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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2016
Tirsdag den 27. september 2016 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
Der er en del slåenbuske uden for diget helt mod syd.
Laget vil lægge ler på stierne ned mod stranden ud for Sydfalstervej og ud for
Holmevej.
Digelaget har en aftale med ejeren af iskiosken ved Dillet om, at han skal holde øje
med affaldet i skraldespanden på diget. På stien ned mod stranden har kommunen
udlagt knust beton. Dette materiale hører ikke hjemme på dette sted. Kommunen
bør derfor erstatte den knuste beton med ler. Digelaget oplyste, at bræddestien og
platformen på stranden bliver fjernet af kommunen efter efterårsferien.
Ved Sdr. Strandvej er de hybenroser, der er blevet strøget med Roundup næsten
væk. Det er det hidtil bedste resultat i bekæmpelsen af hybenroser.
Ud for Lupintorvet i Bøtø har digelaget overvejet at etablere en dæmning mellem
digekronen og klitten uden for diget. Dæmningen vil gøre det lettere for
handicappede at komme ned på stranden. Digelaget har stillet overvejelserne i
bero indtil videre.
Ud for Klitvej er der blevet udlagt køreplader på katastrofevejen ned til et hus, der
er ved at blive ombygget. Sommerhusejeren burde have sendt en ansøgning til
digelaget i stedet for blot at spørge opsynsmanden.
Ved st. 5,6 er der en trappe for få lodsejere. Trappen er som et forsøg udført med
træpæle og brædder med trin af plastkassetter. Der er enighed om, at trappen
fungerer fint.
Langs overgangen ved Marielyst Strandvej er der opsat et kvalitetshegn på begge
sider. Hegnet er ført ca. 10 m på langs af kysten både inde ved diget og ude ved
stranden, så turisterne forhindres i at gå over klitten. Hegnet har fungeret fint, og
det er stadig intakt. Digelaget overvejer at plante hjælme i de bare områder uden
for hegnet.
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Ud for Digevej 54B har digelaget fjernet to træer med stammediameter over 10 cm.
Grundejeren mener, at nogle rosenbuske på toppen af klitten også kan skade diget
under en stormflodssituation. Han ønsker dem derfor fjernet, men det er digelaget
ikke enig i. Undertegnede deler digelagets opfattelse.
Ud for Digevej 16 har der tidligere været gravet i klitten. Digelaget lagde ler i
hullet, og det har fungeret fint.
Ved st. 1,4 er der en privat rydning, som digelaget vil holde under observation. Der
er i nærheden af rydningen opsat en privat bænk. Digelaget vil kontakte ejeren, og
ejerens ønsker vil indgå i overvejelserne om, hvilken løsning digelaget vælger.
Ved st. 1 er der på en kort strækning af digekronen mange store sten. Her har
digelaget som et forsøg haft en stenknuser til at bearbejde overfladen. Resultatet er
godt, men prisen er 3.000 kr./time. Stenknuseren kan bearbejde en strækning på
ca. 1 km i timen. Digelaget vil overveje, om stenknuseren er løsningen, eller om der
skal forsøges med anvendelse af lergrus.
Ved digets nordende er bom og skiltning sat i stand. Der er skiltet tydeligt med, at
cykler ikke må køre på diget.
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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