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1.0  
Organisation 

 
Digelaget Dalbybugten refererer til Andelsselskabet 
Dalbybugten AMBA, også kaldet Strandforeningen 
Dalbybugten. Strandforeningen vælger på den årlige 
generalforsamling 3-5 medlemmer til Digelaget 
Dalbybugten. 
 
Digelaget er herefter ansvarligt for alle aspekter af digets 
drift, herunder opfyldelse af nedenstående formål og 
vedligeholdelsesanvisninger.  
 

2.0  
Økonomi 

 
Digelagets økonomi varetages af Andelsselskabet 
Dalbybugten AMBA: 
Regnskab aflægges årligt på foreningens ordinære 
generalforsamling. Generalforsamlingen fastsætter også 
størrelsen af det bidrag, som medlemmerne betaler til drift 
og konsolidering af digelagets aktiviteter, og vedtager 
budget for det kommende år.  
For at kunne imødekomme myndighedskrav om 
øjeblikkelig reparation efter eventuelle skader på diget, skal 
der til digelagets disposition oparbejdes et rådighedsbeløb.  
 

3.0 
Digelagets formål  

 
 
 

At sikre at dige-anlægget til en hver tid er vedligeholdt i en 
god og forsvarlig stand. 
 
At tilse dige-anlægget for defekter, der kan have betydning 
for digets holdbarhed og levetid. 
 
At tage initiativ til udbedringer, hvis diget-anlægget er 
beskadiget. 
 

4.0  
Dige-anlægget 
 
 

Det mest synlige dige er diget mod bugten: ”Kyst-diget”.  
Mod nord har vi ”Ålekiste-diget”.  
Mod syd har vi ”Markdiget” 
 
Bag ved Kyst-diget er der lagt et dræn, der skal dræne 
bagfra kommende vand. Vandet ledes ud i nogle 
stenfaskiner på stranden 
 
Alt dette hører til ”dige-anlægget”, der skal sikre 
sommerhusområdet mod oversvømmelse. 
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5.0 
Kyst-digets konstruktion 

 
Diget er udført med en fod af ler der er gravet ned til kote 0. 
Hældningen mod stranden er 1:6 og digekrone er kote 2,7 
 
For at holde sammen på det hele er der lagt et muldlag ud 
hvori der er sået dige græs. 
 
Muldlaget er ret beskedent og kun ført ca. 3 m ned på 
forkant mod havet. Resten af dige-hældningen mod havet 
er fyldt efter med sand. 
 
Det er afgørende for digets holdbarhed, at beplantningen 
med dige græs vedligeholdes, og at forstranden foran det 
græsbevoksede dige får lov til at udvikle sig naturligt, så 
planterne og deres rodnet kan være med til at opbygge og 
stabilisere sandlaget, og dermed modvirke at havet ved 
storm får fri adgang til ler kernen.  
  

 
6.0 
Græsslåning 
 
 

 
Dige-græs blandinger er specielt udviklet til formålet. Det er 
hårdføre græsarter der har et veludviklet rodnet.  
 
Det er græssernes rodnet der skal hjælpe med at holde 
sammen på diget under en storm. For at rodnettet kan 
udvikles optimalt skal det have tilført energi fra de 
processer der finder sted i de grønne blade over jorden. 
Derfor skal vi ikke fjerne denne energiforsyning ved at slå 
græsset for tit og for tæt. Især skal græsset efterlades langt 
om efteråret. 
 
Digelaget vil sørge for græsslåning 3-4 gange i 
vækstsæsonen. 
 
Klippelængden må ikke være kortere end 7-8 cm. 
(Svarer til maksimal klippehøjde for de fleste 
græsslåningsmaskiner) 
 

Såfremt fælleder eller medlemmer af Strandforeningen 
Dalbybugten ønsker at bidrage med yderligere græsslåning 
er betingelsen, at klippehøjden nøje overholdes og at der 
ikke klippes oftere end hver 3. uge. Effekten af eventuelle 
”private” bidrag til græsslåningen vurderes løbende og 
muligheden for at fortsætte med denne praksis kan 
begrænses.   
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7.0 
Forstranden 

 
Fælleder og medlemmer af Strandforeningen Dalbybugten 
opfordres til at bidrage til at holde stranden fri for affald 
(plast, tovværk. -) samt større emner (sten, murbrokker, 
fliser, -) som potentielt kan skade diget i forbindelse med 
storm og højvande. 
 
Tang som ligger over højvandslinjen vokser hurtigt til med 
mælder. Tangvolden med mælder (herunder mældernes 
rodnet) bidrager i høj grad til at opbygge og konsolidere 
forstranden og udgør derfor en vigtig første barriere mod 
erosion. Den bør derfor, som den øvrige vegetation der 
holder på sandet over ler kernen i diget, have mulighed for 
at udvikle sig naturligt. Derfor må vegetation ikke fjernes 
med rodnet. Allerhøjst beskæres! 
 

8.0  
Færdsel på diget 

 
Færdsel på langs af diget slider på græs og jordbund og er 
tillige til gene for de nærmest boende. Færdsel på langs af 
diget er derfor ikke tilladt. 
 

9.0 
Årlige tilsyn og 
forebyggende tiltag 

 
Diget gennemgås i marts og september måned for 
reparation af eventuelle småskader og huller. 
Eventuelt top-dressets med lidt muld og der sås dige græs 
blanding efter behov. 
 

10.0 
Løbende Tilsyn 

 
Der føres løbende opsyn med angreb af 
muldvarpe/mosegrise og om nødvendigt ordres skadedyrs-
bekæmpelse.  
Diget tilses løbende for uønsket slid, samt opvækst af 
uønsket vegetation (f.eks. tykstilket ukrudt og hybenroser). 
 

11.0 
Vintersæson  

 
Der må ikke findes løse genstande så som borde, bænke, 
både, bådtrailere etc. foran diget fra 1/10 til 30/4. 
Det er de enkelte fælleder der har ansvaret for, at 
effekterne fjernes rettidigt. 
 

 


