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Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2021  

Torsdag den 30. sep. 2021 afholdtes digesyn med deltagelse af tre fra bestyrelsen, 

opsynsmanden og Bjørn Frederiksen, Karl-Søren Geertsen og Holger Toxvig, 

Kystdirektoratet. Digelagsformanden var forhindret i at deltage i selve besigtigel-

sen, men deltog ved gennemgangen af besigtigelsesrapporten bagefter. Diget blev 

besigtiget udvalgte steder fra syd mod nord. 

 

Birkemosevej: 

På digestykket mod syd er der en del brombærkrat på digebagskråningen. Der er 

også en del træer, der er blevet for store. Disse træer fældes, og brombærkrattet 

fjernes. Vedligeholdelsesvejen bag diget er blød på lave steder på grund af vand. 

Det aftaltes, at der her udlægges grus samt flis ovenpå. 

 

Holmevej: 

Det er her, der på en 2,5 km lang strækning gennemføres forsøg med en 

slotsgrusbelægning på digekronen. Der skrabes først ca. 17 cm af kronen. Dette 

materiale udlægges på den øverste del af digeforskråningen. Fra stranden kan man 

se, at vegetationen har bredt sig godt ned over klitkanten. 

 

Sortevej: 

Digelaget overvejer at forstærke overgangen til stranden med en belægning. 

 

Bøtøskoven: 

Vi drøftede udfordringerne med vilde roser og gyvel. Der er enighed om, at 

planterne reelt er umulige at udrydde. Til gengæld er en inddæmning af 

områderne med disse planter en realistisk strategi. 

 

Marielyst: 

Hegningen langs overgangen fungerer fint. Der er plantet hjælme på de to hjørner 

lige inden for stranden. 

 

Elkenøre Øvej: 

Der er meget sand på stranden, så høfderne er dækket. 

 

Havlykke: 

Kommunen overvejer at etablere et slæbested her. 

http://www.kyst.dk/
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Digelaget oplyste, at der ikke har været så mange cykler på diget denne sommer. 

Det skyldes, at der endnu ikke er kommet ny belægning på digekronen. 

 

Bortset fra de anførte bemærkninger er digeskråning, digekrone og 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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