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06-05-2022 

 

Det Falsterske Dige – digesyn foråret 2022 

Onsdag d. 04 maj 2022 afholdtes digesyn med deltagelse af digelagsformanden, to 

fra bestyrelsen, opsynsmanden og Bjørn Steen Frederiksen, Kystdirektoratet. Diget 

blev besigtiget udvalgte steder, fra syd til nord. 

 

Birkemosevej: 

Syd for birkemosevej er krattet blevet ryddet på bagsiden af diget, som var blevet 

nævnt i efteråret 2021. Der er ligeledes påbegyndt rydning af krat på forsiden af 

diget, bestående af bla. hybenroser og slåen. Det bliver gjort i mindre bidder, så 

det er overkommeligt. 

Markerne bag diget sniger sig ind på diget, da landmanden inddrager mere og 

mere til sine marker. Der var snak om at få målt op, så man kan få endegyldigt 

bestemt skel mellem dige og marker. 

Der blev diskuteret, at digelaget vidst nok har ansvar for et mindre dige, 

beliggende syd for afslutningen af det primære dige. Det er aldrig blevet 

vedligeholdt, da man aldrig har haft adgangsmuligheder. 

Stranden ser fin ud ved Birkemosevej, og ny vækst i skråningskanten indikerer 

rolig vinter. 

 

Holmevej: 

Der er afgravet de øverste 14 cm af kronen og påfyldt slotsgrus til bedre færdsel på 

diget. Det fjernede materiale er udlagt på forsiden af diget og sået. Såningen er 

nogle steder utilfredsstillende for digelaget. 

Det skrænt erosion der har været i foden af klitterne på stranden, er nu mere eller 

mindre blevet fyldt igen naturligt. 

Stranden står umiddelbart fin og høj. 

Her er planlagt udlægning af den første af i alt tre fodringer i 2023. 

 

Sortevej: 

Ved Dillet og Sortevej er der ligeledes etableret ny belægning på digekronen, ved 

afgravning af eksisterende materiale og udlægning af slotsgrus. Her var 

eksisterende materiale også udlagt på ydersiden af diget, og forsøgt sået til med 

græs. 

Trapperne har fået udlagt plastikkassetter til at imødekomme de slidspor, der 

opstår, når folk trækker cykler. Der blev observeret, at disse kassetter godt kunne 

bruge såning af græs. 
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Der er observeret slid på bagsiden af diget, grundet færdsel uden for etablerede 

trapper. Der blev snakket om udlægning af ca. 3 plastikkassetter hvor der er slid, 

for at forhindre udvikling af sliddet. 

 

Bøtøskoven: 

Her er ligeledes observeret et sted med slid på bagsiden af diget, hvor der igen blev 

talt om udlægning af plastikkassetter for at imødekomme problemet. 

Udlægningen af gruset stopper heromkring for nu, entreprenøren fortsætter andre 

steder på diget. 

Der er observeret læsideerosion bag den sidste høfde.  

Der er planlagt udlægning af den anden af i alt tre fodringer i 2023. 

Katastrofevejen er her delvist våd, grundet det lave bagland. 

Der er observeret underskåret klitkant ved toiletbygningerne. 

 

Bøtø: 

Slidtage omkring digelagets bænke. 

Der blev foreslået undersøge mulighederne for udlægning af halm hvor færdsel 

slider hul i klitternes bevoksning. Vides ikke hvad er muligt at få lov til. 

 

Østersøparken camping: 

Ved campingpladsen er stort slid på overgangen, specielt ved stranden. Der er ikke 

noteret løsningsforslag hertil. 

 

Marielyst: 

Vi stoppede ikke her, men det blev bekræftet over for Kystdirektoratet, at den 

tidligere etablerede overgang og plantning fungerer godt. 

 

Sildestrup: 

Der har været noget erosion i foden af klitterne/diget, men sand er efterfølgende 

fyldt lidt op foran igen naturligt. 

Stranden ser dog generelt fin ud, med fornuftig højde. 

Her bliver den tredje af de tre fodringer udført i 2023. 

 

Elkenøre Øvej: 

Her er observeret erosion i skrænt/dige foden. 

Stranden er relativ bred mod nord, men mindre bred mod syd og stranden 

fremstår ikke synderlig høj sammenlignet med andre af digelagets strande. 

Her vil den tredje af de tre fodringer i 2023 nå op og hjælpe den lave strand. 

 

Havlykke: 

Her er blevet etableret en rampe af stabilgrus/slotsgrus ned til stranden. Herefter 

er der udlagt plastikmåtter, så færdsel kan foregå ned til stranden og vandkanten. 

Måtterne fjernes til efteråret.  

Stranden noteres som ikke alt for bred – opsynsmanden citeres for, at der er 

”status quo”. 

 

 
  

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 3 

 

Digelaget oplyste, at de ikke ser behov for digesyn om efteråret. Lagets holdning 

er, at digesyn efter vinteren er tilstrækkeligt. 

 

Digelaget oplyste ligeledes, at man fra 2023 øger kontingentet med 250 ,- pr. 

husstand i en årrække, så man kan opbygge noget kapital til brug ved fremtidige 

sandfodringer på strækningen. 

 

Generelt står det fint. Udlægningen af grus på digekronen imødekommer 

trampespor. Der arbejdes med at forebygge slid, hvor det er muligt, og man 

forsøger at fjerne hybenroser, gyvel, buske og træer løbende.  

 

Generelt god vedligeholdelsesstand.  

 

Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjørn Steen Frederiksen 

20 93 35 92    

bfr@kyst.dk 

 

 

 

 

Kopi: Guldborgsund Kommune 
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