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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2019
Tirsdag den 8. oktober 2019 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen,
opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. For at undgå at beskadige
diget i det regnfulde vejr blev der ikke kørt på digekronen. I stedet kørtes ud til
diget en række udvalgte steder, hvor diget så blev besigtiget. Rækkefølgen var fra
syd mod nord.
Ud for Holmevej: Der var meget kliterosion her i januar 2019. Derfor overvejes
strandfodring. Digelaget har valgt COWI som rådgiver. Der er udført 4 pejlinger
her. Der er også udført 4 pejlinger ved henholdsvis Fårevasken og Elkenøre Øvej.
Pejlingerne vil blive sammenlignet med pejlingerne fra 2011.
Ud for Sydfalstervej: Her ses et eksempel på cykelslid i et spor op ad bagskråningen. Når sporet er kørt igennem, er det svært at reparere.
Ud for Flispladsen lige syd for Fårevasken i Bøtøskoven: Der er kraftigt slid ved
siden af den nye trætrappe. Sliddet kan reduceres ved opsætning af hegn, der leder
færdslen ved trappen.
Ud for Fårevasken i Bøtøskoven: Der er en del erosion syd for høfderne fra januar
2019. Stækningen er et muligt fodringsområde.
Ud for campingpladsen: Her er et eksempel på, at stierne ned til stranden skærer
sig ned i klitten. Digelaget overvejer, hvordan nedskæringen kan undgås.
Ud for Marielyst Strandvej: Beskyttelseshegnet er blevet ført direkte ned mod
stranden og derefter i en ret vinkel mod nord og syd.
Ud for Elkenøre Øvej: I januar 2019 var der stor erosion her syd for rampen. Det er
muligt, at der vil blive fodret her.
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Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at bortset fra ovennævnte bemærkninger
er såvel digeskråninger som klitter 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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