antallet af boliger på mellem 150 og
174 m2 kun er steget med 6 %.  

Af de fire kommuner i Figur 23 har Silkeborg klart de
højeste realiserede salgspriser på parcel- og rækkehuse.
Det betyder bl.a. at de tilflyttere, der flytter til Silkeborg
Kommune i gennemsnit skal tjene lidt mere, end de
tilflyttere der flytter til Horsens, Randers og Viborg. 

Men internt i Silkeborg Kommune er der også store forskelle
på boligpriserne, og hvor meget de er steget de senere år.
Som Figur 24 illustrerer, er de højeste prisstigninger fra
2010 til 2015 sket i Silkeborg by, Virklund og Sejs-Svejbæk.
Men også de østlige omegnsbyer, der ligger i
pendlingsafstand til de mange arbejdspladser i Aarhus, er
godt med. 

I den nordlige og den sydlige del af kommunen har
boligpriserne været så godt som stabile fra 2010 til 2015.   

Gennemsnitligt areal pr. person fordelt  
på boligtyper

Figur 20 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 21 
Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitligt antal beboere pr. bolig
fordelt på boligtyper

Udvikling i boligstørrelse i beboede boliger  
i 2010, 2013 og 2017

Figur 22 
Kilde: Danmarks Statistik

BOLIGPRISER

Figur 23 
Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i realiserede handelspriser på
parcel- og rækkehuse i Silkeborg og andre

kommuner, 2010-2016 
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Effekterne af Silkeborgmotorvejen ses ikke af Figur 24, men
det forventes at ejerboligpriserne i både Silkeborg by og
omegnsbyerne i kommunens østlige del fortsat er steget i
perioden 2015-2018.  

Figur 24 
Kilde: Boligøkonomisk Videncenter

Gennemsnitlig procentvis stigning i ejerboligpriser, 2000-2015

1.2 TRENDS OG TENDENSER

Vi kommer ikke udenom det. Der er fortsat mest fart på
befolkningstilvæksten i de største danske byer.
Urbaniseringstendensen er dominerende, selvom man også
ser en mindre bevægelse den anden vej. Folk trækkes mod
de store byer af uddannelse, jobs, kultur og byliv. I de store
byer er der plads til at have fart på, og udleve sine drømme
og ambitioner. Derfor søger særligt mange unge til byerne,
og en stor del af dem bliver boende, når de er færdige med
at uddanne sig. De store byers attraktion ses bl.a. på de
stigende boligpriser, særligt i de fire største danske byer. 
Urbaniseringen opleves også i Silkeborg Kommune, hvor
flere og flere søger mod Silkeborg by. 

URBANISERING

Men som sagt, er der også en mindre bevægelse
den anden vej, hvor folk søger væk fra de største byer for at
opfylde drømmen om fred, ro, mere plads og et mere
simpelt liv med bedre balance. 

Derudover spiller konjunkturer som prisniveauer, størrelsen
på ungdomsårgange og størrelsen på de årgange, der
gennemfører videregående uddannelser selvfølgelig også
ind på flyttebalancerne.

FÆLLESSKAB

I Danmark består knap 200.000 husstande i dag af
flere familier. Det tal har aldrig været større og er
vokset med 25 procent de seneste ti år. Til trods for
den store fællesskabsinteresse bliver der stadig
bygget meget lidt, som imødekommer
fællesskaberne. Danskerne vil fortsat gerne være
herre i eget hus, og drømmen er fortsat eget
matrikelnummer. Mange vil dog gerne bo sammen
med eller tæt på andre i en boligform, hvor
fællesskabet er en mulighed, og noget man selv kan
vælge til, når man har lyst og overskud.
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Vi drømmer alle sammen om at give vores børn den
allerbedste hverdag, og den drøm står ved magt, også
selvom drømmen om kernefamilien måtte krakelere. Der
opstår flere alternativer til kernefamilien; vi ser flere familier
med kun én voksen og sammenbragte familier med dine,
mine og vores børn. De skiftende familieformer betyder, at
der er behov for flere forskellige boligtyper i samme
område, så man har mulighed for at blive i lokalområdet,
hvor børnene trives, også selvom familiens størrelse og
økonomi ændrer sig.  

FLERE BOR ALENE

DET GRØNNE

Vi bliver ældre

NYE FAMILIETYPER

Singlerne bliver flere og flere! I dag bor hele 37 %
af den voksne befolkning i Danmark alene. Det er
det højeste tal nogensinde, og fremtidsforskere
forudser, at tallet kun vil stige i fremtiden. Flere og
flere bor alene inden de etablerer sig og stifter
familie, mens andre vælger at bo alene hele livet.
Singler efterspørger mere plads i deres boliger og i
byens rum stiger singlernes behov for fællesskaber
og mødesteder.

Som afslutning på dette kapitel følger her en opsummering,
der highlighter Silkeborg Kommunes muligheder og
udfordringer i forhold til befolkning, bosætning og boliger.

Rigtig mange synes, at det er vigtigt, at der er grønne
områder tæt på, hvor de bor og forskning viser, at let
adgang til grønne arealer øger både livskvalitet og sundhed.
Dette taler ind i en større tendens, hvor naturen er vigtig,
både for dem, der bor på landet og i byen. 

Mange har fokus på klima og bæredygtighed, når de
renoverer og bygger nyt. Den bæredygtige tankegang ses
også ved ændrede forbrugsmønstre. Flere og flere køber
økologiske varer og lægger vægt på, at maden er
produceret lokalt. Interessen for grønne energiformer er
også tydelig.

Den gennemsnitlige levealder og de ældres relative
andel af befolkningen er stigende. Det betyder, at der
skal investeres i flere traditionelle pleje- og
ældreboliger, men mange ældre har også mere
utraditionelle ønsker om bl.a. senior- og
bofællesskaber, der skal kunne honoreres i
fremtiden. 

Kilde: Future Navigator

1.3 muligheder og 
UDFORDRINGER

Silkeborg Kommune er i en skarp
bosætningskonkurrence  

Fremme tilflytning til hele kommunen, idet der aktuelt
især sker tilflytning til Silkeborg by 

Behov for ny viden om og realisering af nye
boformer, der matcher fremtidens familieformer 

Boligerne i Silkeborg by er dyrere end i mange af de
øvrige omegnsbyer til Aarhus, som vi sammenligner
os med; Horsens, Viborg og Randers. 

U D F O R D R I N G E R

M U L I G H E D E R
Silkeborg Kommune kan imødekomme tilflytteres
ønsker 

Den fortsatte urbanisering giver Silkeborg by gode
kort på hånden, hvis man formår at tilbyde de rigtige
boliger, etablere nye tilbud indenfor byliv, kultur osv. 

Silkeborg Kommune kan tiltrække endnu flere
tilflyttere, hvis vi målretter indsatsen mod det, der
virkelig tæller, når man vælger at flytte til et nyt sted.
Kommunikation og markedsføring med blik for
modtagerens præferencer er vigtigt.  



2. ARBEJDSPLADSER, 

VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSKRAFT
Nøgletal, viden og tendenser



2. ARBEJDSPLADSER, 
VIRKSOMHEDER OG 
ARBEJDSKRAFT

ARBEJDSSTYRKEN

2.1 NØGLETAL

Udvikling i erhvervsfrekvens: udvalgte
kommuner og på landsplan, 2010-2016 

 

Figur 25 
Kilde: Danmarks Statistik

Erhvervsfrekvensen er andelen af befolkningen mellem 16
og 64 år, der er tilknyttet arbejdsmarkedet enten som
beskæftiget eller ledig. Af Figur 25 fremgår det, at Silkeborg
Kommune ligger over landsgennemsnittet.

Dette afsnit har til hensigt at skabe overblik over det vigtige
vækstelement, der hedder arbejdspladser og
erhvervsudvikling.  

Afsnittet leverer en karakteristik af borgerne i Silkeborg
Kommune i forhold til, hvor erhvervsaktive og uddannede
de er, og beskriver videre, hvilke brancher, der særligt gør
sig gældende i vores erhvervsstruktur. 

Et element i beskæftigelsesfrekvensen her i Silkeborg
Kommune er, at der hver dag bevæger sig borgere ud af
kommunen for at arbejde. Der zoomes derfor i dette afsnit
ind på silkeborgensernes mobilitet og pendlingsvillighed.   

