Kutteren HM 800 Jammerbugt af Thorupstrand kommer til København efteråret 2013

Den tidligere industritrawler Mari-Lott af Hvide Sande er under ombygning til en ny
funktion som aktiv del af Thorupstrand Kystfiskerlaugs omstillingsprojekt for
fremtidssikring af naturskånsomt og bæredygtigt kystfiskeri I Skagerrak. Båden, der
er på 91 BT og 19,2 m lang, blev stærkt bygget med tætsiddende spanter og planker
af eg på Lemvig skibsværft i 1975 til partsrederiet Kruse og fik navnet Tinne Kruse af
Thyborøn. Det blev den største trækutter, der byggedes i Lemvig, og den er
dimensioneret til det hårde slid som trawler. Siden da har båden arbejdet på
Vesterhavet og været beboet af sin fire mands besætning. Nu er trawlfiskeriet slut.
Thorupstrand Kystfiskerlaug ombygger og indretter båden som garnskib med
salgsdisk på dækket. Siden vinter har båden gennemgået en grundig omkalfatring af
træskroget, udskiftning af planker, støtter, skanseklædning og shelterdæk mv. samt
indretning af ny kølelast. Som H 800 Jammerbugt af Thorupstrand blev den igen
søsat fra Ålbæk Skibs- og bådebyggeri af JOBI-værft den 23. august 2013.
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Efter søsætningen bliver Jammerbugt udrustet med disk på dækket, skibet
genoprigges, maskinrum, lukaf og messe renoveres, ligesom der indrettes et nyt
forrum i stævnen. I oktober sejler besætningen fra Thorupstrand Jammerbugt til
København. Den skal ligge, hvor Nyhavn møder Havnegade og åbne for
Thorupstrand Fiskercompagnis formidling og salg af naturskånsomt fanget fisk fra
Thorupstrand.
Thorupstrand Kystfiskerlaug samarbejder med mange parter lige fra Jammerbugt
Kommune til miljøorganisationer om at skabe vilkår for, at det naturskånsomme
kystfiskeri kan bidrage til en bæredygtig brug af havet, der bevarer et frugtbart liv på
havbunden og leverer dagfanget havfisk af højeste kvalitet. Lauget vil gerne
samarbejde med alle, der interesserer sig for at kunne smage forskel på fisk fra de
vidt forskellige fiskegrunde i Jammerbugts rige økosystem, på forskellige årstider og
når det er vejr til at gå på havet fra den tusindeårige landingsplads på den åbne strand.
Kom ned ombord og få en snak om mulighederne, når kutteren Jammerbugt lægger
til kaj ved Havnegade for enden af Nyhavn.

Jammerbugt netop søsat i Ålbæk, august 2013. I september kan man se den blive rigget og udrustet.
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