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Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2020 

Tirsdag den 9. juni 2020 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, 

opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget fra syd 

mod nord. 

 

Gedesby:  

Der har været stor erosion i klitkanten. Der planlægges strandfodret her. 

 

Sortevej:  

Der har også været kliterosion her. Da klitten er lavere her, kan vegetationen bedre 

bøje ned og lukke af for yderligere erosion. Der er meget tang på stranden. 

 

Bøtøskoven:  

Der er to steder opstået cykelspor, hvor cyklisterne i stedet for at cykle direkte op 

på diget skærer hjørnet af. Der er også andre cykelspor på digebagskråningen. Et 

hegn ved skråningsfoden vil begrænse trafikken. 

 

Der er slået gyvel her. Det har hjulpet på græsset. Der planlægges strandfodret på 

denne strækning. 

 

Marielyst:  

Lidt nord for nedgangen til stranden ønsker lodsejerne en trappe forbedret. 

Digelaget finder trappens tilstand tilfredsstillende. Ombygning af en trappe skal 

ikke udføres, før det er nødvendigt, da ombygningen svækker bagskråningen i en 

periode. 

 

Ved siden af den næste trappe er der et tydeligt cykelspor. Ved en af de næste 

trapper er cykelsporet ved siden af trappen dybt og bredt. Det overvejes at sætte en 

pæl ved bagskråningsfoden for at begrænse cyklisternes fart. 

 

Lige syd for Stovby Strandvej er der lagt en hovedvandledning ned i 

vedligeholdelsesvejen. Der burde have været sten i opfyldningsmaterialet, så 

bæreevnen var forbedret. Der er sået græs. 

 

Ud for Marielyst-nedgangen er der søgt om tilladelse til en badebro. 

 

http://www.kyst.dk/
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Elkenøre: 

Der er eroderet meget af klitskrænten her. Stranden er meget lav, og adskillige 

gamle høfder er blevet synlige. Stranden er også lav mellem Sildestrup og 

Havlykke. Der er søgt om tilladelse til strandfodring. Ansøgningen er i 

høringsfasen hos kommunen. 

 

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at bortset fra ovennævnte bemærkninger 

er såvel digeskråninger som klitter intakte og i god vedligeholdelsesstand. Dige-

synet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Holger Toxvig 
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