Grafer, tabeller mv. i dette afsnit bygger på data fra
Danmarks Statistik, Silkeborg Kommune og Region
Midtjylland. 

Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af befolkningen
mellem 16 og 64 år, der er i arbejde. Figur 26 viser
beskæftigelsesfrekvensen for Silkeborg Kommune,
sammenlignelige kommune og hele landet. Forskellen
mellem erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er blevet
mindre over de senere år, hvilket betyder, at ledigheden er
faldet.

Figur 26 
Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i beskæftigelsesfrekvens: udvalgte
kommuner og på landsplan, 2010-2016 
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Faktisk og forventet udvikling i
arbejdsstyrken, 2010-2016 

 

Figur 27 
Kilde: Silkeborg Kommune



Figur 29 viser, at udviklingen i arbejdspladser i Silkeborg
Kommune har været forholdsvist stabil i perioden fra 2010
til 2016. Dog er kurven opadgående i 2016, en positiv
udvikling som forventes at være fortsat i 2017.
Sammenlignes antallet af arbejdspladser i Silkeborg
Kommune med de omkringliggende kommuner. jf. Figur 30,
ligger Silkeborg Kommune i den lave ende. Fra 2010 til
2016 er Silkeborg Kommune dog halet godt ind på Randers
Kommune. 

I Silkeborg Kommune var der i 2016 39.305 arbejdspladser.
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ARBEJDSPLADSER Figur 30 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 28 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 29 
Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i antal arbejdspladser i Silkeborg
Kommune, 2010-2016 

Antal arbejdspladser i udvalgte kommuner,  
2010 og 2016

Figur 31 
Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i antal arbejdspladser i
Silkeborg Kommune og på landsplan

(indekseret), 2010-2016

Udviklingen i arbejdspladser i Silkeborg Kommune er positiv,
se Figur 31. I 2013 oplevede man i Silkeborg Kommune et
dyk i antallet af arbejdspladser. Tendensen er dog vendt, og
kurven er igen opadgående. Effekten af motorvejens åbning
er ikke med i figuren, men betyder formentlig, at Silkeborg
Kommune er halet lidt ind på udviklingen i arbejdspladser på
landsplan. 
  
Som Figur 32 illustrerer, har vi i Silkeborg Kommune
arbejdspladser inden for alle brancher. Der er dog brancher,
der beskæftiger flere end andre. Særligt "Handel", "Industri"
og "Sundhed og social" rummer mange arbejdspladser. 

Arbejdsstyrken måles i antal borgere mellem 16 og 64 år.
Som det fremgår af Figur 27 er arbejdsstyrken stigende i
Silkeborg Kommune. Ifølge fremskrivningen forventes
arbejdsstyrken at runde 60.000 i 2029. Det betyder et godt
grundlag for fremtidig erhvervsdynamik.  
  
De seneste år er flere kommet i beskæftigelse, se Figur 28.
Ca. 75 pct. af de 16-64-årige i Silkeborg Kommune er
beskæftiget. 

Udvikling i antal beskæftigede i Silkeborg
Kommune, 2010-2016



Figur 34 illustrerer hvordan arbejdspladserne er fordelt  på
lokalområder i Silkeborg Kommune. Områdernes farve
illustrerer, hvor stor en andel af kommunens arbejdspladser,
de rummer. 

Arbejdspladserne er jævnt fordelt i Silkeborg Kommune.  
De største andele findes omkring Silkeborg by, hvor især
Midtbyen og Sydbyen samt Gødvad rummer de største
andele af kommunens arbejdspladser (over 10 %). Men
også Alderslyst, Balle og Hvinningdal samt Kjellerup er
hjemsted for mellem 5 og 10 % af kommunens
arbejdspladser.  

Områderne Thorning og Hvam, Ans, Fårvang og Them,
Salten og Knudlund rummer mellem 2 og 5 % af
kommunens arbejdspladser.  

Ser man på udviklingen i arbejdspladser i Silkeborg
Kommune fordelt på brancher, er den meget konstant. Der
er ikke de store udsving at spore, jf. Figur 33. Omkring 2014
ses der dog et fald i arbejdspladser indenfor IT og
kommunikation, som ikke var indhentet i 2016.
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UDDANNELSE OG INDKOMST

Antal arbejdspladser i Silkeborg
Kommune fordelt på brancher i 2016

Figur 32 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 33 
Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i antal arbejdspladser i Silkeborg
Kommune fordelt på brancher, 2010-2016

Figur 34 
Kilde: Danmarks Statistik

Procentvis fordeling af arbejdspladser
fordelt på lokalområder, 2018



De største procentvise stigninger ses på
bacheloruddannelser, lange videregående uddannelser og
Ph.d og forskeruddannelser, der fra 2010 til 2016 er steget
med 25 til næsten 50 %.  

Andelen af borgere i Silkeborg Kommune der har
grundskole som højest fuldførte uddannelse er faldet med
godt 12 % fra 2010 til 2016. Dette kan indikere, at antallet af
unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse er
stigende. Det underbygges af den stigning, der ses indenfor
både gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser i
perioden. 

Det billede der tegner sig i Silkeborg Kommune svarer til det
generelle billede på landsplan, hvor tallene afslører en
fortsat bedre uddannet befolkning.

Figur 37 
Kilde: Danmarks Statistik
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Figur 36 
Kilde: Danmarks Statistik

I Figur 35 ovenfor er lønmodtagere opdelt efter
færdighedsniveauer.  

Lønmodtagere på højeste niveau er fx læger, advokater,
biblio tekarer og præster. Lønmodtagere på mellemniveau er
fx laboranter, programmører og foto grafer, mens
lønmodtagere på grundniveau fx omfatter personer indenfor
kontorarbejde, kunde service, håndværk og
landbrugsarbejde.  

Andre lønmodtagere omfatter personer med ar bejde, der
ikke er indeholdt i de øvrige ka te go rier (fx rengøring,
budtjeneste og vagt ar bej de. 

Når udviklingen fra 2010 til 2016 betragtes, er der blevet
flere lønmodtagere på højeste niveau ligesom antallet
af topledere er steget en anelse. Procentvist er begge
lønmodtagergrupper steget med 9 % fra 2010 til 2016. 

At det netop er disse lønmodtagergrupper, der særligt
vokser i Silkeborg Kommune kan kædes sammen med, at
det generelle uddannelsesniveau også er stigende, se  
Figur 36.  

         

Borgernes uddannelsesniveau i Silkeborg
Kommune i 2010 og 2016.

Borgernes uddannelsesniveau på
landsplan i 2010 og 2016

Figur 35 
Kilde: Danmarks Statistik

UDDANNELSE OG INDKOMST

Beskæftigede borgere i Silkeborg
Kommune fordelt på færdighedsniveau,

2010-2016



Som afslutning på dette afsnit om bl.a. indkomst og
uddannelse følger her et kort over de sociogeografiske
områder i Silkeborg Kommune, se Figur 38. 

De sociogeografiske områder er en opdeling af kommunen i
områder på baggrund af befolkningens uddannelse,
tilknytning til arbejdsmarkedet og personindkomst.
Opdelingen er foretaget på sogneniveau og er baseret på
oplysninger fra Danmarks Statistik om hele befolkningen på
25 år og opefter.  
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Fordeling mellem de fem sociogeografiske
områder i Silkeborg Kommune

Figur 39 
Kilde: Region Midtjylland

Sociogeografisk område 5 er de geografiske områder, hvor
der er en høj andel af personer med lavt
uddannelsesniveau, en høj andel i den erhvervsaktive alder
uden for arbejdsmarkedet samt lav gennemsnitlig
personindkomst. Det modsatte gør sig gældende for
sociogeografisk område 1. Jo mørkere farver på kortet, jo
lavere socioøkonomisk status blandt befolkningen i det
pågældende område. 

Som det fremgår af Figur 38, er områderne omkring Sejs-
Svejbæk, Balle og Hvinningdal samt Virklund de områder,
hvor borgerne i gennemsnit har det højeste
uddannelsesniveau, flest er tilknyttet arbejdsmarkedet og
de har den største personindkomst. Modsat er Vrads som
de eneste område i sociogeografisk område 5 i Silkeborg
Kommune, det område med lavest gennemsnitlige
uddannelsesniveau, lavest grad af tilknyttede
arbejdsmarkedet og laveste personindkomstniveau.  

