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Museum
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10 Spisested

13 Kabys affaldsstation
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Rødekors butik
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6 Marina Værksted
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Turistinformation
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15 Cykeludlejning

Medborger/forsamlingshus

Salling Dykker Park
sallingaquapark.dk
Grotte

Grotten bundareal er 25 m², den er 3,5 meter i højden og vejer ca. 25
tons. Grotten blev støbt på Thyborøn havn, hvorefter den blev sejlet Glyngøre og dumpet d. 16.12-2012.
Ideen med grotten er at skabe en hule til de marine arter, som søger
sådanne skjule steder, samtidig med at grotten er lavet med forskellige
dykker uddannelsesmæssige udfordringer
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Stenrev

Der er sejlet fra Norge, 4000 tons norsk granit til dykkerparken, hvor det
er udlagt i forskellige slags stenrev. Nogle i små og større dynger og andre i egentlig revformationer, som alle skaber huledannede rev, der giver
ly til fisk, fiskeyngel og flere forskellige krebsdyr som f.eks. hummeren.
Stenrevet er både lagt ud for det rent dykkermæssige aspekt, men også
i et forsøg på at genskabe stenrev i Limfjorden, som I sin tid er blevet
fisket op og brugt som byggematerialer på f.eks. gårde.

Ledeline

Minestryger M25
56 45.654 N
08 51.671 E
Dybde 18 meter

Leopard kampvogn

Projektgruppen købte i 2012 et stk. Leopard kamvogn mærket 1A5DK
af det danske forsvar. Kampvognen havde serie nr. 2350226023053 og
kørte under registrering 62.509. Den vejer 32 tons og er lavet af massive stål plader. Kampvognen lev udskibet fra Thyborøn havn sammen med
Grotten og blev sænket ned i dykker parken d. 16.12-2013. kampvognen
er indkøbt som én af hovedattraktionerne i dykkerparken, og er allerede
hjemsted for mange marine dyr og fisk.

Leopard 1 kampvogn
56 45.634 N
08 51.717 E
Dybde 15 meter

Minestryger

Den gamle Svenske minestryger M25, bygget og leveret til den Svenske
marine i 1941, blev sænket d.23.marts 2013 i Salling Dykker Park og
ligger perfekt på 18 meters vand. Den er bygget i Honduras mahogni på
eg, er 17,7 meter lang og vejer 70 ton.
Minestrygeren er hovedattraktionen i parken og spiller foruden som kunstig rev også en vigtig part i parkens ambition om at være én af Nordeuropas bedste dykker uddannelsesområder.

Grotte
56 45.616 N
08 51.721 E
Dybde 15 meter

Lodsbåden ”Grisen”

Den gamle Lodsbåd ”Grisen” blev bygget i 1905 på Sørensens bådebyggeri, Aalborg og måler 7,7 x 2,5 meter. Den er bygget med Fyr på Ege
træ. ”Grisen” fungerede som lodsbåd i Limfjorden og var ejet af Aalborg
lodseri op til 1965, hvorefter den blev udfaset og købt af private.
Grisen ligger på lavere vand end de andre vrag og er ment som parkens
”junior” vrag, som kan nås af snorkel dykkere.

Grisen Juniorvrag
56.45.571 N
008.51.814 E
Dybde 9 meter

Dykkerponton

Over vraget af minestrygeren M25, er placeret en 25 m² flydeplatform,
bygget i et specielt vedligeholdelsesfrit materiale, hvor genbrugsplast
bl.a. indgår. Platformen har stort dykkerbrønd, så man kan komme i og
op fra dyk i parken under sikre forhold. Samtidig kan dykkerplatformen
benyttes som base og ophold for de som besøger dykkerparken eller hvis
du bare er på svømmetur.
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Hjørnebøjer:
1: 5645.740 N
08 51.701 E 18 meter
2: 56 45.515 N
08.51.539 E 15 meter
3: 56 45.559 N
08 51.835 E 6 meter
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X = Sten rev

Idé

Salling Dykker Park

Lystbåde bliver større og større, så
havne bliver pr. definition mindre og
mindre. Sammenholdt med at vi forventer en øget tilstrømning af både til
Glyngøre havn, har Salling Aqua Parks
projekt gruppe sammen med Sallingsund Sejlklub formet ideen om at øge
havnen til det dobbelte.
Projektet startes op sammen med det
maritime center medio 2013.

