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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2011
Onsdag den 4. maj 2011 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
Ud for sydenden er der gennemført forsøg med forskellige måder at bekæmpe
hybenroser på. På grundlag af forsøgsresultaterne og rådgivning fra firmaet Garta,
vil digelaget fremover slå området tre gange om året.
Ud for trappen med barnevognsspor er der udlagt 30 m 3 ler/grus i stien ned til
stranden. Det ser ud til at være en god løsning.
Digelaget nævnte, at der er lokale, der arbejder for etablering af en pier ud for
Marielyst. Endvidere er der fra bådejere ønske om etablering af et slæbested.
I sidste referat blev der omtalt et hul, der var gravet i klitten på den nordlige del.
Hullet er blevet fyldt op med ler, og der er sået græs.
Placering af både blev diskuteret. Placering på klitten er en dårlig løsning, da det
går ud over vegetationen.
Det blev nævnt, at der muligvis er en rævegrav i klitten ved digets nordende, og at
der er set en ræv. Digelaget er opmærksom på problemet og vil sørge for, at ræve
bliver bekæmpet.
En bænk, der er placeret helt ude ved klitskrænten kan forstærke skrænterosionen.
Bænken vil derfor blive fjernet.
Der har været kraftig erosion i klitskrænten for enden af Elkenøre Øvej. Der er
repareret med bigballer.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter
generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til
yderligere bemærkninger.
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Fredag den 29. april 2011 besigtigede to digeeksperter fra universitetet i
Braunschweig diget. Køreplanen herefter er, at Kystdirektoratet forsyner dem med
oplysninger om, hvad der eksisterer af data som grundlag for deres styrkevurdering
af diget. Herefter kan de udarbejde et tilbud på løsning af opgaven. Hvis der indgås
en aftale, skal styrkevurderingen være klar inden den 1. maj 2012.
Med venlig hilsen

Holger Toxvig

Kopi: Guldborgsund Kommune

2/2

