Motortorpedobåd I
Schnellboot / Hurtigbåd
Max dybde: 10 m, vraget: 1-3 m i højden

Du er nu ved én af de fire fortøjningsbøjer, som giver
mulighed forat dykke på motortorpedobådene her i Lunkebugten
De fire vrag her i Lunkebugten er tyske Schnellboote af typen
S-100; hurtigbåde. De er i dykkerkredse også kendt som
motortorpedobåde; MTB’ere.

så sørg for at du har det rette uddannelses- og erfaringsgrundlag eller er ifølge med dykkerguide.

Motortorpedobåd I ligger med
stævnen mod nord

•	Vis hensyn til fuglelivet i området – dele af området du
befinder dig i - det inderste af Lunkebugten - er fuglebeskyttelsesområde. Sejl derfor ikke ind i bunden af bugten,
hvor fuglene hviler og søger føde.
•	Forankring ved bøjerne beskytter vragene og bevarer
dem bedre for eftertiden. Samtidig beskytter du naturen
i området.
•	Vis hensyn til dyre- og plantelivet på vragene og i området
omkring dem. Du viser hensyn ved ikke at røre dyr og planter
og ved ikke at røre bunden og hvirvle den op – herved sikrer
du også den bedste sigt på dit dyk.

Den var indtil fornyelig det flotteste af alle fire vrag. Desværre
førte manglende kommunikation mellem myndigheder til,
at en privatperson fik en forkert hævnings-tilladelse, hvorfor de fleste detaljer på vraget i dag er forsvundet.
Vragene af motortorpedobådene er af væsentlig historisk
betydning og bjærgning af vragdele må ikke finde sted.
Det er ulovligt, at fjerne genstande fra vrag uden særlig tilladelse. Efterlad vragene i samme stand som du fandt dem,
så der også er spændende oplevelser til den næste dykker!

Sikkerhed

Dykning på vragene er på EGET ANSVAR. Husk altid at tage
vare på eget udstyr og egen sikkerhed. Du bør være opmærksom på at dykning på vragene ikke er for begyndere,

Bæredygtig dykning

•	Tag ikke genstande med fra vraget, men efterlad det som
du fandt det, så andre dykkere kan få samme oplevelse
som dig.

Korrekt dykning

•	Der skal altid føres A-flag ved dykning på vragene.
•	Der skal være bådfører ombord, samt anvendes standby
dykker, når der dykkes.
•	Ved aften og natdyk skal dykkerflaget oplyses, så signalet
er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

Alarmering

•	Ved dykkerulykke:
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Søværnet,
tlf: +45 7285 0380.
• Øvrige ulykker: Ring 112.

Yderligere information om vraget: www.dyk-sydfyn.dk
• Kontakt ved problemer med bøje: De Sunkne Både Konsortium på Facebook eller +45 51 50 70 84.
•	Bøje udlagt af Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) med tilladelse fra Kystdirektoratet:
Journalnummer, 16/06102-3.

MAX FORTØJNINGSVÆGT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedobåd II
Schnellboot / Hurtigbåd
Max dybde: 10 m, vraget: 1-3 m i højden

Du er nu ved én af de fire fortøjningsbøjer, som giver
mulighed forat dykke på motortorpedobådene her i Lunkebugten
De fire vrag her i Lunkebugten er tyske Schnellboote af typen
S-100; hurtigbåde. De er i dykkerkredse også kendt som
motortorpedobåde; MTB’ere.

så sørg for at du har det rette uddannelses- og erfaringsgrundlag eller er ifølge med dykkerguide.

Motortorpedobåd II ligger med
stævnen mod syd-sydøst

•	Vis hensyn til fuglelivet i området – dele af området du
befinder dig i - det inderste af Lunkebugten - er fuglebeskyttelsesområde. Sejl derfor ikke ind i bunden af bugten,
hvor fuglene hviler og søger føde.
•	Forankring ved bøjerne beskytter vragene og bevarer
dem bedre for eftertiden. Samtidig beskytter du naturen
i området.
•	Vis hensyn til dyre- og plantelivet på vragene og i området
omkring dem. Du viser hensyn ved ikke at røre dyr og planter
og ved ikke at røre bunden og hvirvle den op – herved sikrer
du også den bedste sigt på dit dyk.

