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Det Falsterske Dige – digesyn efteråret 2015
Tirsdag den 29. september 2015 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
Ved sydenden af diget er der udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser.
Digelaget har fået demonstreret en fjernstyret slåmaskine. Den er 1 m bred og på
larvebånd. Prisen er 250.000 kr.
St. 17: Der er en fikspunktsplade midt på digekronen. Landinspektøren har været
kontaktet. Han har oplyst, at pladen må dækkes til. Hvis den skal bruges, findes
den igen med en metalsøger. Laget har derfor valgt at dække pladen til.
St. 17 – 16,3: Der er udlagt lergrus på digekronen. Kronen skal herefter have en tur
med en vejhøvl eller med et dozerblad. For at få et indtryk af kvaliteten hentes et
læs sand på roefabrikken. Det lægges indtil videre i en dynge på arbejdspladsen.
St. 15,6: Der har tidligere stået en bænk i klitten. Slidskaderne på klitten er
udbedret, og en ny bænk er monteret på det gamle understel. Det ser godt ud.
Dillet – handicaprampen: Handicaprampen er etableret med sand. Det vil
formentlig ikke være nødvendigt, at kommunen udlægger asfalt. Plastickassetter
har også været inde i billedet.
St. ca. 11: Der er udlagt jord fra kanaloprensningen på digeforskråningen. Det har
bevirket, at græsset er kraftigt.
St. ca. 10: Der er et enkelt ridespor på kronen efter et arrangement, hvor der var
givet tilladelse til ridning på vedligeholdelsesvejen.
Tyttebærvej: Laget har besluttet at køre lergrus på tværstien ud til stranden, da der
er meget færdsel på den.
Ødegårdsvej – st. 7,5: Der har været ild i hjælmene på klitten. Som følge heraf har
en brandbil lavet spor på tværstien. En trampesti over klitten vil blive fyldt op med
ler. Private har opsat en ny lille bænk i stedet for en gammel rådden bænk. Der vil
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blive sat en mærkat på bænken med besked om, at ejeren skal henvende sig til
digelaget.
St. 5,4: Der er et område med hybenroser på digeforskråningen, der blev slået
primo juli. Laget har besluttet at duppe roserne med Roundup inden næste
slåning. Der er tale om et lille område med roser, der skal inddæmmes, så roserne
ikke breder sig.
På digelagets arbejds- og depotplads er de 20 store kunststofsække, der skal
bruges i en eventuel stormflodssituation, blevet dækket af, så sækkene ikke mørner
på grund af sollys. Laget påtænker at gennemføre en øvelse for at sikre, at alt
fungerer, som det skal.
Ved Marielyst-overgangen er der stort slid på klitten på begge sider. For at holde
på sandet er der plantet hjælme. Det kan oplyses, at Kystdirektoratet planter
hjælme med en tæthed på 12 duske pr. m2. Hver dusk består af 2-4 hjælmeplanter.
Laget overvejer opsætning af et fodhegn fra f.eks. Poda suppleret med tæt
hjælmeplantning indenfor. Laget har fremsendt ansøgning til Kystdirektoratet om
tilladelse til at forhøje diget over en 200 m lang strækning for at kompensere for,
at det er vanskeligt at opretholde klitten, som jo er en del af højvandssikringen.
Digelaget ønsker en helhedsløsning for området, så kommunens planer og
digelagets krav til sikkerheden bliver koordineret.
St. 3,7: Digekronen er behandlet med en pladevibrator. Der er klager over, at
kronen er ujæn. Laget vil udføre forsøg med forskellige sammensætninger af
materialet, der udlægges på kronen.
St. 3,2: Digelaget vil fjerne to buske med stammetykkelse over 10 cm svarende til
aftalt praksis.
St. 1,2: Laget har klippet buske ned foran et hus. Regningen er sendt til ejeren, der
har betalt.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter
generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning
til yderligere bemærkninger.
Med venlig hilsen
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