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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2010
Onsdag den 5. maj 2010 afholdtes digesyn med deltagelse af
bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.
Bekæmpelsen af hybenroser foran sydenden af diget er ikke
lykkedes. Et medlem af bestyrelsen vil rette henvendelse til
Gartnernes Videncenter med henblik på en anbefaling herfra.
Udlægningen af blandingen af ler og grus på digekronen er nu
afsluttet mod syd. Der fortsættes ud for Bøtø Strandvej med reparation af belægningen over en 800 m lang strækning.
Digelaget har opsat en bænk på et lille plateau lige foran digekronen. Placeringen er i orden.
De fire høfder ud for Fårvasken var frilagt helt ind til landenderne.
En beboer på Tulipanvej har søgt om tilladelse til at placere en
betonklods på stranden til fortøjning af sin båd. Der er enighed
om ikke at give tilladelse hertil. Beboeren ville i øvrigt skulle have
søgt hos Kystdirektoratet, som givetvis ville give afslag.
En beboer har anmodet bestyrelsen om en handicapovergang
ved Sdr. Strandvej. Kommunen har afvist at betale udgiften på
de ca. 80.000 kr. Bestyrelsen overvejer sagen.
Det store træ på diget ved Marielyst Strandvej er blevet fældet.
Formanden orienterede om status for bænksituationen. Bestyrelsens advokat har sendt et brev til en række beboere med meget gamle bænke. Heri gives en livstidstilladelse under forud-
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sætning af, at ejeren får foretaget en tinglysning til en udgift på
5.775 kr. Hidtil har en beboer afslået.
Ved nordenden af diget i ca. st. 16.000 har der i løbet af vinteren
været lidt erosion i forskråningsfoden.
De 5 høfder ud for nordenden af diget blev besigtiget. Den ene
af høfderne har luvside uden for digestrækningen. Det sand, der
fanges her, ville gøre mere gavn på digestrækningen. Derfor
kunne man overveje at fjerne denne høfde.
På mødet efter besigtigelsen spurgte formanden, om Kystdirektoratet kan udøve myndighed direkte over for beboere, der beskadiger diget ved f.eks. at grave ved bænkene. Formandens
erfaring er, at politiet afviser at gå ind i sagerne med henvisning
til manglende kapacitet. Efter mødet har undertegnede drøftet
spørgsmålet med en jurist i Kystdirektoratets myndighedsafdeling. Kystdirektoratet kan udarbejde en generel skrivelse, hvor
f.eks. gravning i diget forbydes. Kystdirektoratet kan ikke give
bøder, men kan melde skadevolderen til politiet. Om politiet reagerer anderledes på denne anmeldelse, vides ikke.
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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