Dykker parken er fri for alle og der dykkes under eget ansvar. Ønsker man kurser, kan
man henvende sig på hjemmesiden www.sallingaquapark.dk , hvor de lokale dykkerklubber kan kontaktes. På hjemmesiden vil der også være mulighed for at orientere sig
om køb af udstyr eller andre kursus udbydere, samt andre udbydere af service ydelser i forbindelse med benyttelse af parken. Man kan også melde sig ind i foreningen
Dykkergruppen og være med til at støtte parkens videre udvikling. Indmeldelse kan
ske op ovennævnte hjemmeside.

Havne
udvidelse

Baggrunden

Stigende interesse for sportsdykning
Uddannelse under sikre rammer
Rekreativt område under vandet
Forbedre vandmiljøet
Mekka for dykkere

Vision
”Sikre at alle har
mulighed for en
bådplads, og at den
øgede tilstrømning af
gæstesejlere kan
få en kajplads”

Formål

Hvorfor Glyngøre
Central beliggenhed
Dybder på omkring 24 meter

At have en lystbåde havn som kan understøtte de tiltag, der laves i byen
og på havnen, samtidigt med, at det
gode klub liv og havnens hyggelige
autentiske atmosfære bevares.

Salling
Maritim
Center

Idé

At skabe nord Europas største dykkerpark, der samtidig indeholder stor dybde
og relativ gode sikkerhedsforhold.
At skabe det første store stenrevs genopretningsprojekt i Limfjorden, som kan
være med til at genskabe et naturligt
og historisk fjordmiljø.
At skabe en turisme og oplevelses
økonomi omkring de stedbundne natur
kvaliteter og styrke positioner som
vores egn tilbyder.

Formål

At lave et multifunktionelt område, hvor
alle kan udøve deres passion og fremme
interessen for netop deres og nye vandrelaterede aktiviteter.

Idé

Huledannende stenrev

Det maritime center, skal skabe rammerne for de vandrelaterede aktiviteter
som lokal områdets borger har lyst til.
Den skal også kunne bruges som klubhus og arrangementshus.
Yderligere skal huset og aktivitetsområdet, være med til at understøtte turisme
og oplevelses økonomien i området, så
disse sikres end fortsat udvikling.

Vision
»Salling Maritim Center
skal være et udstillingsvindue for hvordan man
udnytter stedbundne
styrkepositioner til
udvikling og
fornøjelse for flere«

• Truet, sjælden og overset naturtype
• Vigtig yngle og opvækst område
• Genskabe et stenrev
• 4000 m³ norsk granit
• Samarbejde med Zoologisk Museum
• Marinebiologiske kurser DSF

Desuden findes der
• 2 skibsvrag
• Dykker platform
• Kampvogn
• Kompasbane
• Forhindringsbane
• Grotte
• Undervands natursti

Eksempler på ideer til indhold
• Salling Fjord Bad
• Salling naturfagsskole
• Salling Kano og Kajak Klub

Salling Aqua Park
Jeg har valgt at skrive mit firma eller navn på nedenstående liste, fordi jeg påskønner de tiltag,
som man gør i Glyngøre og bakker 100% op om det store og veltilrettelagte arbejde, der bliver gjort.

Jens Enevold Kristensen, Direktør

Morsø turistkontor

Mette Thybo Jensen, Museumsinspektør

Jan Jensen, Formand
Lokal komiteen for Skive

Henrik Willadsen, Afdelingsleder.
By- og Landsbyudvikling

Dansk Skaldyrcenter

GLYNGØRE SHELLFISH

Kent Bak, Direktør

