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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2013
Tirsdag den 30. april 2013 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 forskellige forsøg på bekæmpelse af hybenroser. I efteråret blev der udlagt fedtemøg i et lille område. Hvor lagtykkelsen er stor,
er der ikke kommet roser igennem. Virkningen vurderes igen til efteråret.
Et andet område blev fræset i efteråret. Her er små rosenskud på vej.
Gedesby-nedgangen skærer sig ned gennem klitten. Klitstyrken forringes, og derfor
ændres nedgangen til en asfaltløsning som ved Marielyst.
I et område er der meget mos på digeforskråningen og foran diget. Som et forsøg
er der udlagt fire læs jord, der så er tilsået med græs.
I nærheden er jorden i et område blot behandlet med en rotorharve, hvorefter der
er sået græs.
Ud for Fårevasken er et af de steder, hvor digekronekoten er for lav.
Et sted er der udlagt materiale på kronen til opretning af sporkøringen. Der var tale
om en rest, der tydeligvis har indeholdt for mange sten. Stenene samles sammen,
og fremover anvendes kun materiale af den normale kvalitet.
Ud for Dansk Folkeferies huse er der udlagt ler for at stabilisere fire overgange til
stranden. Der er sået græs i det udlagte ler.
En trappe er blevet udført med træpæle og brædder samt plastkassetter på trinene. Langs trappen anbefales græsarmeringsnet, der er fleksibelt og velegnet til at
reducere sliddet på græsset.
Ved Marielyst-overgangen er det tydeligt, at den megen østenvind har blæst sand
op på østsiden af klitten.
Lidt nordfor er der en betontrappe, hvor der er udlagt græsarmeringskassetter
langs trappen til barnevogne m.v. Der holdes øje med, om kassetterne bliver glatte
med tiden.
Ud for Ternevej er digekronekoten også for lav. Kystdirektoratet har anbefalet, at
kronen hæves, når der opstår en mulighed for at få billige materialer til formålet.
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Da afvandingskanalen i området skal uddybes efter sommerferien, er der en god
mulighed for materialer, som digelaget overvejer at udnytte.
Ud for Elkenøre Øvej har der været lidt erosion i klitkanten i løbet af vinteren.
På skiltene med vejnummer og redningskrans har kommunen også opsat informationsskilte med tekst, der kun kan læses, hvis man er helt tæt på. Som anført i sidste referat er det uheldigt, da det giver unødigt slid omkring skiltene i klitterne.
Kommunen har anbefalet at se tiden an, men der er enighed om at fastholde, at
disse informationsskilte skal flyttes.
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

Holger Toxvig

Kopi: Guldborgsund Kommune
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