Bestyrelsens redegørelse for regnskabsåret 2012
Bestyrelsen har i lighed med sidste år, valgt at skrive en ledelsesberetning på
side 6 i årsrapporten. Ledelsesberetningen beskriver de økonomiske forhold,
som har gjort sig gældende i året 2012. På digelagets hjemmeside
www.detfalsterskedigelag.dk oplyses der om de aktiviteter som vil foregå på
digelagets område. Derudover lægger bestyrelsen med jævne mellemrum
referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
Digets tilstand og styrke
Mandag den 30. april 2012 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toksvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i
sin helhed fra syd mod nord.
Der er muldvarpeskud helt mod syd. De er bekæmpet med gas.
Stationeringen på diget er vendt. Nu går den fra nord mod syd ligesom i
kystdirektoratets opmåling fra 90´erne.
Det fremgår af tyskernes arbejde, at kronekoten på en 350 m lang strækning
ud for fårevasken, kun er 3,55 m.
Der blev kigget på et par trapper private trapper. Kystdirektoratet mener ikke,
at de forringer digets styrke. Derfor bevares de.
Der er udsendt varsel om, at to private bænke vil blive fjernet. I stedet
opsætter digelaget en bænk mellem de to trapper private trapper.
Ca. 2 km fra digets nordende er digekronen kun 3,35 m. Det skyldes
sætninger over et gammelt udløb.
Digelaget har fået en meddelelse om, at redningstjenesten ønsker at opsætte
skilte langs stranden med numre på redningsvejene. Det foreslås, at skiltene
opsættes 3-5 m fra klitkanten. Her kan de ses både fra stranden og diget.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter
generelt var intakte og i god vedligeholdelsestand. Digesynet gav ikke
anledning til yderligere bemærkninger.
Mandag den 8. oktober 2012 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.

Ca. 500 m syd for enden af diget ser terrænet lavt ud helt ude ved kysten. Der
er en vold indenfor. Længere inde ser terrænet højere ud. Tidligere var denne
strækning en del af lagets ansvarsområde.
Ud for syd enden udføres der forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Et
område er blevet slået tre gange i år. Også sidste år blev der slået tre gange,
men alligevel er der mange små skud. Man vil prøve fræsning af et område og
dækning med fedtemøg i et andet område.
Der har været udført et forsøg med græsarmeringsfliser på bagskråningen i
stedet for en trappe. Forsøget flyttes lidt nordpå.
Ved en betontrappe er der en slidt sti ved siden af. Det forsøges med
afspærring af adgangen til stien.
På skiltene med vejnummer og redningskrans har kommunen også opsat
informationsskilte med tekst, der kun kan læses, hvis man står helt tæt på.
Det er uheldigt, da det giver unødigt slid omkring skiltene i klitterne.
Informationsteksten bør flyttes til stier, der er beregnet til publikums færdsel.
På en strækning er de små birketræer sprøjtet for at holde dem væk. Der er
enighed om, at der skal spares nogle træer, så den tynde vegetation foran
diget kan bevares.
På en strækning af forskråningen er der tæt brombærkrat. Der er i år forsøgt
med slåning og sprøjtning.
I nærheden er forskråningen slået fire gange i år på grund af roser.
Dansk Folkeferie har ud for deres boliger ønsket at etablere et såkaldt
sundhedsspor. Ruten, der skal markeres med pæle, går bag diget og tilbage
igen på diget. Der er enighed om at acceptere ruten som et forsøg.
Ved klitpassagen ud for Bøtø Strandvej ser det ud til, at trafikken passer til
bredden af asfalten. Der er nemlig ikke så meget slid på selve klitten.
Ved passagen ud for Marielyst Strandvej er der meget mere slid på klitten ved
siden af asfalten. Der er også langt større trafik her end ved Bøtø Strandvej.
Ved trappe med slid ved siden af, udlægges der græsarmeringsfliser.
Klitten er smal ved overgangene ud for Sildestrup og Elkenøre.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter
generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke
anledning til yderligere bemærkninger.

