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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2019
Tirsdag den 7. maj 2019 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra
syd mod nord.
Holmevej: Her er gamle sten blevet synlige ved klitfoden. De vil blive fjernet.
Der er flere steder slid på bagskråningen på grund af cyklister. Ved siden af trappe
er der et dybt spor med cykelslid. Det besluttes at lægge plastkassetter i sporet.
På en ca. 1200 m strækning mod syd fra Dillet vurderes det, at højvandet den 2.
jan. 2019 har taget ca. 5 m af klitten. Firmaet Rohde Nielsen har kigget på
strækningen, idet digelaget overvejer at få firmaet til at give et tilbud på
indpumpning af sand.
Ud for Dansk Naturfonds område har fonden opsat færdige trapper på
bagskråningen. Digelaget havde ønsket bredere trapper, så to personer kan
passere hinanden, og man undgår slid ved siden af trapperne.
Fårevasken, st. 11,1: Fire pælehøfder er blevet synlige efter højvandssituationen i
januar. I høfdernes landender er der store sten, der er udløbet med beton.
Høfderne er i god stand. Høfderne giver luvsideaflejring og læsideerosion. Det
overvejes, om høfderne skal bevares.
Den store P-plads, st. 9,9: Opkørslen til vedligeholdelsesvejen er belagt med
træflis. Laget overvejer, om der skal gøres noget for at forhindre færdsel.
Der er en strækning, hvor kronen er sporkørt. Sporene er manuelt fyldt op med
moræneler fra depotet. Der er tilfredshed med den arbejdskrævende
reparationsmetode.
Rugvej, st. 7,4: Fire trin på en betontrappe smuldrer. Trinene vil blive repareret.
Marielystnedgangen: Trådhegnet langs nedgangen fungerer godt, og klitterne bag
hegnet er på vej til at gro til. Det drøftes, om trådhegnet ud mod stranden skal
flyttes lidt ind mod stien, så den begyndende klitdannelse beskyttes. Kommunen
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ønsker etableret en platform på stranden til vinterbaderne. Digelaget anser en stor
plade som en mulig løsning. Kommunen må udarbejde et konkret forslag.
Elkenøre Øvej, st. 1,6: Her har der også været meget kliterosion i januar. De lave
høfder er blevet synlige. Man kan også se, at selve nedgangen til stranden har
virket som høfde.
St. 0,8: Digelaget er i kontakt med de fleste af de grundejere, der ikke har
respekteret skel.
Havlykke: Landmanden har flyttet markgrænsen, så den følger skel. Der er lave
høfder på strækningen. Høfderne giver indskæring mod syd.
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
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