Sociogeografiske områder i  
Silkeborg Kommune (2017)

Figur 38 
Kilde: Region Midtjylland

Balle Sogn 
Sejs-Svejbæk Sogn 
Virklund Sogn

Dallerup Sogn 
Funder Sogn 
Gjern Sogn 
Lemming Sogn 

Bryrup Sogn 
Grønbæk Sogn 
Gødvad Sogn 
Hinge Sogn 

Kragelund Sogn 
Levring Sogn 
Sejling Sogn 
Serup Sogn 

Sjørslev Sogn 
Skannerup Sogn 
Vinderslev Sogn 
Vinding Sogn 

Alderslyst Sogn 
Grathe Sogn 
Hørup Sogn 
Silkeborg Sogn 

Thorning Sogn 
Tvilum Sogn 
Vium Sogn 

Linå Sogn 
Mariehøj Sogn 
Sinding Sogn 
Svostrup Sogn

Them Sogn 
Voel Sogn

Vrads Sogn

Figur 39 viser Silkeborg Kommunes borgere fordelt på de
fem typer af sociogeografiske områder. Silkeborg Kommune
har en sociogeografisk profil, der minder meget om profilen
for hele regionen (den gule linje i Figur 39). 

Ser man nærmere på sociogeografisk område 4 og 5
adskiller Silkeborg Kommune sig fra regionens profil. I
Silkeborg Kommune har vi meget færre borgere i område 5,
men til gengæld flere i område 4.  



Figur 42 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 42 afslører, at vi i Silkeborg Kommune pendler mere i
2016 end i 2010. Den stigende udpendling er en generel
tendens, dog ikke når vi ser mod Randers, Horsens og
Viborg. 
  
Den største pendlingsdestination er ikke overraskende
Aarhus Kommune, der huser rigtig mange arbejdspladser.
Den største stigning i pendlingen fra 2010 til 2016 er sket til
henholdsvis Aarhus og Herning. 

Silkeborgenserne er dog ikke de eneste danskere, der flittigt
pendler. Hver dag pendler mange fra vores nabokommuner
m.fl. til Silkeborg Kommune for at passe deres arbejde. 

Figur 43 viser en generel stigning i indpendlingen til
Silkeborg Kommune fra 2010 til 2016 fra alle
omegnskommuner samt Herning, Randers og Vejle. 

Den største indpendling sker fra Aarhus, hvor 2.279
personer hver dag pendler til Silkeborg Kommune. Men
indpendling fra Viborg er tæt på at være tilsvarende stor –
2.104 personer. 

Figur 41 
Kilde: Danmarks Statistik
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Antal udpendlere fra Silkeborg Kommune
til udvalgte kommuner i 2010 og 2016

Figur 40 
Kilde: Danmarks Statistik

Kortet i Figur 42, illustrerer hvor de pendlingsivrige
silkeborgensere kører hen og udviklingen i antal pendlere i
henholdsvis 2010 og 2016. 

Som det kan læses af Figur 28 og Figur 29 har vi i
Silkeborg Kommune flere borgere i beskæftigelse end vi
har arbejdspladser. Det betyder, at omkring 6.000
silkeborgensere arbejder udenfor kommunegrænsen.  
Sammenligner man med landsgennemsnittet, er borgere i
Silkeborg Kommune generelt villige til at pendle længere.

Udvikling i gennemsnitlig pendlingsafstand
i kilometer i Silkeborg Kommune og på

landsplan, 2010-2015

PENDLING OG MOBILITET

Det betyder også, at når silkeborgensernes pendlingslyst
sammenlignes med landsgennemsnittet pendler
silkeborgenserne i gennemsnit flere kilometer - og
tendensen er stigende, se Figur 41. 

SILKEBORGENSERNE KØRER GERNE 
LANGT EFTER JOBBET

Andelen af pendlere, der pendler
langt (mere end 30 km) er højere i

Silkeborg Kommune end på
landsplan. Næsten 30 % af

silkeborgenserne pendler langt -  
på landsplan er tallet kun 17 %.



Bruttotallene er 17.000 udpendlere og 11.000 indpendlere,
så i alt 28.000 krydser hver morgen kommunegrænsen  
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Antal indpendlere til Silkeborg Kommune
fra udvalgte kommuner i 2010 og 2016 

 

Figur 43 
Kilde: Danmarks Statistik

2.2 FOKUS PÅ IVÆRK-     
SÆTTERI OG GREEN TECH

Erhvervsstrategi med fokus 
på iværksætteri

Vind og energi - en særlig 
styrkeposition  

Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi har fokus på fortsat
udvikling af et godt erhvervsklima og bedst mulige rammer
for virksomheders udvikling, så de står stærkt i
konkurrencen om markeder og kompetente medarbejdere. 

Iværksættere har særlig opmærksomhed, da:   

næsten 10 % af medarbejderne i det private erhvervsliv
arbejder i virksomheder, som er under 3 år gamle 

nye virksomheder skubber til innovationskraften i et
område  

da iværksættere og entreprenante borgere øger et
områdes attraktivitet

65% af de nyetablerede virksomheder i Silkeborg
Kommune eksisterer efter 4 år, hvilket er en
overlevelsesgrad, der er højere end landsgennemsnittet.  

Efter 4 år beskæftiger iværksættervirksomhederne i
gennemsnit 2 medarbejdere.  

Iværksættere, som forstår at fange og udvikle
forretningsmæssige muligheder inden for outdoor er en
vigtig del af vejen til Outdoorhovedstadens succes.   
 

Silkeborg Kommune ligger centralt i den vestdanske
vindklynge og er hjemsted for et betydeligt antal
virksomheder og arbejdspladser relateret til vind og energi. 

Alene indenfor vind er her ca. 500 fuldtidsarbejdspladser og
næsten dobbelt så mange borgere, der er beskæftiget
indenfor vind.   

Dette potentiale skal udnyttes og udvikles, så Silkeborg
Kommune står tydeligt som destination for vind- og
energivirksomheder. De første resultater er i hus – i 2017
flyttede 2 virksomheder indenfor vind til kommunen og et
par førende lokale vind-virksomheder bygger nye domiciler
ved motorvejen.  
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2.3 MULIGHEDER og 
udfordringer
Som afslutning på dette kapitel følger her en opsummering,
der highlighter Silkeborg Kommunes udfordringer og
muligheder i forhold til arbejdspladser, virksomheder og
arbejdskraft.

Arbejdsstyrkens vækst udgør et godt afsæt for
erhvervsdynamik 

Silkeborg Kommunes pendlingsbalance er på +6.000,
det er skjult arbejdskraftsressource, der kan aktiveres
til vækst i vores virksomheder 

Vores varierede erhvervsstruktur gør os robuste i
forhold til branchekriser m.m.  

Silkeborg Kommunes position og placering i den
vestdanske green tech-klynge kan udfoldes.  
    

Silkeborg Kommunes konkurrencekraft afhænger
meget af effektiv infrastruktur 

Flaskehalsproblemer hvor vækst bremses af mangel
på kvalificeret arbejdskraft 

Færre ufaglærte jobs 
  
     

U D F O R D R I N G E R

M U L I G H E D E R



3. Silkeborgs rolle 

– i lokal, regional og national 

sammenhæng  
Nøgletal, viden og tendenser
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3. SILKEBORGS ROLLE 
- I LOKAL, REGIONAL OG 
NATIONAL SAMMENHÆNG
Silkeborg by er med sine 43.313 indbyggere klart den
største by i Silkeborg Kommune, som med sine 92.024
indbyggere er Danmarks 11. største kommune. Silkeborg
Kommune har en ideel beliggenhed centralt i Jylland med
kort afstand til Aarhus og med motorvejen lige uden for
døren.  

Silkeborg Kommunes størrelse giver ansvar. Vi skal gå
forrest og have ambitioner og målsætninger, som sikrer
vækst og udvikling. Og som Danmarks Outdoorhovedstad
skal vi indenfor outdoor og friluftsliv gå forrest og have
ambitioner og mål, der sikre en fortsat udvikling af området.
  
Holder befolkningsprognosen stik runder Silkeborg
Kommune 100.000 borgere i løbet af 2027 og allerede i
2020 overhaler vi Kolding Kommune og bliver dermed den
10. største kommune i Danmark.    

