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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2010
Mandag den 4. oktober 2010 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 blevet hegnet af, så biler ikke kan
køre uden om bommen ind på diget.
Ud for sydenden er der gennemført forsøg med forskellige måder at bekæmpe hybenroser på. Det fremgår, at Roundup også
slår græsset ihjel, så sandet ligger blottet. Laget vil forsøge at
skaffe yderligere rådgivning hos en konsulent om den optimale
sprøjtning.
Ved Høfdevej er der etableret en ny velfungerende trappe. Der
opsættes en bænk lige nordfor. Ved den næste trappe er der
med grus etableret et barnevognsspor ved siden af. Jeg anser
denne løsning for sikkerhedsmæssigt i orden.
Mellem Rønnebærvej og Bøtø Strandvej er der indgået aftale
med en flishugger om at fælde alle træer med stammediameter
over 10 cm. Det er gratis for laget.
Det besluttedes ved digesynet at udsætte udlægningen af blandingen af ler og grus på digekronen på begge sider af Bøtø
Strandvej til fordel for slåning af græs på forskråningen.
Der er stadig et problem med en privat bænk på den nordlige del
af diget. Bænken er placeret på landsiden af digekronen, og laget forventer, at ejeren vil kunne vinde hævd på placeringen.
Digelaget har spurgt, om Kystdirektoratet kan stille nogle krav til
den pågældende bænk, hvis man er nødt til at acceptere placeringen.

Side 2

På denne del af diget ser det ud til, at der et sted graves i klitten
for at forbedre udsigten. Det bør standses.
På mødet bagefter orienterede undertegnede om den indledende kontakt til digeeksperterne på universitetet i Braunschweig
om en styrkevurdering af diget.
Muligheden for at stabilisere nogle af stierne på tværs af klitterne
med halm blev drøftet. Kystdirektoratet har en formand, der har
erfaringer med metoden.
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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