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MANGA PROJEKT I SKOGSSTUDIERNA

lrcdje årets skogsbrukingenjörsstuderande vid yrkeshögskol¡n Novia i Ekenås var under
höstterm¡nen 201 4 engagerade
i ovanligt många projekt.
Studier i prciektform utgör en viktig
del av skogsstudierna, eftersom studerandegruppen via projekten trlims

mångsidigt

i viktiga färdígheter fór

arbetstivet. Tidsplanering och -uppfô.ljning, ansvarstagandg teamarbetg
kommunikation och marknadsföring
blir guppen bättre på tack va¡e Pro'
iektârbetet.

I stude¡ândegruppen 5i 12 finns det
9 studermd€ från olika delar av kust-

regionerna. Mathias Backlund ftån
Nykarleby och Christoffer Eriksson
ftån Kristinstad hör till dffia stude

var det dags att radâ virket för kolbränningen stående runt tändtrumman. Merpartm av virket var 1,5 me
ters biölkbitar, eftersom kolkvaliteten
Så

med sådan råvara blir mycket bra. Då
resningen av milan var klar var det
dags tör lisningen. Milan täcktes med

Ltirdagen den ó september 201.4 var
det dags föÌ tändning och bränning.
Under detta veckoslut o¡dnades också
en marknad i samband med kolbränningen. HanWerksfönrliliarei tidsmlþ
klâder och försäljning av kolmileinspirerade matprodukter fms det rikligt
av på området.
För att t¿indningm skulte lyckæ hade

jek! ett julgransprcjekt och eft marknadsföringsproiekt unde¡ hösttemi'
nen 2014, Htu beskrivs projekten lite

nä¡mue.

Projekt: Kolbränning

fl

tåndlunta tillve¡kats. Kolmilm Emilia
bö¡jade brima helt mligt plm€ma efts
en timmæ tändning. Si 12 deltog sedan
ckså i dei viktiga vaktand€t av milan.
De fick då övmatta i kolarkojoma bredvid milan. Försttidigt löliande morgon
uppstod det ett fcirsta hål i milm som
måste tätas med ve4

kvistü

Eftu ett dygm brimande placeradæ en
skontm på milm. En væka fick milæ
brima. Följmde veckoslut vil det dags
att ¡iva milan och ta till va¡a kolet. Före
kolet kunde placeras i papperssåckar
skulle det svalna och så sållade mm
bort snd och âmat skräp.

annan kuls.

I milan använde man 12 m3ved och

vill

lära sig

kolbrämingen ordentligt Senom att
själva pröva på alJa a¡betsskeds.
9i 12 anhöll om æh beviliâds €xteru
medel för kolbränningsprojektet ftån
Konstsmfundet. På Malmbacka gård
välkomnade mm studerandegruPPm
med i kolbränningsprojektet hösten
2014 med öppm amar.
Fö¡beredelsqna inleddæ i mæ 2014
med awerkníng av björkvirke till kolmilan på ett av skolans skogsskiftm.
Merpartm av virket awerkades med

motorsåg, men studerandeg¡upPen

kolutbytet blir cirka 30
virket.

o/o

av anv¿inda

ht

Si 12 fick värdefulla kuNkap€r om
kol kan produceras på traditionellt sâlt
via detta proiekt. Mstla Nylmd höU
alla llirnbruk på med järnmalmsföräd-

ling med hjälp av träkol under flera
hundra år. Det finns storâ mãngder
kolmilebotbrar och reter av kolarkojor
på otaliga plats€r i baktema.
Förutom ny kumkap får Si 12 pengu
till klasskassan med att sälja en del av

kolet från kolmilan Emilia. l-2 wlfria
sludiepoäng fick mm också till godo
för detta prcjekt.

testade också på gamla arbetsmetoder.

Tom Öste¡lund lånade ut hmdsågar
och yxor från gamla tiders kolbrânning. Man ffu en eno¡m respekt för
gamla arbetsmetoder g€nom att pÌöva

hur fysiskt krävande dæs varit. Vi¡ket
hansporterades t¡ll Malmbacka för att
få to{ka till slutet på somma¡en.
fick irokolning i alla nya arbetsme
ment av Tom Osterlund, Han frmgerade
som handledæe och arbetsledare under
alla arbetsskedm.
TiU först byggdes milms botten, ¡ostm
upp av rundvirke mh obarkade ytbräder. Tändlrumman byggdc sedan upp
i mitten. Förutom Si 12 deltog cirkâ 10
mdra int¡esserade i uppbyggnaden av
Si 12

milan.

Kolbrãnnarna: Oskar Fyrvall. Johanna Sjölânder, Chrl3toffer
Erlkrson, i/lathias Backlun4 Gustaf Lindsköld orh Tom Osterlund.

och iord.