Figurer og kort i dette afsnit bygger på data fra Business
Region Aarhus, Silkeborg Kommune, Institut for Center-
Planlægning og Business Region Aarhus. 

Silkeborg Kommune ligger i den ene af Danmarks to
vækstregioner, den østjyske byregion, som er centreret
omkring Aarhus. Indenfor byregionen, kaldet Business
Region Aarhus, bor der over 1 million mennesker, og der
findes 453.000 lønmodtagerjobs.  

Der er forventning om øget tilvækst indenfor hele Business
Region Aarhus via flere arbejdspladser, flere investeringer
og flere indbyggere. Silkeborg Kommune er med den nye
motorvej nu koblet endnu stærkere op på E45 og Aarhus,
som kan nås på 20 minutter. Det giver adgang til 600.000
jobs indenfor en times kørsel, mens vores virksomheder har
god adgang til arbejdskraft.   

Indenfor Silkeborg Kommune bor knap halvdelen af
indbyggerne i Silkeborg, mens den resterende del bor i
kommunens oplandsbyer og i det åbne land, se Figur 45. 

3.1 Silkeborg på den 
regionale scene

3.2 Silkeborg og opland

Figur 44 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 45 
Kilde: Silkeborg Kommune

Det kan man nå på en time

Antal indbyggere i Silkeborg Kommunes
bysamfund
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Silkeborg by er kommunens vækstcenter, ingen tvivl om
det. Men Silkeborg by er afhængig af de omkringliggende
omegnsbyer og det omkringliggende landdistrikt, ligesom de
omkringliggende omegnsbyer og det omkringliggende
landdistrikt er afhængig af byen.  

Silkeborg bys centrale beliggenhed i kommunen og
markante størrelse sammenlignet med kommunens øvrige
bysamfund gør, at der netop i Silkeborg by findes en række
funktioner, som ikke findes i kommunens øvrige bysamfund.

Silkeborg by har med Regionshospitalet en vigtig rolle for
kommunens borgere, men også for borgere i den øvrige del
af Region Midtjylland. I Silkeborg by ligger også Aqua
Akvarium og Dyrepark og Museum Jorn, som tiltrækker
besøgende fra ind- og udland. Byens naturskønne
beliggenhed med mulighed for udflugter på sø og å
tiltrækker ligeledes gæster fra nær og fjern.  

Byen tiltrækker kommunens borgere med sit attraktive
handelsliv og sport og events. Fællesskaber er der mange
af, eksempelvis samler Silkeborg Ildfestregatta, Riverboat
Jazzfestival, elitehåndbolden, fodbolden, løb,
orienteringsløb eller cykelløb mange borgere i store og små
fællesskaber.  

De centrale dele af Silkeborg, de nærmeste omegnsbyer og
de nordligt beliggende omegnsbyer har oplevet en moderat
tilvækst i indbyggertallene. Kragelund, Thorning og Bryrup-
Hjøllund har oplevet en tilbagegang i indbyggertallene på  
5 % fra 2007 til 2018.  

Procentvis befolkningstilvækst fordelt  
på lokalområder

Figur 46 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 47 
Kilde: Silkeborg Kommune

Forventet procentvis befolkningstilvækst
fordelt på lokalområder

Ser man 10 år tilbage i tiden, er befolkningstilvæksten i høj
grad sket i omegnsbyerne. Som Figur 46 illustrerer, har
flere af omegnsbyer mod øst samt Gødvad og Funder
Kirkeby oplevet den største procentvise tilvækst i
befolkningstallet.

Forventningerne til den fremtidige befolkningstilvækst er for
Funder på 39 %, jf. Figur 62. Også Kjellerup forventes at
vokse. Her forventes befolkningstilvæksten at nå 26 %. I det
samme leje ligger forventningerne til både Grauballe (25
%), Gødvad (24 %) og Virklund (22 %) 

I Linå, Sorring, Sejs-Svejbæk, Voel, Gjessø og Balle-
Hvinningdal forventes en befolkningstilvækst på 10-15 %
frem til 2031. 

Den største tilbagegang i indbyggertal forventes at ske 
omkring Thorning (-6 %) og Vinderslev (-4 %).  
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I de resterende egentlige bysamfund tilbydes mellem en og
syv servicetyper, mens der i det åbne land og i de mindste
landsbyer ikke tilbydes serviceydelser af privat og offentlig
karakter overhovedet indenfor gåafstand på 20 minutter. 

Hovedfærdselsårene betyder basis for opretholdelse af et
vist niveau af servicetyper, hvilket kan bidrage til at
understøtte opretholdelse og evt. udvikling i
befolkningsgrundlaget.  

3.3 Silkeborg som STÆRK 
centerby
Handelslivet er et vigtigt parameter i Silkeborgs rolle som
centerby i Silkeborg Kommune. Og fortsat handelsliv er en
forudsætning for byens fortsatte udvikling. 

Det er ingen nyhed, at e-handlen har visse konsekvenser
for vores handelsbyer. Institut for Center-Planlægning (ICP)
har undersøgt, hvilke konsekvenser en stadigt stigende e-
handel vil have for bl.a. bylivet og udbuddet af butikker i
danske byer.  

Danske byer med udvalgsvareforsyning på
et vist niveau i 2017

Figur 49 
Kilde: Institut for Center-Planlægning

Uanset hvor I Silkeborg Kommune man har bosat sig, beror
muligheden for at leve det gode hverdagsliv bl.a. på fysisk
adgang til et bredt udbud af offentlige og private services.  

I Silkeborg Kommune er der stor forskel på borgernes
adgang til de 9 servicetyper, som vurderes væsentlige i
borgernes hverdagsliv. Adgangen er vurderet ud fra, hvor
mange servicetyper, der kan nås indenfor 20 minutters
gang.    

Servicetyper i hverdagen

Spisesteder 
Indkøbssteder 
Fitness 
Kultur 

Sygehus
Læger  
Uddannelse
Bank  
Post

Antal services, der kan nås indenfor  
20 minutters gang

Figur 48 
Kilde: Business Region Aarhus

Ikke overraskende tilbyder Silkeborg by som kommunens
største by det største antal servicetyper i kommunen, se
Figur 48. Silkeborg er dermed byen med den største
attraktionsværdi set i forhold til private og offentlig service. 

Kjellerup følger efter med adgang til otte servicetyper i den
centrale del af byen.

Figur 49 viser, hvilke danske byer, der i 2017 har et niveau
af udvalgsvareforsyning til at dække en families normale
behov.
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Figur 66 viser, hvordan bystrukturen overordnet vil se ud,
hvis de enkelte byer ikke gør noget aktivt for at få kunderne
til at handle i de fysiske butikker. Under scenarie 2 ser det
ud til, at Silkeborg by vil kunne fastholde sin position som
handelsby.

Udfoldes dette scenarie, vil konsekvenserne groft sagt
være, at der stort set alene er betydende
udvalgsvaredetailhandel tilbage i byer med mere end
30.000 indbyggere. Der er her som minimum tale om et
relativt standardiseret udvalg inden for f.eks. optik,
køkkenudstyr og guld og sølv samt en række butikker inden
for dame- og herrebeklædning.

Tilbageværende danske byer med
udvalgsvareforsyning på et vist niveau ved

Scenarie 2: 15 % af dagligvareomsætningen og  
50 % af udvalgsvareomsætningen som  

e-handel i 2030 

Figur 51 
Kilde: Institut for Center-Planlægning

Fremtidsscenarier for et stadigt stigende niveau af e-handel
viser, at antallet af byer med et vist niveau af
udvalgsvareforsyning vil falde frem mod 2030. Udviklingen
forventes at påvirke lejeniveauerne og ejendomsværdierne i
bymidterne, shoppingcentrene og storbutiksområderne i
forskellige dele af landet.  

Figur 65 viser udviklingen i den overordnede
detailhandelsforsyning, hvis 6% af dagligvarerne og 30% af
udvalgsvarerne købes gennem e-handelskanaler.  

Figuren illustrerer, hvordan bystrukturen overordnet vil se
ud, hvis de enkelte byer ikke gør noget aktivt for at få
kunderne til at handle i de fysiske butikker. Silkeborg by ser
ud til at kunne fastholde en position som handelsby.  

