Verkefni: Frá öngli í maga.
Styrkþegi: Hollvinir Húna II

Samantekt
Hollvinir Húna II hafa í samvinnu við sérfræðinga frá Háskólanum á Akureyri rekið verkefnið
„Frá öngli í maga“ fyrir nemendur á ýmsum skólastigum. Markmið verkefnisins er að auka
áhuga og skilning þátttakenda á lífríki hafsins, sjómennsku og á hollustu sjávarfangs. Hægt er að
laga verkefnið að getu og þörfum ýmissa hópa hvað varðar tíma og innihald. Í október 2010 var
verkefnið keyrt fyrir atvinnulaus ungmenni með styrk frá Mótvægissjóði velferðavaktarinnar.
Verkefnið var auglýst í Vikudegi, fréttablaði sem gefið er út á Akureyri, einnig í Dagskránni,
sjónvarpsdagskrá sem kemur út vikulega á Akureyri/norðurlandi. Þá var verkefnið kynnt á
heimasíðu Húna II og hjá Vinnumálastofnun á Akureyri og sóttu 13 námskeiðið. Í þetta skipti var
dagskrá verkefnisins skipt á þrjá daga. Fyrsta daginn var byrjað á því að kynnast Húna II með
því að skoða bátinn og fræðast um sögu hans. Þá var farið í ýmiss öryggisatriði sem eiga við á
sjó og við siglingar svo sem notkun björgunarvesta og björgunarbáta. Helstu siglinga og
fjarskiptatæki voru kynnt svo og starf skipstjórans. Farið var í vélarrúm með vélstjóra og
leyndardómar þess útskýrðir. Þá voru þátttakendur reiðubúnir til að sleppa landfestum og halda
til veiða. Á leið á fiskimiðin var gert klárt fyrir veiði, beita skorin og henni krækt á öngla..
Þátttakendur renndu svo fyrir fisk og óhætt er að segja að aflabrögð hafi verið góð. Kennt var að
gera að afla og fengu allir nóg til að fara með heim eftir að í land var komið. Næsta dag kom
sjávarútvegsfræðingur frá HA og fræddi um lífríki sjávar og svo voru veiðarfæri aftur gerð klár.
Á leið á fiskimiðin var að þessu sinni farið yfir nokkra hnúta og annað sem tengist reipum og
böndum sem notuð eru á sjó. Eins og fyrri daginn voru þátttakendur aðstoðaðir við veiðarnar og
að gera að aflanum. Síðasta daginn var enn haldið til veiða og í þetta skipti fylgdu fréttamenn frá
sjónvarpsstöðinni N4 til að ræða við þátttakendur en þá hafði þetta verkefni náð að fanga athygli
þeirra. Þennan daginn var áherslan á „magann“ og rætt um hollustu sjávarfangs og að lokum var
aflinn grillaður og borðaður. Eftir námskeiðsslit var ekki annað að heyra á þátttakendum en að
þeir væru mjög ánægðir með námskeiðið og hjá sumum var þetta þeirra fyrsta reynsla af
sjómennsku og benda má á þáttinn “Að norðan” hjá N4 frá 15 október
(http://www.n4.is/tube/file/view/1275/) . Aðeins einn þátttakandi fann fyrir smá sjóveiki, en eins
og sagt er, “hann sjóaðist”. Þátttakendur sögðust vera jákvæðari fyrir vinnu á sjó eftrir
námskeiðið, einnig ætla þeir að nota meira af fiski til matar. Hollvinir Húna II þakka
þátttakendum samveruna og óska þeim velfarðnaðar.

Project: From fishhook to stomach
Grantee: The Friends of Huni II
Abstract
The Friends of Huni II have in cooperation with the specialists from the University of Akureyri
conducted a short course called “From fishhook to stomach” for pupils from different age
classes. The purpose of the project is to increase the interest and understanding of the
participants of marine bio-resources, seamanship and the importance of seafood in healthy diet.
In October 2010 the short course was run for 13 unemployed people with the support of the
“Mótvægissjóði velferðavaktarinnar”. The course lasted for three days. On the first day the
participants were given information on the history of the boat. Then the participants learned
about various safety issues, e.g. safety vests, live boats. The boat was then inspected; first the
machine room were the machinist pointed out the main units under his command. Then the
bridge, were the captain explained his work and showed how the various instruments are used
like the radar, GPS and the fish finder.
Now everyone was ready to head for the fishing grounds. On the way the bait was cut and put on
the hook. The first fish was soon on the deck and the result of the first day was good. The crew
showed how to bleed and gut the fish and everyone got fish to take home for supper.
Next day a fishery scientist came on board and informed the participants on the live in the oceans
and about the biology of fish. Again the boat headed for the fishing grounds and more fish was
caught. On this trip the crew showed how to tie different knots and various applications of ropes.
On the last day the focus was on the importance of fish in a healthy diet. This time a team from
the local TV station N4 were also on board to learn more about the course and to interview the
participants. After returning to port the catch of the day was prepared and grilled.
At the end of the course the participants were very positive and said they had learned a lot about
live on board a fishing boat, live in the sea and fish as food. Further comments can be seen on a
video clip on N4 (http://www.n4.is/tube/file/view/1275/) . For some this was the first time that
they had been on a boat.
The Friends of Huni II wants to thank for the support and to the participants for their company
and that their time on Huni II will be useful to them and we wish them well.