Lørdag den 13. oktober offentliggjorde digelaget, sammen med
repræsentanter fra Kystdirektoratet, resultatet af de beregninger som Det
Tekniske Universitet i Braunschweig har gennemført for at vurdere digets
styrke.
Diget som er 17,6 km langt og som blev etableret umiddelbart efter
oversvømmelseskatastrofen i 1872, består af sand, der er tilgroet med græs.
Forskråningshældningen er 1:12 og bagskråningshældningen er 1:3 og
kronekoten er 3,6 -4,5 meter. I tidens løb er der foran diget blevet opbygget
en klit.
Vandstanden er den vigtigste parameter for belastningen på et dige under en
storm. Der er valgt at se på fire vandstandsscenarier på henholdsvis en 20 års
og en 100 års vandstand uden havspejlstigning og en 100 års vandstand i
Gedser med en havspejlstigning frem til 2065 på 30 cm og endelig en 100 års
vandstand i Gedser med en havspejlsstigning på 100 cm i beregningerne,
hvormed den officielle forventede havspejlsstigning på 30 – 100 cm frem til år
2100 dækkes. Ved f.eks. en 100 års vandstand forstås en vandstand, der i
gennemsnit nås eller overskrides med 100 års mellemrum. Den i
beregningerne værste scenario med en 100 års vandstand og med et tillæg på
100 cm havspejlsstigning på i alt 2.69 meter, svarer nogenlunde til
vandstanden i 1872, som formentlig er en 1000 års vandstand. Det vides ikke
med sikkerhed, idet der ikke findes sikre data længere tilbage en 120 år.
Da højvandsbeskyttelsen består af en kombination af diget og den
foranliggende klit, er styrkeberegningen opdelt i flere faser, hvor først styrken
beregnes på klitten, dernæst på diget og til sidst i en kombination tilsammen.
Ved en vandstand som i 1872 blev klitten eroderet helt. Klitten blev efterladt
som en forhøjet strand foran diget. I næste fase af styrkeberegningen er der
set bort fra klitten foran diget og der beregnes bølgeopløb og overløb for hele
diget. For diget anses et bølgeoverløb på maksimalt 0,5 liter pr. sekund pr.
løbende meter dige for at være den kritiske grænse for at undgå digebrud. Ved
en situation som i 1872 vil denne grænse blive overskredet en række steder.
Det betyder, at diget uden klitterne vil bryde sammen. Beregningen af den
samlede højvandsbeskyttelse med både dige og klit blev gennemført i sidste
fase. På grundlag af erosionsberegningerne af klitten under første fase, er
klitten blevet planeret til en forhøjet strand af klitsand. Denne forhøjelse af
stranden gør, at energien i bølgerne mindskes, inden bølgerne rammer diget.
Ved en 1872 situation, vil den kritiske grænse på bølgeoverløbet blive
overskredet ud for Marielyst Strandvej. Det skyldes, at der er en stor
menneske aktivitet i området og det slider på vegetationen, som derved igen
forøger sandflugten fra klitterne i området.
Kystdirektoratet udtaler således, at der er ikke behov for at gennemføre
forstærkninger af diget. Det er dog en forudsætning, at vedligeholdelse af dige
og klit fortsættes som hidtil.

Katastrofevejen
Digelaget ejer et 7,5 meter bredt areal mellem digets fod og sommerhusene, i
daglig tale kaldet katastrofevejen. Digelaget erhvervede området i 1943 til
brug for arbejdskørsel.
Da digelaget af arbejdsmæssige årsager skal kunne køre på katastrofevejen,
er det nødvendigt at beplantningen og hegnene holdes, så vejen er farbar uden
at beskadige digelagets maskiner. Digelaget beskærer jævnligt bevoksningen
langs katastrofevejen ind mod sommerhusene og farbarheden på
katastrofevejen er nu i orden langs hele diget. Nord for Elkenøre Strand er
katastrofevejen for år tilbage, gjort cykelegnet og digelaget indkøber løbende
grus, som bliver udlagt med midler fra almenfonden for at kunne bevare
muligheden for cykling langs diget. Vejen er flittigt benyttet.

Stranden
I 2012 blev stranden ved Marielyst endnu en gang kåret som den bedste
strand i Danmark. Guldborgsund Kommune ansatte også i 2012 entreprenør
Finn Trane til at rense stranden med en nyindkøbt Beach Cleaner som er
bekostet af Guldborgsund Kommune og stranden fremstod også ren og pæn de
steder, hvor renseren kører. Digelaget påtalte dog, at der hvor stranden
stubharves, der skal Beach Cleaneren også køre, ellers efterlades stranden
meget ujævnt. Det er et ønske, at stranden renses langs hele sommerhus
området. Digelaget er begyndt at eksperimentere med fedtemøg på diget for
at se, hvordan det omsættes og om det måske kan bruges i bekæmpelsen af
hybenroser. Det kræver dog, at det er rene varer som modtages. Mængden af
fedtemøg i 2012 var i modsætning til 2011 noget mere moderat.
Der var igen i 2012 en del aktiviteter på stranden. Tryg er involveret i
livreddertårnet for enden af Marielyst Strandvej og derudover har Tryg også
bekostet redningskranse, som er opsat på stativerne til strandnummerskiltene.
På disse stativer er der også opsat informationsskilte med informationer om
bl.a badevandskvalitet. Det siges at være et EU krav. Disse skilte flyttes nu
over på toiletbygningerne, idet de tiltrak publikum som derved forårsagede
øget slid på klitterne. Der blev igen afviklet et DM-strandhåndboldstævne på
stranden ud for Marielyst Strandvej uden for skolernes sommerferie. Der har
også i 2011 været mulighed for at leje en solseng på stranden ved Marielyst. I
2012 har der som noget nyt været kajakudlejning på stranden, foruden
vandcykler til udlejning ud for Marielyst Strandvej. Der har i weekenderne i juli
været afholdt forskellige småaktiviteter ud for Marielyst Strandvej.