  
Tilbageværende danske byer med

udvalgsvareforsyning på et vist niveau ved
Scenarie 1: 6 % af dagligvareomsætningen og  

30 % af udvalgsvareomsætningen som  
e-handel i 2030 

Figur 50 
Kilde: Institut for Center-Planlægning

ICP forventer, at byer med under 12.000 indbyggere fortsat
vil have en relativt attraktiv dagligvarehandel men et stærkt
reduceret udbud af udvalgsvarer.  

Såfremt andelen af dagligvarer, der købes på nettet, stiger
til 15 % og andelen af udvalgsvarer stiger til 50 %, vil
konsekvenserne naturligvis blive større (scenarie 2).
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3.4 MULIGHEDER og 
UDFORDRINGER 
Som afslutning på dette kapitel følger her en opsummering,
der highlighter Silkeborg Kommunes muligheder og
udfordringer i forbindelse med Silkeborg rolle i lokal,
regional og national sammenhæng. 

U D F O R D R I N G E R

M U L I G H E D E R

Vi kan være landets 10. største kommune inden længe
– en position, der forpligter og giver pondus 

Sætte turbo på udfoldelse af Silkeborg som Danmarks
outdoor hovedstad vil for alvor synliggøre og give
kommunen en særlig profil ikke blot turistmæssigt, men
også i forhold til bosætning og det gode liv med natur
og frisk luft.   

Infrastruktur på vej, der binder os endnu tættere på
Aarhus og den øvrige omverden  
  
Silkeborg by og dens trækkraft kan være løftestang for
styrkelse af omegnsbyernes attraktivitet.  

Silkeborg Kommune kan blive landets 10. største
kommune inden længe 

Udfoldelse af Silkeborg som Danmarks
Outdoorhovedstad vil for alvor give kommunen en
særlig profil   

Der er infrastruktur på vej, der kobler Silkeborg
Kommune og omverdenen endnu tættere sammen  
  
Silkeborg by og dens trækkraft kan være løftestang
for styrkelse af omegnsbyernes attraktivitet.  

Ændrede handelsmønstre udfordrer vores
handelsbyer  

Stillingtagen til potentielle nye fyrtårnsprojekter, der
skal være kendetegnende for Silkeborgs bys rolle
lokalt, regionalt og nationalt  

Uensartet udvikling internt i kommunen kalder på
styrkelse af de enkelte områders særlige kvaliteter  



4. VELFÆRD OG LIVSKVALITET
Nøgletal, viden og tendenser
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4. VELFÆRD OG 
LIVSKVALITET
Vækst og Velfærd hænger sammen og understøtter
hinanden. Silkeborg Kommune har ansvaret for velfærden
for de mange; gennem børnepasning, skole, ældrepleje,
fritidsaktiviteter, social støtte osv. Områder som er med til at
forme mulighederne for det gode liv.    

Den overordnede økonomiske ramme for den kommunale
velfærd fastlægges af politiske aftaler mellem stat og
kommuner. Med vækst i befolkning, beskæftigelse og
arbejdspladser følger typisk øget beskatningsgrundlag og
dermed mulighed for flere midler til velfærd. Vækst betyder
også behov for mere arbejdskraft, så borgere på
overførselsindkomst lettere kommer i arbejde og bliver en
aktiv del af fællesskabet.   

Samtidig er gode og tilstrækkelige velfærdsløsninger en
vigtig forudsætning for borgernes bidrag til vækst og
udvikling. Uden børnepasning indskrænkes arbejdsstyrken,
skolernes undervisning er afgørende for børn og unges
springbræt til et aktivt liv, hvor de gennem videre
uddannelse og arbejde bidrager med nye input, arbejdskraft
og samfundengagement.  

Så velfærdspolitik er et af tandhjulene i en overordnet
udviklingsstrategi, der udfolder kommunens
vækstpotentiale.   

De følgende sider giver et  overblik over udvalgte
velfærdsparametre i Silkeborg Kommune. Endvidere
omtales nye tendenser i samspillet mellem kommune og
borgere i bestræbelsen på forbedring af effekten af
velfærdsindsatsen.  

MIDDELLEVEALDER

DEMOGRAFI OG VELFÆRD

BEFOLKNINGSPROGNOSE

forøget med 2 år i Silkeborg Kommune, mens den kun er
forøget med godt 1 år på landsplan.  

Øget middellevetid betyder flere ældre. Hvorvidt det så
betyder større forsørgerbyrde afhænger af udviklingen i
befolkningens alderssammensætning.   

I Silkeborg Kommune vil hver borger i den erhvervsaktive
alder frem mod 2030 skulle forsørge 0,9 borger i den ikke
erhvervsaktive alder.  

På landsplan forventer Danmarks Statistik, at forholdet
mellem antal borgere i den erhvervsaktive alder og antal
borgere i den ikke erhvervsaktive alder vil være større end 1.

Den aktuelle befolkningsprognose viser, at Silkeborg
Kommune frem mod 2031 forventer en befolkningstilvækst
på 11.150 personer.  

Det betyder, at kommunens indbyggertal vil stige fra 92.024
personer ved årsskiftet 2017/2018 til 103.173 personer ved
årsskiftet 2030/2031. Altså en stigning i folketallet på 12,1 %,
hvilket er næsten dobbelt så meget som på landsplan.  
Det  forventes, at der hvert år vil være både tilflytnings- og
fødselsoverskud. Denne befolkningsudvikling vil medføre
forskydninger i alderssammensætning, og dermed ændringer
i behov for ydelser på de forskellige velfærdsområder.  

I Figur 53 er befolkningen opgjort på udvalgte aldersgrupper
pr. 1. januar 2018, 2019, 2025 og 2031 - dels antal og dels
udviklingen i forhold til 2018. 

Middellevealder i Silkeborg og på landsplan,
2010 og 2016

Faktisk og forventet befolkningsudvikling fordelt på
aldersgrupper i 2018, 2019, 2025 og 2031 

 

Figur 52 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 53 
Kilde: Silkeborg Kommune

4.1 NØGLETAL

I 2010 var middellevetiden ca. 79 år i såvel Silkeborg
Kommune som hele landet – i 2016 var middellevetiden
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Den generelle udvikling i befolkningens aldersfordeling i
perioden 2018 – 2031 kan opsummeres således:

elevgrundlaget for de forskellige skoleformer og elevernes
geografiske tilhørsforhold.  

Den aktuelle elevtalsprognose gælder perioden 2017/18 -
2023/24 og betyder bl.a.:

Fra 2023/24 ventes igen en stigning i elevtallet til 10.000 i
2030/31.

Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangseksamen
2016 / 2017 er 7,2 i Silkeborg Kommune, hvilket svarer til
det forventede gennemsnit. Kommunen er nr. 24 ud af
landets kommuner og er således i den højeste tredjedel.
Året før var gennemsnittet 7,4, hvilket er 0,2 over til det
forventede gennemsnit. Kommunen var da nr. 19 ud af
landets kommuner. 

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler
2016/17 viser, at 95 % af børnene tilkendegiver, at de
socialt har det godt eller meget godt i skolen. På de faglige
område svarer 90 % af børnene, at de trives godt eller
meget godt. 

Omkring 2 % siger, at de tit eller meget til føler sig mobbet.   
Også forældrene er glade for kommunens skoler. Af
tilfredsundersøgelse 2018, som ca. 70 % af forældrene har
svaret på, fremgår det at 79 % er tilfredse eller meget
tilfredse med deres barns skole.  

Skoler og undervisning er en afgørende brik i det samlede
billede af kommunens velfærd – og et område, som har
afgørende betydning for kommunens børn og unge, deres
fremtid og dermed hele kommunens fremtid.  

Udvikling i det samlede elevtal og fordelingen på
lokalområder er grundlaget for skolepolitik, tildeling af
ressourcer m.m. Ud fra befolkningsprognosen fremskrives   

Antallet af små børn i aldersgrupperne 0 til 2-årige og 3
til 5-årige, som skal passes, er stigende 

Antallet af skolesøgende børn og unge mellem 6 og 16
år forventes derimod at være faldende frem til 2027,
hvorefter antallet forventes at stige til det nuværende
niveau igen 

Aldersgrupperne 17 til 24-årige og 40 til 59-årige
forventes at være marginalt stigende 

Antallet i aldersgruppen 25 til 39årige forventes at være
stigende i hvert år af prognosen, men mest kraftigt i de
første fem prognoseår  

Antallet af både 60 til 79-årige 80+-årige forventes også
at stige over hele perioden; specielt er gruppen af
personer over 80 år i stor vækst i årene fremover.  

