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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2016
Tirsdag den 26. april 2016 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget udvalgte
steder fra syd mod nord, idet det på grund af meget nedbør ikke var hensigtsmæssigt at køre på digekronen.
I forbindelse med snakken om hybenroser ved sydenden af diget, nævnte
undertegnede en artikel fra Naturstyrelsen, hvor forskellige bekæmpelsesmetoder
er gennemgået. Artiklen er fremsendt til formanden.
Ved sydenden er der en lille høfde, der blev besigtiget. Høfden er næsten sanddækket, men sandmængden varierer fra år til år.
Ved Dillet i Gedesby blev forskellige grusblandinger til digekronen drøftet. I sidste
uge er der udlagt bundsikringsgrus på et stykke af kronen nordpå. Det er meget
sjappet i øjeblikket, men det vil snart blive mere fast.
Ud for Sdr. Strandvej i Bøtø er der et stykke med hybenroser, der i september i fjor
efter slåning er strøget med Roundup. Det er tydeligt, at roserne er påvirket, men
de er ikke slået helt ihjel. Der er brugt en blanding, hvor der er tilført 5 dele vand.
Det foreslås, at blandingen næste gang gøres lidt stærkere.
Der er på forskellige strækninger af diget fældet træer, hvor stammediameteren er
kommet over de aftalte 10 cm.
Der er ud for Lupintorvet i Bøtø planer om en gangbro hen over klitten, så det
bliver lettere for handicappede at komme ned på stranden. Problemet er, at der er
en ret dyb lavning mellem diget og klitten ved stranden. Der er enighed om, at det
vil være bedre at etablere en dæmning på tværs af lavningen, så man undgår
stolper i digeforskråning og klit.
Samme sted er der på bagskråningen en trappe med et barnevognsspor ved siden
af opbygget af plastkassetter. Bortset fra at sporet kunne have været lidt bredere,
ser det ud til at fungere fint.
Ud for Marielyst Strandvej har digelaget på begge sider af nedgangen til stranden
fået opsat et Poda-hegn med fire tråde. Hegnet går både ved diget og ved stranden
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et stykke mod nord og syd, så det er vanskeligt at passere klitten uden for hegnet.
Det forventes, at hegnet løser problemet med turisternes slid på klitten uden for
overgangen.
Lidt nordfor er der endnu et område, hvor hybenroser er strøget med Roundup.
Selvom behandlingen har været som ved Sdr. Strandvej i Bøtø, er virkningen
mindre på roserne, idet der er mange skud på jordstænglen.
På digelagets arbejdsplads er der som et forsøg udstøbt et dæk med beton. Det er
meningen, at klodsen skal bruges til fortøjning af joller.
Ud for Sildestrup Øvej har der været erosion i klitskrænten under en højvandssituation i november med en vandstand på ca. 1 m.
Ud for Elkenøre planlægger laget en forhøjelse af overgangen over diget.
Ved digets nordende opsættes en chikane for cyklister. Nogle i digelaget vil gerne
bevare den hvide bom som en markering af, at her begynder digelagets område.
Laget finder en praktisk løsning.
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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