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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2009
Mandag den 5. oktober 2009 afholdtes digesyn med deltagelse
af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.
Foran sydenden af diget gennemføres forsøg med forskellige
sprøjtemidler til bekæmpelse af hybenroser.
Blandingen af ler og grus er nu udlagt på kronen næsten til sydenden af diget. Næste etape bliver fra 400 m nord for Bøtø
Strandvej til 400 m sydfor.
Digelaget har opsat en bænk på et lille plateau lige foran digekronen. Placeringen er i orden.
Der er placeret ca. 40 private bænke i klitten. Bænkene står
normalt ved en tværgående sti, og anvendelsen af bænken forårsager typisk et bart område på 1-2 m2. I forbindelse med digelagets drøftelse af hvad der skal ske med bænkene, anførte undertegnede, at bænkenes forøgelse af det samlede bare område
i klit og på diget er begrænset. Stierne ville være der, selvom
bænkene blev fjernet, og det er sliddet på stierne, der er den
største trussel for digesikkerheden. Hvis der skal findes en løsning på stiproblematikken (også handicaprampen), skal der arbejdes med den - eventuelt i forbindelse med en digestyrkevurdering.
Området ved den bænk, der blev behandlet af retten i Nykøbing
i 2008, blev også besigtiget. Græstørven er i god stand, og der
er ingen skader på diget.
Digelaget har anlagt en ny trappe med to plateauer. Der er et
gelænder ved den ene side og en barnevognsrampe ved den
anden. Det ser ud til at være en god løsning.
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Side 2

Der er fem private bænke ved kronebagkanten. Denne placering
er uheldig i forhold til digesikkerheden. Digelaget har skrevet til
ejerne for at få oplyst opstillingstidspunkt m.v. Hvis ejeren kan
sandsynliggøre, at han vil kunne vinde hævd på den opsatte
bænk, er digelaget indstillet på at give ham en livstidstilladelse.
Det betyder, at bænken skal fjernes, når ejeren dør eller sælger
huset.
Især langs den nordlige del af diget ligger der enkelte både oppe
på diget. Der er enighed om, at disse både skal ned på stranden, som det fremgår af reglementet. På strækningen er der kun
30-35 m fra kroneforkant til vegetationskanten. Derfor er det
særligt vigtigt her, at der ikke sker skader på digeforskråningen.
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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