SKOLER OG DAGTILBUD

ELEVTALSPROGNOSE

FOLKESKOLERNE

Figur 54 
Kilde: Silkeborg Kommune

Figur 55 
Kilde: Silkeborg Kommune

Et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl.
specialklasser og modtageklasser) fra 10.087 til 9.471
elever 

Faldet på 616 elever eller 6,1 % ventes at reducere
antallet af klasser med 28 fra de nuværende 465 til 437
klasser 

PASNINGSTILBUD 2017

SKOLEOMRÅDET 2017Dagtilbud 0-6 år: 4.800 børn 

Daginstitutioner: 14 

Børnehuse: 56 

Dagplejere: 300 

Medarbejdere: 1.500

Elever: ca. 11.000 

Folkeskoler: 24 

Inklusionscentre: 6 

Ungdomsskoler: 1 

Medarbejdere: ca. 1.600
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OFFENTLIGT FORSØRGEDE

4.2 SUNDHED

TRYGHED OG LIVSKVALITET

Figur 48, der viser udviklingen i offentligt forsørgede på
henholdsvis dagpenge og kontanthjælp viser bl.a.: 

Valgdeltagelsesprocenten vidner også om, at borgere i
Silkeborg Kommune engagerer sig mere og gør mere brug
af deres demokratiske muligheder end gennemsnitligt for
hele landet.  

En vigtig faktor i livskvalitet og det gode liv for alle er den
enkeltes sundhedstilstand, som påvirkes af mange forhold i
hverdagen. Det kan være forhold som boligens placering og
omgivelser, muligheder for fysisk udfoldelse, muligheder for
fællesskaber med andre. Også den kommunale
forebyggelsesindsats og mulighederne for behandling og
støtte, hvis man er blevet syg, har betydning.  

Som grundlag for videre udvikling af borgernes sundhed
gives her et overblik over hovedresultater fra Regions
Midtjyllands indsamling af 32.000 borgeres oplysninger og
oplevelser af egen sundhedstilstand. Fra Silkeborg
Kommune har ca. 1.600 borgere deltaget i undersøgelsen.  

I Figur 58 angiver %-andelen, hvor mange af de adspurgte,
der angiver den pågældende sundhedsfaktor som en del af
deres sundhedstilstand – tallet i parentes er på
regionsniveau.     

Ifølge Danmarks Statistik er i alt ca. 3.500 personer bosat i
Silkeborg Kommune i 2016 berørt af kontanthjælp.
Omregnet til fuldtidspersoner er det ca. 2.500 personer. Det
er en stigning på ca. 30 % i forhold til 2010 – på landsplan
er den tilsvarende stigning på 25 %. I alt er der i 2016
udbetalt 330 mio. kr. i kontanthjælp – i 2010 blev der i
Silkeborg Kommune udbetalt 256 mio. kr. 

Hver 5. betegner sig som fysisk inaktiv – og 47% dyrker
ikke idræt eller anden motion i motion. Det er 5
procentpoint flere end for 4 år siden 

15% har et usundt kostmønster og 15% vurderer, at
deres helbredstilstand er dårlig. 40% har to eller flere
kroniske sygdomme 
  
Næsten 1/3 angiver et højt stressniveau og 5% føler sig
ofte isoleret og det er mere end dobbelt så mange som i
2013 
  
  

Livskvalitet og det gode liv er svært at måle og sætte tal på.
Nedenstående udpluk af data fra Danmarks Statistik giver
dog et indtryk af, at borgere i Silkeborg Kommune har mere
trygge rammer i hverdagen med væsentlig lavere risiko for
indbrud og andre forbrydelser, jf. Figur 57.   

Markant fald i antal ledige på dagpenge, men stigning
over landsgennemsnit i antal ledige på kontanthjælp 

Antallet af førtidspensionister er faldet mindre i Silkeborg
Kommune end på landsplan 
  
Antal borgere på sygedagpenge er faldet kraftigere i
Silkeborg Kommune end på landsplan.   

 Antal offentligt forsørgede fordelt på ydelser
i 2010 og 2017

Figur 56 
Kilde: Danmarks Statistik

Figur 58 
Kilde: Region Midtjylland

Figur 57 
Kilde: Danmarks Statistik
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7% savner ofte nogen at være sammen med –  det er
også dobbelt så mange som i 2013  
  
Positive tendenser er, at færre ryger dagligt; nemlig  
15 % mod 20 % i 2010. Også alkoholforbruget er
nedadgående – således har kun 5 % et
højrisikoforbrug, hvilket er mere end en halvering i
forhold til 2010.     

Vi styrer efter økonomi og effektiv produktion af ydelser
– ikke efter om ydelserne virker 
  
Vi styrer mere efter at reparere end at forebygge 

Vi styrer efter aktivitetsniveau – ikke efter, hvad der
giver værdi for den enkelte borger 

Vi styrer kortsigtet fra år til år i stedet for langsigtet 

Vi styrer i siloer og søjler og ikke efter tværgående
indsatser og resultater. 

4.3 FRIVILLIGHED

4.4 NYE TENDENSER I 
VELFÆRDSDEBATTEN

Borgere i Silkeborg Kommune er frivillige inden for mange
forskellige områder og i mange slags organisationer – det
kan være i børnenes idrætsforening, i lokalråd, i
patientforeninger, det kan være madlavning og socialt
samvær med plejehjemmets beboere osv.  

For flere af de mange fællesskaber i Silkeborg Kommune er
frivillighed helt afgørende for fællesskabets eksistens og
kvalitet.   

Men frivillighed er ikke blot til gavn for den, der nyder godt af
den frivilliges indsats. Internationale undersøgelser viser, at
mennesker som er frivillige, har et bedre fysisk og psykisk
helbred; fx viser en undersøgelse fra Harvard School of
Public Health i Boston, at frivillige tilbringer helt op mod  
38 % mindre tid på hospitalet end folk, som ikke udfører
frivilligt arbejde. Når man gør noget godt for andre, gør man
også noget godt for sig selv.  

Samarbejdet mellem kommunen og frivillige udvikler sig
hastigt og resulterer i nye og bedre måder at løse opgaverne
på – til gavn for borgerne, fagpersoner og de frivillige selv.  
  
   

Frivillighedscentret i Silkeborg er
omdrejningspunkt for i alt ca.
200 frivillige, sociale foreninger i
kommunen og kan derudover
skabe kontakt til de yderligere
600 foreninger inden for kultur
og fritid, idræt, miljø m.m.

Det hænger sammen med en oplevelse af, at uanset hvor
mange penge, der afsættes til og bruges på velfærd, er der
stadig uløste og nye problemer, bureaukratiet vokser
samtidig med at koordinering og samarbejde på tværs bliver
sværere.  

Mandag Morgen har spurgt 19 centrale organisationer og
virksomheder om deres syn på, hvorfor velfærdssamfundet
ikke lykkes fuldt. Tilbagemeldingerne kan samles i følgende
forklaringer:   

Så flere efterlyser en velfærdsindsats, der ikke kun styrer
efter budgetter og aktivitetsniveau, men også efter, hvad der
virker og giver værdi for borgere, virksomheder – ja hele
samfundet.  

Kernefaglighed er centralt, men brugernes oplevelse, behov
og faktiske adfærd er også  vigtig – og måske en vigtigere
indikator for, om indsatsen er den rigtige.  

Der er opbrud i opfattelsen af, hvad der er god velfærd,
sammenhængen mellem ressourcer og effekt og hvordan
brugerne kan bidrage til bedre løsninger.  

FRIVILLIGHED 2017

Figur 59 
Kilde: Frivilligcentret
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4.5 MULIGHEDER og 
UDFORDRINGER 
Som afslutning på dette kapitel følger her en opsummering,
der highlighter Silkeborg Kommunes muligheder og
udfordringer i forhold til velfærd og livskvalitet.  

U D F O R D R I N G E R

M U L I G H E D E R
Gunstig aldersfordeling med lavere forsørgerbrøk
end på landsplan  

Gunstigt vækstklima, der gør det muligt at flytte flere
fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse 

Trygge rammer med lav frekvens af indbrud og vold
bidrager til livskvalitet og mulighed for det gode liv 

Voksende og aktivt civilsamfund med mange
frivillige.   