Ftirsta plðema pá defta projekt dök
upp i samband med ett studiebsök iill
Malmbacka gård inom m mångbrukskurs. Ðär info¡merade Tom och Kita
Osterlund på ett inspirsande sätt om
sitt kolbränningsproiekt f¡ån hösten
201.3. Unds vintem dtik kolbrämingen
upp tinnu en gång när gamla tiders
skogsânvändning behandlades i en

Dâ bst¿imde Si 12 âtt d€

Man sðkertlll utbildningsprogrâmmet Naturbrukoch miljö
v¡d Yrkeshögskolàn Novla > profileringen för skogsbruk

ett lager grankvistar, G¡ankvistarna
täcktes sedan 2imu med ett lags smd/
jord, stybbning. $kaftförsedda klubbor
placerades ut runt hela milary så att
man skulle kuma täta hål i milan som
uppkomer uder brämingen.

randegmpp.
Si 12 genomförde ett kolbrännintspro-

Io

Ansôkan till rkog¡bruks¡ngenjörtstudier
pågår 17.3-9.4.2015.

Dema projektbækrivning bassar sig
på Johanna Splanders proiektrapport.

Proielü Julgran
I mitten på oktober var det sedan da83
att ta itu med följande prciekt, som
till sin omfattning var ännu större,
Julgrmar skulle man sälta tillsatmæ,
mm många mdra delmom€nt ingick i
d€tta proiekt.
Ett mångfuigt samabete med Ekenãs

företagilförening hing iulgatan æh

garmaldags iulmarknad hörde
projekthelhet. F¿trc lilla jul, då
iulgatm skulte öppnas, var Si 12 fliti8t
igång med försälining av granar/ltalmEkenäs

till

dma

Veden r¡das,

balar/tomte-paket tillbutiksinnehavare
i Ekenäs och också i Karis. Man sålde
då också lite stönejulgranar till företag.

deltog vi i ett nationellt projekt tillsammans med alla finska skogsskolor med

Det gick åt mängder med arbetstimmar att söka f¡am lämpliga granar och
levere¡a till företagama enligt ónskad
tidiabell.

Inom detta projekt fick studerande
träning i att planeta, förbereda och

Dåjulmarknadenanangerades i Ekenäs
12-13.12 hade Si 12 hand om "igångstäl-

landet av marknaden", Under marknaden marknadsförde studerande sin
kommande granförsäljning vid skolan
och s{ såfde man lotter och serve¡ade

glögg'
Två veckor före iulafton sålde Si 12
julgranar vid skolan. Man sålde både
naturgranar och odlade granâr, søm
köptes -från en större granodlare i
Raseborg. Man hade marknadsfört
denna julgransförsäljning en månad
på förhand.
Si 12 lyckades planera och organisera
arbetsuppgifte¡na i detta proþkt mycket effektivt. Albetet löpte smidigt trots
att det tidvis skulle ha behövts flera studerandei gruppen. Studerandegruppen
jobbade med hjälp av detta projekt ihop
en betydandesumma till sin klasskassa,
För dessa pengar åker man i slutet på
fjärde studieåret på en studieresa för att
bekanta sig med skogsbruket i vaìbart
land.

Projelf : Marft nadrföring
Hösten blev extra stressig för Si 12,
eftersom ett marknadsföringsptojekt
inföll samtidigt som julgransþrojektet.
Inom ramen för detta prcjekt skulle Si
12 marknadsföra skogsbruksingenjörs-

utbildningm med hjälp av extern finansiering, Inom ramen för detta projekt

skogsbruksingenjörsutbíldning,

genomförâ marknadsföÌingstillf ällen.
Studerande genomförde olika uppdrag i mindre grupper. ELMA-mässan.
Know-How-mässan och "Öppet Hus"
i Raseborg är exempel på mässor som
Si 12 deltog i.
Si 12 besökte också många gymnasier
och yrkesinstitut. De höll då presentationer fär grupper av varie¡ande storlek
En skogsdag i Ovanmalm arrangerade
Si 12 också för engrupp gymnasiestuderande från Ekenäs gymnasium. Några
stude¡ande har gjort presentationet om

skogsskötselprinciper och virkesanskaffning. Dessa skall erbjudas Iärare i
ntirbelägna skolor för testanvändning.
En del intervjuer med skogsfackmän
har också sammânställts. Interviuerna
skall användas i marknadsfðringen av
skogsbruksingenjörsyrket,

Mathla¡ l¡ham, J¡n¡ Wlk trün och Vlctor Lindqvlrt hånrtrr odladr granar

Eftersom alla idag efber avslutad utbildning föwåintas vara bra på att "sälja sin
organi6ation och sina tjänstef/ torde
detta projekt ha varit till 6tor nytta fär
utveckla dessa fürdigheter,
Fastän tre projekt rymdes in i höstterminen 2014 ftir Si 12, så ingick också

många mera traditionella kurser med
föreläsníngar, studiebesök och tenter i
höstens program.
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& Chri¡toff.r Er¡k$on

Kol¡öclç halmb¡l och

tomtufrrmför.n julgrü.

