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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2015
Tirsdag den 28. april 2015 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, den
nye opsynsmand Bjarne og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i
sin helhed fra syd mod nord.
Digelaget har ved sydenden af diget udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser.
Udlægning af fedtemøg virker nærmest modsat. Slåning må anses for at være den
bedste bekæmpelsesmetode.
Bjerregaard medbragte jordprøver fra udgravning til en sø inden for diget. Hvis
materialet skal anvendes til udlægning på diget, bør der udføres egentlige analyser,
så materialets kvalitet kan fastslås.
St. 16,3: Der er udlagt lergrus på digekronen. Det er ikke rettet af endnu.
Samme sted: Den private bænk bliver fjernet. Det slidte område ved bænken vil så
gro til. Stien gennem klitten til stranden fyldes op med lergrus.
St. 15,9: Der etableres en såkaldt Bed&Bike inden for diget. Den forøgede cykling
langs diget kan blive et problem.
St. 15,1: Handicaprampens bærelag ser så stabilt ud, at det formentlig ikke bliver
nødvendigt for kommunen at udlægge asfalt.
St. 15-14: På denne strækning er lergruset udlagt på digekronen med en lille
pilhøjde. På den måde undgår man, at der står vand på kronen, så den lettere
køres i stykker.
St. 12-11: Jord fra opgravningen af kanalerne er udlagt på for- og bagskråning, og
der er sået græs. Det ser godt ud.
St. 7,2 Lupintorvet: En barnevognssti er etableret ved siden af trappen ved hjælp af
plastickassetter. Det ser lovende ud.
St. 6,7: Trappen er forfalden. Laget vil finde ud af, hvem der skal betale for
istandsættelsen. Måske kan istandsættelsen udføres i fællesskab med
grundejerforeningen, hvor laget leverer trappetrinene, og foreningen udfører
arbejdet. Grundejerforeningen har udtrykt ønske om at flytte trappen lidt, så stien
indenfor kommer lidt længere væk fra et hus. Hvis trappen flyttes, laves der en helt
ny trappe.
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Når der bruges fiberdug ved trapperne for at hindre nedskæring langs dem, lægges
dugen lidt ind under fliserne og ca. ½ m ud. Der er også enighed om, at knuste
trappetrin ikke graves ned, men køres væk.
Klitvej: Her er der en trappe opbygget af træbrædder og plastickassetter.
På digelagets arbejds- og depotplads stå der 20 store kunststofsække, der er fyldt
med sten. Meningen er, at de i en stormflodssituation kan sættes på en halmvogn
og køres ned til sikring af overgangen ved Marielyst. For at undgå at
kunststofsækkene mørner på grund af sollys, vil de blive dækket af.
Ved Marielyst-overgangen er der stort slid på klitten på begge sider. Digelaget har
lagt mange bigballer ud, og der er plantet hjælme og sat skilte op. Digelaget
overvejer som en konsekvens af det vedvarende slid på klitten her at forhøje diget
med ca. 0,5 m over en strækning på 200 m.
Digelagets oplysningsskilt ved Bøtø bliver flyttet til overgangen ved Marielyst.
Obelitzvej/Falkevænget: En trappe er blevet renoveret med fire nystøbte trin. Det
ser solidt ud.
Stovby Strandvej: ”Indkørsel forbudt”-skiltene ved vedligeholdelsesvejen fjernes.
Drosselvej: Trappen er slidt, og den vil blive erstattet med en ny betontrappe.
Rørsangervej: Der er i april lavet et barnevognsspor ved trappen med
plastickassetter.
Sildestrup Øvej: Opkørslen fra landsiden renoveres med lergrus og slotsgrus.
St. 1-0: Jord fra opgravningen af kanalerne er udlagt på forskråningen. Der er sået
græs, der er kommet fint.
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
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