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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2014
Tirsdag den 29. april 2014 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
Ved den sydligste nedgang var høfden mere synlig end normalt. Nettomaterialtransporten – altså den gennemsnitlige sandtransport langs kysten over lang tid
- går mod syd. Derfor er det naturligt, at der fanges sand på høfdens nordside
(luvsiden). Dette sand mangler så på sydsiden (læsiden) med kystlinjeindrykning til følge.
Syd for sommerhusområdet ved Gedesby blev sporet på digekronen diskuteret.
En graveprøve viste, at materialet er meget sandet. Digelaget vil ikke
umiddelbart gøre noget ved sporet på denne strækning.
Grundlaget for handicaprampen ved Dillet vil laget udføre inden Skt. Hans. Det
er kommunen, der står for belægningen. Laget overvejer, om man vil have asfalt
eller plastickassetter.
Fra Sortevej og ca. 350 m nordpå er belægningen på kronen meget tynd. Laget
besluttede, at lerlaget fornyes som en del af den almindelige vedligeholdelse.
Fra Bøtøskoven til fribadestranden er diget på en strækning på 300 m blevet
forhøjet, så kronekoten er over den vedtægtsmæssige kote. Materialet stammer
fra pumpelagets udvidelse af afvandingskanalen.
Nord for fribadestranden er der på en kort strækning udlagt lergrus på
digekronen på grund af skader efter jordkørslen.
Ved Dansk Folkeferie har laget lagt ler i tre stier ned til stranden. Der er enighed
om, at det har holdt godt.
Ved Marielyst har der været henvendelse om etablering af to salgsboder. Der
blev under digesynet indgået aftale med den ene, der havde henvendt sig, om
placeringen af en 2*3 m bod i hjørnet af P-pladsen ved opgangen til diget.
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Der er som tidligere nævnt stort slid på klitten ved Marielyst. Det blev oplyst, at
etablering af en turistpier er under overvejelse. Det er sådan, at arkitekten, der
står bag projektet vedrørende byens torv, også skal udarbejde et projekt for
passagen over diget til stranden. Det kan imidlertid tage lang tid, inden der er
en endelig løsning. Derfor vil digelaget af hensyn til digesikkerheden
gennemføre en midlertidig løsning, der begrænser sliddet på klitten. Hegning
med pæle og tråd eller placering af big bags, der er store sække med grus og
sten, er under overvejelse.
Ved Stovby Strandvej er der anvendt knust beton i overgangen til stranden. Der
udlægges slotsgrus i stedet.
Der er kørt ler på Sildestrup-overgangen. Det ser godt ud. Der vil blive sat
bigballer i kanten af stien. Grundejerforeningen ønsker en badebro her.
Digelaget er positivt indstillet, men det er en forudsætning, at broen bliver taget
ind om vinteren. Der skal søges tilladelse til badebroen hos Kystdirektoratet.
Lige nord for Sildestrup-overgangen er diget blevet forhøjet til den
vedtægtsmæssige kronekote. Det er også tilfældet for en lang strækning på
nordenden af diget. Det nysåede græs i den udlagte jord er ved at komme op.
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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