Digets inventar
Efter at have gennemgået diget for trapper har bestyrelsen iværksat en
udskiftning af trapper for enden af fællesvejene jævnt fordelt på hele diget
efter en prioriteret rækkefølge. Efter for et par år siden at have indhentet
tilbud på komplette færdiganlagte trapper og på trappetrinene alene,
besluttede bestyrelsen at digelagets ansatte selv støber trinene og selv
foretager udskiftningen. Digelaget har nu færdiggjort alle fællestrapperne i den
sydlige ende af diget. Derudover er der også udskiftet trapper på den øvrige
digestrækning, hvor behovet har været størst. Enkelte trapper er repareret
med nye trin på den øverste del. Trapperne er fremtidssikret, så diget kan
forhøjes uden at skulle omlægge trapperne. Desuden er der nedgravet
armeringsnet til forstærkning af siderne, idet overgangen mellem beton og
græs er et sårbart punkt på diget. Som en ekstra service overfor publikum,
opsættes der nu også gelænder langs trapperne på de mest benyttede trapper.
Som noget nyt er digelaget begyndt at lave trapper af træ og
plastikarmeringskassetter og slotsgrus. Det er egentlig tænkt som et forsøg
som måske kan bruges i stedet for beton ud for private opgange. Digelaget har
efter aftale med Kystdirektoratet, opsat bænke på forstrandsdiget på
velegnede steder og digelaget tager gerne imod ønsker og forslag om egnede
placeringsmuligheder, idet digelaget til stadighed arbejder på at gøre området
attraktivt for publikum inden for de rammer som diget nu engang giver.
Hegnet ved digets fod er gennemgået og knækkede egetræspæle er udskiftet
med nye. Vinteren var ikke så hård ved pælene og der er udskiftet ialt ca. 130
pæle. Skraldespandene på digekronen bliver tømt af Marius Pedersen.
Køretøjet som benyttes, er en 5 tons bil. På forstrandsdiget/klitterne er der
opsat strandnummereringsskilte. Der er opsat 23 skilte. På disse standere er
der midlertidig opsat skilte som oplyser om badevandskvaliteten i området.
Skiltene bliver nu flyttet over på toiletbygningerne, idet sliddet på klitterne var
for voldsomt.
Digelaget driftmateriel

Der har ikke været behov for de store investeringer til driftmateriel. Det er for
det meste småinvesteringer, som der har været behov for. Så vi takker igen i
år opsynsmanden for at passe godt på vores maskiner.

Digelagets administration
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med forretningsudvalget, som nu består af
5 bestyrelsesmedlemmer og det er Sven Andersen, Per Kamper Hansen, Frits
Jensen, Søren Krighaar og Søren Bjerregaard.
Søren Krighaar er kasserer i digelaget.
Sven Andersen og Søren Bjerregaard deltager i følgegruppen for Helhedsplan
Marielyst.
Sven Andersen deltager også som observatør til STEF-møder.
Finn Nonbo og Per Kamper Hansen er referenter til møder.
Digelagets økonomi
Digelaget kom ud med et overskud i resultatet på DKK 190.371, hvilket er lidt
større end år før. Det er der også brug for, idet der imødeses omkostninger i
forbindelse med en eventuel fastholdelse af den vedtægtsbestemte kronekote
og derudover henlægger digelaget til en udvidelse af maskinhuset. Der er
overført DKK 122.391 til Katastrofefonden, hvilket svarer til en
pristalsregulering på 3 %. Almenfonden har betalt DKK 35.175 til formål, som
kommer almenheden til gavn bl.a. bænke, trapper, grus til cykelstien i nord. I
budgettet 2014 fastholdes et partsbeløb på 40 øre, hvilket svarer til kr. 152,for et sommerhus, hvortil der skal lægges moms. Grunden til at bestyrelsen
ikke forhøjer partsbidraget skyldes usikkerheden om omkostningen til en
eventuel fastholdelse af kronekoten og den økonomiske situation for nogle af
vores medlemmer. Hvis det viser sig, at der mulighed for at erhverve jord til
diget, vil omkostningen i første omgang finansieres af katastrofefonden.