Befolkningstilvæksten betyder ændret og øget
behov på velfærds-områderne, så specielt børne-
og ældreområdet vil kræve mere økonomi 

En større andel af kommunens borgere føler sig
stressede, ensomme og mangler nogen at være
sammen med 

Færre er fysisk aktive i hverdagen trods de gode
muligheder for friluftsliv i hele kommunen 

Vi skal samskabe og involvere mere i vores
opgavevaretagelse.  

Voksende og aktivt civilsamfund med mange
frivillige.   



5. OUTDOOR OG FRILUFTSLIV
Nøgletal, viden og tendenser



5.1 Danmarks 
outdoorhovedstad
Silkeborgs skove dækker ca. 25 % af kommunens samlede
areal. Silkeborg Kommune ejer knap 900 ha skov fordelt på
32 forskellige lokaliteter. De største skove er på ca. 50 ha.
Skovene i den nordlige del af Silkeborg by er de mest
bynære, og sammen med skoven ved Indelukket, de mest
besøgte. Kommunens skove er FSC- og PEFC-
certificerede. 

Beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven inkl. søer
dækker knap 10 pct. af kommunens samlede areal. Af de
8.500 ha. beskyttet natur udgør søerne (2.900 ha.).
Silkeborg Kommune er Danmarks sørigeste kommune med
51 større søer og mere end tusind mindre søer og
vandhuller.  
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Figur 60 
Kilde: Silkeborg Kommune

27 km2 badevand  

5 søbade 

2 fugletårne 

5 madpakke- og bålhuse 

6 bjerge til bestigning 

436 kilometer vandreruter  

209 kilometer cykelruter  

59 kilometer ridestier  

56 kilometer MTB-spor 

8 turbåde 

40 primitive overnatningspladser  

52 km2 frit teltningsareal 

OUTDOORFACILITETER I SILKEBORG KOMMUNE
5. OUTDOOR OG 
FRILUFTSLIV
Mulighederne for at være ude i naturen er mange i
Silkeborg Kommune. Skovene og de mange søer ligger lige
i baghaven. Der er både noget for den seriøse sportsudøver
med hang til høj puls og sved på panden og de mere rolige
motionister med termokande i rygsækken.  

Silkeborg er Danmarks Outdoorhovedstad. Det
understreges blandt andet ved Friluftsrådets kåring af
Silkeborg Kommune som årets Friluftskommune i 2017. 

Men hvordan, til hvad og hvor ofte bruger vi naturen? Og
hvem af os bruger naturen? Det er spørgsmål, som er
interessante at få besvaret, for at udvikle outdoor og
friluftslivet i Silkeborg Kommune.  

I det følgende afsnit betragtes outdoor i relation til turisme,
erhverv og det gode hverdagsliv. Der præsenteres fakta om
natur og friluftsfaciliteter i Silkeborg Kommune og en række
nøgletal om danskernes friluftsliv. 

Grafer, tabeller mv. i dette afsnit bygger på data fra
Silkeborg Kommune og Friluftsrådets ”Undersøgelse af
danskernes friluftsliv” fra 2017, som er en repræsentativ
undersøgelse foretaget på landsplan. 

OUTDOOR SOM TURISME, 
FOrretningsudvikling og 
iværksætteri

Silkeborg som Outdoorhovedstad er den samlende
overlægger for aktivering af de mangfoldige muligheder for
friluftsliv, naturoplevelser, outdoorevents m.m., som findes
overalt i kommunen.  

En vigtig facet er outdoor som potentiale i forhold til turisme,
forretningsudvikling og iværksætteri.  

Efter en periode med faldende turismeomsætning i
Silkeborg Kommune tog VisitSilkeborg i foråret 2017 initiativ
til udnævnelsen af Silkeborg Kommune som Danmarks
Outdoorhoved. Signalet er klart – Silkeborg skal være den
centrale og førende destination for rejser og events inden
for outdoor kombineret med det gode liv, dvs. mad,
kulturoplevelser, shopping osv. At det giver mening
understøttes af en stigende interesse for aktiv ferie – og en
vilje til at betale. 

Døgnforbrug inkluderer overnatninger, mad m.m. En såkaldt
"kyst- og naturturist" bruger i gennemsnit 410 kr. pr. døgn. 

Områdets unikke natur og de mange udfoldelsesmuligheder
er grundlaget. Der eksisterer allerede et stærkt grundlag i
form af faciliteter, stier, ruter, formidlings- og kortmateriale,
men indfrielse af hovedstadsambitionen kræver en markant  



LAVT kendskab til områdets 
outdoorkvaliteter

OUTDOOR SOM EN DEL AF DET 
GODE HVERDAGSLIV

opgradering med aktiv deltagelse af stat, kommune,  
private lodsejere m.m.  

Natur og tilhørende infrastruktur skal gå i hånd med
kommercielle udviklingsplaner. Outdoorstrategien skal
understøtte, at et bredt udsnit af forretningsmæssige
aktører som hoteller, detailhandel, kulturinstitutioner,
virksomheder nytænker produkter, udvikler værtskab og helt
nye forretningsområder, som øger områdets attraktivitet
som outdoordestination og skaber nye arbejdspladser,
virksomheder og øget omsætning.  

Når de interviewede får at vide, at det er Silkeborg, der
brander sig som Danmarks Outdoorhovedstad,
tilkendegiver lidt over halvdelen, at brandet passer til
Silkeborg-området som feriested og 30 % føler, at brandet
gør dem mere nysgerrig på Silkeborg-området. Dette
gælder især de danskere, som tidligere har besøgt
Silkeborg-området indenfor de seneste tre år og blandt den
ældre generation. 

Alt i alt er der god overensstemmelse mellem danskernes
generelle opfattelse af området og det nye brand som
Danmarks Outdoorhovedstad.  

Figur 61 nedenfor illustrerer, hvilke ord, folk udefra forbinder
med Silkeborg-området.  

2 % ved, at Silkeborg brander sig som Danmarks
Outdoor Hovedstad 

2 % gætter på, at det må være Silkeborg 

10 % gætter på andre destinationer end Silkeborg 

86 % har ingen anelse om, hvem det er . 

Udover opgradering af rammer og forretningsmæssig
udvikling skal der arbejdes målrettet med branding af
Silkeborg-området som Danmarks Outdoorhovedstad.  
VisitSilkeborg har undersøgt danskernes kendskab til
Silkeborgs nye brand.  

For på trods af at 6 ud af 10 danskere angiver, at de især
forbinder Silkeborg-området med natur, er kendskabet til
Silkeborgs nye brand meget begrænset:   
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Figur 61 
Kilde: VisitSilkeborg

Nærhed og tilgængelighed er afgørende for brugen af
naturen i hverdagen. Det skal være let at komme til den
natur og de faciliteter, som man ønsker at gøre brug af, for
at det i en travl hverdag er muligt at benytte. Særligt det at
have muligheden vægter højt i vores prioriteringer. Samtidig
flytter vi os gerne mere efter den særlige rute, den unikke
natur eller det udfordrende MTB-spor i weekender.  

Børn og unge færdes ikke så meget i naturen, som tidligere.
Derfor gøres der fra flere sider en særlig indsats for i højere
grad at indarbejde outdoor og friluftsliv i børns hverdag i
henholdsvis dagtilbud og skole. Undersøgelser viser, at
outdoor og friluftsliv har en positiv virkning på børn og unge
(Friluftsrådet, 2013).



Bedre koncentrationsevne og motorisk udvikling 

Færre sygedage blandt  

Styrket trivsel, såvel fagligt som socialt 

Styrket læring og hukommelse.  

Som led i det sunde og gode hverdagsliv indgår outdoor og
friluftsliv også. Ophold i naturen og friluftsliv er godt for den
mentale og fysiske sundhed – både for den enkeltes
sundhed, for folkesundheden og for samfundet som helhed.
Friluftsliv fremmer sundheden – jo oftere man er aktiv i
naturen, jo større sundhedseffekt oplever man af sit
friluftsliv – både fysisk, mentalt og socialt.  

