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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2017
Tirsdag den 25. april 2017 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra
syd mod nord.
Helt mod syd er der som mange andre steder langs diget en stejlkant i klitten ved
overgangen til stranden som følge af højvandet den 4. og 5. januar 2017. Der var
ved denne lejlighed ikke bølger med retning ind mod stranden. Meget affald
begravet i klitten kom frem. Det er samlet sammen og kørt væk.
Ved Dillet er der ofte husholdningsaffald i skraldespandene på diget. Ved
nedgangen til stranden er nogle store natursten blevet frilagt under højvandet. Det
er et problem i forhold til de plader, kommunen senere lægger ud, så
handicappede kan komme ned på stranden. Digelaget overvejer flere
løsningsmuligheder.
Ved Sortevej fældes æbletræet, da stammediameteren er kommet over 10 cm.
Dermed undgås, at stammerne under en storm, hvor æbletræet vælter, ligger og
slår ind mod digeforskråningen. På strækningen står der uden for diget en del ½
m høje træstubbe efter fældede træer. Der er enighed om, at stubbene tæt på diget
kan blive stående, så man ikke kører på dem under græsslåningen. Øvrige stubbe
skæres helt ned.
Digelaget planlægger at lægge lergrus i overgangen til stranden. Der opsættes
hegn, så fodgængerne bliver på lergruset.
Nord for Sortevej er der en del gyvel. Gyvel har de samme skadelige virkninger
som hybenroser. De bør derfor fjernes. For at finde den mest effektive metode
behandles i første omgang et mindre område med nedskæring og eventuelt
strygning.
Den Danske Naturfond har overtaget 153 ha af Bøtø Plantage. Fonden ønsker at
opsætte hegn ud mod digelagets areal. På grund af blød bund ønskes hegnet
placeret 2 m inde på digelagets areal. Der er enighed om, at hegnet bør placeres i
skel.
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Ud for Rosenvej 6 er der en trappe, der har nogle gamle skader. Laget finder en
løsning. Eventuelt kan gamle betontrin, der ligger på materielgården, anvendes.
Ud for Klitvej var der i efteråret udlagt køreplader på et stykke af katastrofevejen
på grund af ombygning af et hus. Pladerne er væk, og det såede græs er ved at
komme.
Ud for Stovby Strandvej har der som ved Dillet også været erosion ved enden af
overgangen til stranden. Digelaget har flere forslag til retableringen af rampen.
Ved Sildestrup Øvej har kommunen beklædt toiletbygningen med træ. I
forbindelse med arbejdet har noget af digebagskråningen været gravet væk. Jorden
er lagt tilbage, men der skal udlægges græstørv ovenpå, så den tidligere styrke af
skråningen retableres.
Ca. 300 m længere mod nord er katastrofevejen meget lav og ofte fugtig. Digelaget
overvejer at udlægge overskudsjord fra kanaloprensningen på det laveste stykke af
vejen.
Ved Skovduevejen 22 er ejeren ved at udskifte hegnet ud mod diget. Han bør,
inden han opsætter det nye hegn, have besked om at trække hegnet tilbage til skel.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter
generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning
til yderligere bemærkninger.
Næste år vil forårsdigesynet blive afholdt en uge senere.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
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