Status vedr. nye vedtægter og reglement

I 2011 udarbejdede bestyrelsen for Det falsterske Digelag udkast til nye
vedtægter med henblik på at rette fejl, modernisere sprog og præcisere
bestemmelserne vedr. stemmeret. Bestyrelsen udarbejdede også et nyt
reglement for ophold mv. på digelagets arealer.
Bestyrelsen sendte udkastene til Guldborgsund Kommune for at få dem
godkendt. I den forbindelse var der forhandlinger mellem digelagets bestyrelse
og kommunen.

Guldborgsund Kommune kunne ikke godkende de udarbejdede udkast og
udarbejdede sine egne, delvist baseret på bestyrelsens forslag.
Uenigheden mellem kommunen og bestyrelsen drejede sig bl.a. om udgifter i
forbindelse med en eventuel tilladelse til cykling, stemmeret og kompetence til
at udarbejde reglement.
Udkastet til vedtægt blev godkendt af byrådet den 14. juni 2012 og blev
derefter sendt til høring hos samtlige medlemmer af digelaget med brev af 4.
juli. I henhold til kystbeskyttelsesloven kan kommunen nemlig først træffe
beslutning om vedtægtens endelige indhold 4 uger efter at forslaget er afsendt
til høring.
Kommunen modtog svar fra digelagsmedlemmer, som repræsenterede 184
ejendomme.
Enkelte af vedtægtens bestemmelser blev revideret på baggrund af de
indkomne høringssvar, og den endelige vedtægt blev derefter forelagt og
godkendt af byrådet den 13. december 2012.
I henhold til kystbeskyttelsesloven kan den endelige vedtægt påklages til
Transportministeren inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende eller offentliggjort.
Afgørelsen dateret 18. februar 2013 blev kun meddelt til de medlemmer, der
havde fremsendt et høringssvar og ikke til resten af digelagets medlemmer.
Afgørelsen blev offentliggjort den 20. februar i Ugeavisen.
Der indkom 13 klager inden klagefristens udløb, og Guldborgsund Kommune
sendte den 7. maj klagerne til Transportministeren med kommunens
bemærkninger. Bestyrelsen er blandt de 13 klagere, idet der er klaget over
forhold i forbindelse med vedtægtens tilblivelse, udgifter i forbindelse med en
eventuel tilladelse til cykling på diget, reglerne om stemmeret og forhold i
forbindelse med udarbejdelse af reglement.
Det vides ikke, hvornår klagerne kan forventes afgjort.

Bestyrelsens arbejde og fremtiden
Der er områder, hvor digets højde ikke overholder den vedtægtsbestemt
kronekote og derfor har bestyrelsen fået efterprøvet målingerne, som tyskerne
benyttede til beregning af digets styrke. Det viste sig at diget er lidt højere end
de målinger som tyskerne benyttede, men diget er stadigt i visse områder
under den vedtægtsbestemt kotehøjde. Det er ud for fårevasken og ud for
Ternevejen i nord. Det er formentlig sætninger i diget, idet der under diget var
et gammelt udløb til Østersøen, før diget blev bygget. I kystdirektoratets
kommentarer til digestyrkevurderingen, skrev de bl.a. at der ikke er behov for
at gennemføre forstærkninger af diget. De har nu ændret holdning og
anbefaler nu, at diget bringes i vedtægtsbestemt kotehøjde. Afvandingslaget
Bøtø Nor skal formentlig i den nærmeste fremtid i gang med en udvidelse af
Nordkanalen og muligvis kan det opgravede jord, bruges til at bringe diget
tilbage til den vedtægtsbestemte højde. Digelaget har netop fået tilladelse til
at foretage prøveboringer langs afvandingskanalen af lodsejerne og også fået
tilladelse til at bortkøre jorden fra afvandingsområdet. Bestyrelsen har indledt
et samarbejde med digeingeniør Sv. Aage Sørensen fra Maribo og der
overvejes, hvor i området der kunne være brugbart jord til diget.
Prøveboringer er bekostelige og derfor skal der bores de rigtige steder og
lokalt kendskab er en stor hjælp, idet jordbundsforholdene er meget
omskiftelige langs afvandingskanalen. Hvis det viser sig at der er store
mængder jord til rådighed og som kan fragtes billigt op på diget, overvejer
bestyrelsen at forhøje diget ud over den vedtægtsbestemte kotehøjde, idet
diget formentlig skal forhøjes inden for den nærmeste fremtid, pga. den
forventelige vandspejlstigning. Det kan få betydning for ejere af sommerhuse
med vandudsigt. Bestyrelsen har over for kystdirektoratet foreslået, at diget
måske kan forstærkes på siden mod vandet og derved gøres stærkere uden at
en forhøjelse bliver nødvendig. Der afventes et svar
Bestyrelsen arbejder sammen med de lokale foreninger og kommunen om en
modernisering af torveområdet ved Marielyst Strandvej og der er et godt
samarbejde, hvor der lyttes til hinanden.

Slut.