Hvor meget man så kommer ud har tæt sammenhæng med
afstand fra bolig til grønt område jf. Figur 62. De flittigste
gæster i naturen er dem, som bor under 300 meter der fra.  
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Sammenhæng mellem afstand til nærmeste grønne
område og hyppighed i besøg

Figur 62 
Kilde: SUSY grøn, Københavns Universitet

Nogle af de positive effekter er: 5.2 NØGLETAL

DANSKERNES FRILUFTSLIV
Overordnet set er danskerne gode til at komme ud i
naturen. Næsten alle bruger naturen på en eller anden
måde og i et eller andet omfang. Ikke overraskende
opholder danskerne sig mere i naturen i sommerhalvåret
end i vinterhalvåret.  

Procentvis fordeling af hyppighed af danskernes ophold i
naturen i sommer- og vinterhalvåret

Figur 63 
Kilde: Friluftsrådet

Hele 85 % af danskerne opholder sig i naturen minimum 1
gang om ugen i sommerhalvåret og kun 1 % af danskerne
har i undersøgelsen svaret, at de aldrig eller næsten aldrig
opholder sig i naturen i sommerhalvåret. 

AKTIVITETSTYPE OG HYPPIGHED
Der er mange grunde til at bevæge sig ud i naturen. På
ugeniveau svarer 2/3 af de adspurgte, at de i
sommerhalvåret går tur en til flere gange ugentligt (66 %),
40 % er mindst én gang ugentligt ude at opleve naturen/et
sted, 35 % cykle en tur en eller flere gange om ugen, og 28
% spiser i naturen en eller flere gange om ugen.  



HVOR GÅR TUREN HEN?

Socioøkonomiske grupper og 
friluftsliv

UDDANNELSE og friluftsliv

Det er altså de mere rolige aktiviteter, som danskerne oftest
udfører i det fri. På ugeniveau er de mere højintensive
aktiviteter forholdsvist lavt rangeret i forhold til, hvor mange
af de adspurgte, som dyrker aktiviteten: 15 % løber en tur, 4
% dyrker MTB og 1 % roer i kajak, kano mm. 

Vi danskere er rigtig glade for at gå i skoven, men den
danske natur rummer mange andre oplevelsesmuligheder.
Friluftsrådet opgjorde i 2013 i hvor høj grad danskerne
besøger de forskellige typer natur, som vores land rummer,
jf. Figur 65. Ikke overraskende kommer skoven ind på en
klar førsteplads med hele 70 millioner besøg årligt.  

Figur 65 viser, at danskerne er glade for at tage til vandet –
både saltvand og ferskvand.  Vi er i Danmark beriget med
over 8.000 km kyststrækning, som danskerne også ynder at
besøge. I Silkeborg-området har vi med vores mange
søer gode muligheder for oplevelser og aktiviteter ved
vandet.  

De fleste af kommunens søer er tilgængelige med
opholdsarealer og muligheder for gå- og løbeture på
stisystemer i terrænet nær søerne. Søerne giver også gode
bademuligheder, bl.a. med søbadsanlæg og rigtig ”strand”.   

I Danmark er der gratis adgang til naturen, og naturen er
mulig at besøge for alle grupper i samfundet. Alligevel spiller
faktorer som uddannelse, alder og køn ind, når vi ser på,
hvordan og hvor meget forskellige borgergrupper bruger 
naturen.    

Almindelige friluftsaktiviteter som gåture, hundeluftning og
oplevelser i naturen bliver dyrket af danskere uanset
uddannelsesniveau. De mere højintensive friluftsaktiviteter,
som løb og mtb bliver i højere grad dyrket af danskere med
et højt uddannelsesniveau. Eksempelvis viser
undersøgelsen, at jo højere uddannelse, jo større en andel af
den adspurgte gruppe løber 1-3 gange ugentligt eller oftere.   

Antal besøg (i millioner) fordelt på arealtyper

Uddannelsesniveau og andelen, der løber ugentligt

Danskernes hyppigste, ugentlige friluftsaktiviteter i 2017

Figur X 
Kilde: Friluftsrådet

Figur 65 
Kilde: Friluftsrådet
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Figur 64 
Kilde: Friluftsrådet

Figur 66 
Kilde: Friluftsrådet

Spørger man til de daglige aktiviteter i naturen er
badning/solbadning ikke med, men på ugebasis er
netop denne aktivitete ret hyppig. 25 % af de
adspurgte bader/solbader ugentligt.



Børns friluftsvaner ligner i høj grad de voksnes. De hyppigst
dyrkede friluftsaktiviteter blandt børn er hundeluftning  
(25 %) og gåture (24 %). Børnene adskiller sig fra de
voksne ved at 24 % af de adspurgte svarer, at de dagligt
leger i naturen.  

Børn bruger i langt de fleste tilfælde naturen sammen med
andre; enten familie og venner (69 %) eller i regi af klub o.
lign. (14 %). Halvdelen af de adspurgte ønsker at bruge
naturen mere ifm. undervisning og fritidsordning. De
tilkendegiver også, at undervisningen er overvejende bedre,
når den foregår i naturen.  

Der er forskel på kønnenes friluftsvaner og oplevelse af at
opholde sig i naturen. Kvinder bruger generelt naturen mere
end mænd, og det er for kvinderne i højere grad
muligheden for at opleve naturen/stedet, der motiverer dem
til ophold i naturen.  

Ældre danskere går oftere daglige ture end de yngre, som
til gengæld er mere tilbøjelige til at løbe en tur. Indenfor de
forskellige aldersgrupper, er der forskel på, hvad der
motiverer til ophold i naturen. De yngre motiveres i højere
grad end de ældre af at være sammen med andre. Den
største og mest hyppige barriere for ikke at benytte naturen
mere er for alle grupper manglende tid - dog ikke gruppen
ældre end 70 år - her er det vejret, som er barriere for ikke
at komme mere ud i naturen.  

Hvor meget og hvordan danskerne bruger naturen ændrer
sig gennem livet, jf Figur 67. Andelen af friluftsaktive er
mindst indenfor aldersgruppen 30-39 årige (45 %), og
højest i aldersgruppen 70-79 årige (68 %).  
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Jf. Figur 66 brydes tendensen ved gruppen med
studentereksamen som højest gennemførte uddannelse.
Årsagen til afvigelsen vurderes at være, at hovedparten af
de adspurgte i gruppen er på vej igennem
uddannelsessystemet, hvorfor det forventes, at
hovedparten ender med at have en gennemført en
videregående uddannelse.   

ALDER og friluftsliv

BØRN og friluftsliv

KØN og friluftsliv

Figur 67 
Kilde: Friluftsrådet

Andelen af dagligt aktive fordelt på aldersgrupper

Kvinder oplever også større udbytte af ophold i naturen ift.
mænd. Både ift. deres psykiske velvære og humør, deres
fysiske form og helbredstilstand og deres sociale liv.



Som afslutning på dette kapitel følger en opsummering, der
highlighter Silkeborg Kommunes muligheder og
udfordringer i forhold til outdoor og friluftsliv. 
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5.3 muligheder og 
UDFORDRINGER

U D F O R D R I N G E R

M U L I G H E D E R
Uudnyttet potentiale for at få flere ud i naturen og
være aktiv – med forbedret livskvalitet, øget sundhed
til følge – kort sagt outdoor som en del af det gode liv
for alle 

Øget interesse for at investere i og udvikle
outdoorfaciliteter, hvilket understøtter såvel daglige
som kommercielle aktiviteter i forbindelse med
outdoor  

Outdoor og friluftsliv kan give øget kendskab til og
øget forståelse for,hvordan vi både kan benytte og
beskytte naturen  

Outdoor og friluftsliv kan udvikles i hele kommunen og
således være platform for nye projekter mange
steder.   

   

Hvordan kan Silkeborg Kommune arbejde 360 grader
med outdoor-begrebet? 

Hvordan tjener man penge på outdoor-begrebet i en
turistmæssig kontekst? Herunder særligt koblingen
mellem outdoor-aktiviteter og byliv 

Afgørende med let adgang og nærhed til naturen fra
boligområder  

Silkeborg Kommune opfattes endnu ikke som
Danmarks Outdoorhovedstad – men bred opfattelse
af, at Silkeborg er et troværdigt bud  

Blive klogere på hvordan Outdoor og friluftsliv er
løftestang for det gode liv, herunder sundhed og
trivsel med fokus på udsatte befolkningsgrupper  

Natur og outdoor er en stadig mere populær ramme
for events af forskellig slags – hvor kan det bedst
muligt foregå.    




