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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2014
Tirsdag den 7. oktober 2014 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmanden 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.
I den forbindelse orienterede Holger Toxvig fra et fælles digesyn med tyskerne på
Det Fremskudte Dige. I Slesvig-Holsten må man ikke sprøjte. Roserne bekæmpes
ved slåning tre gange om året – første gang i maj. Man slår så tæt ved jorden som
muligt. Roserne forsvinder normalt ikke, men de holdes i ave.
St. 16,2: Her er afstanden mellem digekrone og skræntkant mindst. Af den tyske
styrkevurdering fremgår det, at strækningen er blandt de svageste på hele
digestrækningen. Derfor skal strækningen holdes under observation.
Der er på en stor del af strækningen meget store træer umiddelbart bag diget.
Under en vestenstorm kan man risikere, at enkelte træer vælter ud på diget og
spærrer vedligeholdelsesvejen. De bør fjernes hurtigt, så vejen er fri, når vandet
eventuelt kommer tilbage fra Den Botniske Bugt og giver højvande langs diget.
På strækningen mellem Birkemose og Gedesby vil digelaget forny lerlaget på
digekronen som en del af den almindelige vedligeholdelse.
Ved st. 16 ud for Holmevej blev et nyt privat bådespil samt en bænk besigtiget. På
grund af slid på klitten bør spil og bænk fjernes.
St. 15,6: Her står en privat bænk i klitten, og stien forbi er dyb og bred. Digelaget
vil udlægge ler på stien og etablere en ny bænk oven på det eksisterende understel.
St. 15,1 ved Dillet: Digelaget har etableret bærelaget for handicaprampen. Det ser
godt ud, og måske bliver det ikke nødvendigt for kommunen at lægge asfalt
ovenpå. Digelaget vil se tiden an.
På et stykke af kronen er der udlagt lergrus, og der er sået græs. Græsset kommer
fint. Der sås hestespor, så laget vil sætte yderligere et skilt op.
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St. 13 ved Bøtøgård: Lige nordfor er der fældet en del træer. Det har bevirket
småskader på digebagskråning og –krone. Skaderne udbedres, og digelaget vil
påtale skaderne over for skovfogeden.
På fribadestranden har strandgæsterne nogle steder i klitterne samlet paller og
brædder. Digelaget vil fjerne dette.
I en del af de mindre nedgange er der i september udlagt ler, og der er sået græs.
St. 7,3: En privat bænk blev besigtiget. Digelaget vil sætte skilt på, så ejeren bliver
gjort opmærksom på, at han skal fjerne bænken.
St. 5,6: En trappe, der ikke bruges så meget, er opbygget af pæle, brædder og
plastkassetter på trinene. Trappen har fungeret et år og er stadig i god stand. Hvis
der skal laves flere tilsvarende trapper, vil laget erstatte træpæle og brædder med
tilsvarende af plast.
Ved Marielyst har en mand haft ca. 20 såkaldte strandkurve opsat på stranden.
Strandkurvene er små overdækkede sofaer i flet, der kan lejes for en dag. Da
aftalen var, at de skulle fjernes inden den 1. oktober, vil laget sende ham en
påmindelse.
Et bestyrelsesmedlem har foreslået, at trælågen, der spærrer for kørsel ned på
stranden, erstattes med en aftagelig stolpe. Et monteret eksemplar blev besigtiget
på Marielyst torv. Indtil videre vil digelaget beholde trælågen.
Digelaget vil placere bigballer i hullerne i klitterne langs nedgangen ved Marielyst.
Derefter plantes hjælme, og der hegnes på begge sider af nedgangen.
Et bestyrelsesmedlem har foreslået, at der udlægges træplanker i nedgangen,
svarende til løsningen på Marielyst torv. Arealet er på ca. 300 m2. Med en pris på
2.000 kr./m2 bliver den samlede pris 600.000 kr. Digelaget synes, at andre bør
bekoste en ny belægning med træplanker, idet plankerne ikke vil forbedre digets
styrke. Plankebelægning kan også give problemer med renholdelse for sand.
St. 1,2: Ejeren af et nyt hus har ryddet en udsigtspassage gennem buskadset i
klitten. Endvidere er der opsat en bænk. Da en sådan handling ikke kan
accepteres, vil digelaget følge det mundtlige påbud op med et skriftligt.
St. 1,1: En husejer har for at få lys til sine solceller fældet eller topstynet flere træer
på digelagets grund. Laget vil tage en dialog med manden, så han ikke gør det igen.
De stynede træer skal fældes.
Helt mod nord ligger det græs, der er slået på bagskråningen, i klumper. For at få
klumperne spredt og undgå at græsset går ud, vil strækningen blive slået en gang
mere.
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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
23 25 50 38
htm@kyst.dk

Kopi: Guldborgsund Kommune
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