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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2012
Mandag den 8. oktober 2012 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed
fra syd mod nord.
Ca. 500 m syd for enden af diget ser terrænet lavt ud helt ude ved kysten. Der er
en vold indenfor. Længere inde ser terrænet højere ud. Tidligere var denne strækning en del af lagets ansvarsområde.
Ud for sydenden udføres der forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Et område er
blevet slået tre gange i år. Også sidste år blev der slået tre gange, men alligevel er
der mange små skud. Man vil prøve fræsning af et område og dækning med fedtemøg i et andet område.
Der har været udført et forsøg med græsarmeringsfliser på bagskråningen i stedet
for en trappe. Forsøget flyttes lidt nordpå.
Ved en betontrappe er der en slidt sti ved siden af. Det forsøges med afspærring af
adgangen til stien.
På skiltene med vejnummer og redningskrans har kommunen også opsat informationsskilte med tekst, der kun kan læses, hvis man er helt tæt på. Det er uheldigt,
da det giver unødigt slid omkring skiltene i klitterne. Informationsteksten bør flyttes til skilte ved stier, der er beregnet til publikums færdsel.
På en strækning er de små birketræer sprøjtet for at holde dem væk. Der er enighed om, at der skal spares nogle træer, så den spredte bevoksning af små træer
foran diget kan bevares.
På en strækning af forskråningen er der tæt brombærkrat. Der er i år forsøgt med
slåning og sprøjtning.
I nærheden er forskråningen slået fire gange i år på grund af roser.
Dansk Folkeferie har ud for deres boliger ønsket at etablere et såkaldt sundhedsspor. Ruten, der skal markeres med pæle, går bag diget og tilbage igen på diget.
Der er enighed om at acceptere ruten som et forsøg.
Ved klitpassagen ud for Bøtø Strandvej ser det ud til, at trafikken passer til bredden
af asfalten. Der er nemlig ikke så meget slid på selve klitten.
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Ved passagen ud for Marielyst Strandvej er der meget mere slid på klitten ved siden af asfalten. Der er også langt større trafik her end ved Bøtø Strandvej.
Ved trappe med slid ved siden af, udlægges der græsarmeringsfliser.
Klitten er smal ved overgangene ud for Sildestrup og Elkenøre.
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

Kopi: Guldborgsund Kommune
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