Den står med en meget flot stævn, og panserkalotten er
næsten intakt.
Hækken på båden er igennem de sidste år sunket længere
ned i dyndet og ligger i dag i samme højde som bunden.
Vragene af motortorpedobådene er af væsentlig historisk
betydning og bjærgning af vragdele må ikke finde sted.
Det er ulovligt, at fjerne genstande fra vrag uden særlig tilladelse. Efterlad vragene i samme stand som du fandt dem,
så der også er spændende oplevelser til den næste dykker!

Sikkerhed

Dykning på vragene er på EGET ANSVAR. Husk altid at tage
vare på eget udstyr og egen sikkerhed. Du bør være opmærksom på at dykning på vragene ikke er for begyndere,

Bæredygtig dykning

•	Tag ikke genstande med fra vraget, men efterlad det som
du fandt det, så andre dykkere kan få samme oplevelse
som dig.

Korrekt dykning

•	Der skal altid føres A-flag ved dykning på vragene.
•	Der skal være bådfører ombord, samt anvendes standby
dykker, når der dykkes.
•	Ved aften og natdyk skal dykkerflaget oplyses, så signalet
er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

Alarmering

•	Ved dykkerulykke:
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Søværnet,
tlf: +45 7285 0380.
• Øvrige ulykker: Ring 112.

Yderligere information om vraget: www.dyk-sydfyn.dk
•	Kontakt ved problemer med bøje: De Sunkne Både Konsortium på Facebook eller +45 51 50 70 84.
•	Bøje udlagt af Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) med tilladelse fra Kystdirektoratet:
Journalnummer, 16/06102-3.

MAX FORTØJNINGSVÆGT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedobåd III
Schnellboot / Hurtigbåd
Max dybde: 10 m, vraget: 1-3 m i højden

Du er nu ved én af de fire fortøjningsbøjer, som giver
mulighed forat dykke på motortorpedobådene her i Lunkebugten
De fire vrag her i Lunkebugten er tyske Schnellboote af typen
S-100; hurtigbåde. De er i dykkerkredse også kendt som
motortorpedobåde; MTB’ere.

så sørg for at du har det rette uddannelses- og erfaringsgrundlag eller er ifølge med dykkerguide.

Motortorpedobåd III ligger med
stævnen mod syd

•	Vis hensyn til fuglelivet i området – dele af området du
befinder dig i - det inderste af Lunkebugten - er fuglebeskyttelsesområde. Sejl derfor ikke ind i bunden af bugten,
hvor fuglene hviler og søger føde.
•	Forankring ved bøjerne beskytter vragene og bevarer
dem bedre for eftertiden. Samtidig beskytter du naturen
i området.
•	Vis hensyn til dyre- og plantelivet på vragene og i området
omkring dem. Du viser hensyn ved ikke at røre dyr og planter
og ved ikke at røre bunden og hvirvle den op – herved sikrer
du også den bedste sigt på dit dyk.

Den mangler det ene torpedorør og det andet er revet af og
ligger på bunden.Båden er desværre begyndt at falde samme, pga. af de mange opankringer der har været fortaget i
den gennem tiden.
Vragene af motortorpedobådene er af væsentlig historisk
betydning og bjærgning af vragdele må ikke finde sted.
Det er ulovligt, at fjerne genstande fra vrag uden særlig tilladelse. Efterlad vragene i samme stand som du fandt dem,
så der også er spændende oplevelser til den næste dykker!

Sikkerhed

Dykning på vragene er på EGET ANSVAR. Husk altid at tage
vare på eget udstyr og egen sikkerhed. Du bør være opmærksom på at dykning på vragene ikke er for begyndere,

Bæredygtig dykning

•	Tag ikke genstande med fra vraget, men efterlad det som
du fandt det, så andre dykkere kan få samme oplevelse
som dig.

