Digelaget Dalbybugtens beretning for 2018
Indledning:
2018 var året hvor det endelig lykkedes af få afsluttet en række opgaver i
forbindelse med vores Dige projekt.
Diget anlægget stod fysisk færdigt oktober 2016. Men det viste sig, at den
sidste del af processen med div. godkendelser m.m. var mindst lige så
ressource krævende som først del af projektet.
Servitut:
Det lykkedes som sagt, at få alle nødvendige underskrifter på det krævede
servitut.
Ikke alle lodsejer var lige villige til at skrive under; men det blev klaret med
nogle modydelser - lidt ekstra dræn og lidt jordpåfyldning, - og alt kunne
afsluttes i en venskabelig atmosfære.
Tinglysning:
Tinglysningen var noget af en prøvelse.– med god hjælp fra Niel Rabølle
Knudsen og Kit Fenger Beck fra ”Lifa landinspektørerne” lykkedes også dette til
sidst.
Godkendelse:
Oktober 2018 modtog Digelaget den endelige godkendelse fra
Kystdirektoratet & Kertemind Kommune – Foreningen er nu således ejer af det
godkendte Dige-anlæg, - Foreløbig har anlægget modstået stormene ”Egon” &
”Frida” - det ser ud til at vi har fået et rigtig godt dige-anlæg.
Kørsel over diget:
Bilkørsel over diget og parkering af biler på og ved stranden har generet en hel
del sommeren igennem.
Leif har ført forhandlingerne med Kerteminde kommunen og aftalen endte op
med, at der opsættes 3 parkering forbudt skilte, samt et skilt med ”kørsel over
diget forbudt”, (- dog med undtagelse er transport at både på bådtrailer).
Dialogen vedr. placering af skilte er endt op med bedst mulige kompromis
Politi / Kommune / Andelsforening. - Parkering på i højre side er herefter ikke
tilladt.
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Vedligeholdelse af Dige-anlægget:

Defekt Højtvandsklap ved Ålekiste diget var årsag til at havvand løb om på
den forkerte side af Ålekistediget. Heldigvis nåede vi at få rør udskiftet og ny
højtvandsklap monteret inden stormfloden ”Frida”. - Tak til Hans for at bringe
sin observation videre og tak for hurtig aktion til Eddie.
Sluseport ved Ålekiste renden er Kommunens ansvarsområde. Efter venlig
henvendelse til kommunen er slusens funktion blevet sikret.
(Det kom ved samme lejlighed frem, at vores område slet ikke er medtaget i
nogen beredskabsplan.)

Græsslåning:
Græsslåning er blevet en langt større post nu på grund af den stejle bagside –
Optimal græsslåning kan koste op til ca. 25.000 kr. inkl. moms pr. gang.
Så det er klart vi søger bedst mulige kombination af metode og valg af
entreprenør. Den opgave vil pågå i nogle sæsoner.
Privat slåning er også kærkommen, såfremt vores vedligeholdelsesplan
respekteres fuldt ud. – det vil sige klipning højest hver 3 uge, - og klippehøjde
minimum. 7-8 cm. Hvilke svare til højeste indstilling på de fleste
græsslåningsmaskiner.
- Det er ikke et udseende som en golfbane der skal tilstræbes, det er derimod
et sundt og stærkt rodnet der skal sikres.

Vegetationen på stranden/ forkant dige:
Leif har også haft dialog med Kerteminde kommune vedrørende Pasning/
justering af vegetationen på forstranden ud til vandet.
Grundreglen er, at der ikke må fjerens noget - naturen skal have lov til at
passe sig selv.
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Dog er det ikke ønskeligt at jord/ ler krævende planteartet tager overhånd,
derfor er det accepteret at fjerne Bønke og Tidsler m.m.; men vigtigt - de skal
fjernes helt fra stranden og ikke henkastes i en bunke på stranden. - Leif Lau
Jeppesen kan uddybe nærmere.

Sandskrab:
Der er søgt om tilladelse til at skrabe sand fra sandbankerne uden for daglig
højtvands linje og benytte sandet til efterfyld på forstranden, hvor det er
nødvendigt. Hvilke vil have betydning for, at bevare det erosion forsinkende
lag af sand, tang og planter på digets forkant mod havet. – processen pågår.

Vejbump:
Kerteminde kommune har påklaget, at sideskrænterne ved vejbump er for
stejle. Kompromis er aftalt og sagen forventes afsluttet i løbet af de nærmeste
dage.

Digelaget Dalbybugten
Glenn Frank
29-04-2019
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