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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2017
Tirsdag den 3. oktober 2017 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
Ved st. 16.2 er der et smalt skår i klitten, der vil blive fyldt op med sand.
100 m længere mod nord er der et sted med indskæring i klitten som følge af
højvandet i januar. Der er ofte indskæringer i klitten på denne strækning.
Nogenlunde samme sted ligger der en båd i klitkanten fastgjort til et spil. Båden
ligger ulovligt, og digelaget vil ikke give en tilladelse.
Lige nord for båden er der endnu et skår i klitten. Der er også en løs bænk her.
Ud for Dillet er der lagt lergrus på stien til stranden. Der er en skyllerende i
rampen ned på stranden.
Fra st. 14 er diget slået. Der er mange gyvel på strækningen.
Ved Bøtøgården vil digelaget opsætte en bom eller renovere den gamle for at
undgå, at der køres op over diget uden tilladelse.
Bagved diget på strækningen st. 9.9 – st. 12.7 ligger området, som Dansk Naturfond har erhvervet med det formål at genskabe natur med stisystemer for offentligheden. Fonden har opsat et el-hegn i skel. Digelaget ønsker, at der opsættes et
ekstra hegn ved digets bagskråningsfod som sikring mod kreaturer, der bryder
igennem hegnet. På grund af flere besøgende i skoven vil der komme mere slid på
diget og for at imødegå dette, ønsker digelaget, at der anlægges trapper på digets
bagskråning ud for stisystemerne i skoven.
Ved st. 10.4 er gyvel blevet skåret ned. Det ser lovende ud, men det er uklart, om
gyvelen vil skyde igen.
Ud for Salturtvej er en ulovlig bænk blevet fjernet. Beboerne ønsker en ny bænk.
Digelaget overvejer sagen.
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Ud for Rosenvej har digelaget repareret en trappe, der anvendes af få beboere.
Ved st. 7.4 er to både trukket op i klitten med et spil, som er fastgjort i klitten. Det
er imod reglementet. Ejeren er kontaktet.
Ud for Klitvej har vedligeholdelsesvejen været kørt op i forbindelse med et ombygningsprojekt. Vejen er blevet repareret, og den virker bæredygtig.
Ved st. 5.2 ligger der en vandledning langs vedligeholdelsesvejen. Der er netop
etableret en ny brønd. Området omkring brønden skal retableres mere
omhyggeligt.
Ud for Marielyst mangler digekronen overhøjde på midten. Hegnet langs nedgangen er stadig intakt.
Ud for Ternevej 17 er der en fin trappe.
På strækningen st. 0.1-1.7 (Havlykkevej-Elkenøre Øvej) vil digelaget skrive til alle
naboejendommene, idet ejerne åbenbart er meget i tvivl om placeringen af skellet
ind mod diget. Digelaget har fået opmålt området af en landinspektør.
Ved st. 1 har en grundejer klippet hul i hegnet for at undgå at skulle gå nogle få
meter hen til en trappe.
Ved nordenden af diget har en landmand udvidet sin mark ca. 3 m ind på digelagets areal. Digelaget vil markere skellet.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter gene
relt 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
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