Korrekt dykning

•	Der skal altid føres A-flag ved dykning på vragene.
•	Der skal være bådfører ombord, samt anvendes standby
dykker, når der dykkes.
•	Ved aften og natdyk skal dykkerflaget oplyses, så signalet
er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

Alarmering

•	Ved dykkerulykke:
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Søværnet,
tlf: +45 7285 0380.
• Øvrige ulykker: Ring 112.

Yderligere information om vraget: www.dyk-sydfyn.dk
•	Kontakt ved problemer med bøje: De Sunkne Både Konsortium på Facebook eller +45 51 50 70 84.
•	Bøje udlagt af Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) med tilladelse fra Kystdirektoratet:
Journalnummer, 16/06102-3.

MAX FORTØJNINGSVÆGT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

Motortorpedobåd IV
Schnellboot / Hurtigbåd
Max dybde: 10 m, vraget: 1-3 m i højden

Du er nu ved én af de fire fortøjningsbøjer, som giver
mulighed forat dykke på motortorpedobådene her i Lunkebugten
De fire vrag her i Lunkebugten er tyske Schnellboote af typen
S-100; hurtigbåde. De er i dykkerkredse også kendt som
motortorpedobåde; MTB’ere.

Motortorpedobåd IV ligger med
stævnen mod vest

Den er senest opdaget og er delvis nedsprængt/grabbet.
Båden har en usædvanlig flot stævn og panserkalot, begge
torpedorør er stadig på denne.
Vragene af motortorpedobådene er af væsentlig historisk
betydning og bjærgning af vragdele må ikke finde sted.
Det er ulovligt, at fjerne genstande fra vrag uden særlig tilladelse. Efterlad vragene i samme stand som du fandt dem,
så der også er spændende oplevelser til den næste dykker!

Sikkerhed

Dykning på vragene er på EGET ANSVAR. Husk altid at tage
vare på eget udstyr og egen sikkerhed. Du bør være opmærksom på at dykning på vragene ikke er for begyndere,

så sørg for at du har det rette uddannelses- og erfaringsgrundlag eller er ifølge med dykkerguide.

Bæredygtig dykning

•	Vis hensyn til fuglelivet i området – dele af området du
befinder dig i - det inderste af Lunkebugten - er fuglebeskyttelsesområde. Sejl derfor ikke ind i bunden af bugten,
hvor fuglene hviler og søger føde.
•	Forankring ved bøjerne beskytter vragene og bevarer
dem bedre for eftertiden. Samtidig beskytter du naturen
i området.
•	Vis hensyn til dyre- og plantelivet på vragene og i området
omkring dem. Du viser hensyn ved ikke at røre dyr og planter
og ved ikke at røre bunden og hvirvle den op – herved sikrer
du også den bedste sigt på dit dyk.

•	Tag ikke genstande med fra vraget, men efterlad det som
du fandt det, så andre dykkere kan få samme oplevelse
som dig.

Korrekt dykning

•	Der skal altid føres A-flag ved dykning på vragene.
•	Der skal være bådfører ombord, samt anvendes standby
dykker, når der dykkes.
•	Ved aften og natdyk skal dykkerflaget oplyses, så signalet
er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

Alarmering

•	Ved dykkerulykke:
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), Søværnet,
tlf: +45 7285 0380.
• Øvrige ulykker: Ring 112.

Yderligere information om vraget: www.dyk-sydfyn.dk
• Kontakt ved problemer med bøje: De Sunkne Både Konsortium på Facebook eller +45 51 50 70 84.
•	Bøje udlagt af Naturturisme I/S (+45 62 23 30 45) med tilladelse fra Kystdirektoratet:
Journalnummer, 16/06102-3.

MAX FORTØJNINGSVÆGT: 2000 KG.
DYKKERKLUBBEN
DELFINEN

