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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2018
Tirsdag den 2. oktober 2018 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin
helhed fra syd mod nord.
St. 16.2 ved Sydfalstervej: Der er et cykelspor op ad digebagskråningen. Disse
cykelspor skal repareres, når de bliver dybe. Ved trappen ved siden af er der
knækket en pæl, og tråden er klippet over. Ud mod stranden er en del skår fyldt op
med sand. Hjælmeplanterne har arbejdet sig fint udad.
St. 15.1 ved Dillet: Stien ned til stranden virker stabil.
St. 11: Der er lagt ler ud i sporene på digekronen på en lang strækning. Det ser
fornuftigt ud.
St. 10.3: Her er der igen et cykelspor på bagskråningen. Sporet er slidt igennem til
sandet. Det er derfor nødvendigt at reparere. Der vil blive sat hegn op for at styre
cykeltrafikken.
St. 8.7: Der er enighed om, at leret bør udlægges på digekronen, så der er lidt
overhøjde på midten. Forskellige praktiske måder at gøre det på drøftes.
St. 8.2: Stien til stranden er lav. Der vil blive fyldt et læs ler i, og der lægges grus
øverst.
St. 1.6 ved Elkenøre Øvej: Den i sidste referat omtalte afspærringsbom er blevet
flyttet, så den er placeret fornuftigt, efter at et lille område er ryddet for træer.
St. 0.8: Ingen af de otte grundejere, der skal flytte deres hæk eller hegn for at
respektere skel, er kommet i gang. Den største afvigelse fra skel er ca. 3 m.
Digesynet afsluttedes med en besigtigelse af lerdepotet ved afvandingskanalen,
hvorfra materialet til udlægning på digekronen hentes. Der er i dag ca. 600 m3 i
depotet.
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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
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