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Martin har
idéer som
flyger högt
VikbOlandeT
Martin Medin är en ung företagare
på Vikbolandet som arbetarmed
innovationer och ny teknik inom
lantbruksnäringen.

Sedan sex år tillbaka dri-
ver han sitt eget företag där
han främst arbetar med
täckdikning åt lantbrukare.
Det handlar om att dränera
fuktig åkermark genom att
gräva rörlagda diken – nå-
got som i sin tur ökar den
odlingsbara arealen och ger
bättre skördar.
– Jag ser en stor utveck-

lingspotential och jag får
utlopp för alla mina teknik-
idéer, berättar han.

Martin Medin har alltid haft
ett stort intresse för teknik
och innovation, som han
delar med sin pappa, Johan
Medin. De har själva byggt
omdentäckdikningsmaskin
somhannu använder.
Mendeharockså just slut-

fört ett samarbete kring ut-
vecklandet av en ny maskin
tillsammans med en hol-
ländsk tillverkare.Grundtan-
ken är att datorer ska sköta
grävningen, medan föraren
bara övervakar den. Just nu
pågår bygget av maskinen
i Holland.
Nyligenskaffadehandess-

utom en banddumper som
hanskabyggaomtillengrus-
vagn, såatthankan fåutgrus
till sina dikningsjobb utan
att orsaka skador på mar-

ken. För treår sedan fickhan
idénattanvändaenobeman-
nad liten flygfarkostoch foto-
graferademarkerhanskulle
täckdika.
Dels för att underlätta

hans eget jobb, dels för att
ge kunderna bättre doku-
mentation.

– Genom att flygfotografera
kan jagocksåsevardet ligger
gamla rör som ska tas bort,
sägerMartinMedin, somock-
såhela tiden sernyaanvänd-
ningsområdenför sin flygfar-
kost.
– En tanke i framtiden är

att jag ska kunna hänga på
en värmekamera och åka
ut och titta var det finns
extra mycket fukt i marken.
Då kan man dika tätare just
där, säger han.

När han arbetar får han stän-
digt nya idéer.
– Jaghardet frånminpap-

pa. Han har fostrat mig till
att alltid utvecklas och hela
tiden se förbättringsmöjlig-
heter, säger han.
Och han är övertygad om

att innovationer inom de
gröna näringarna är en del
av lösningen på världens
livsmedelsförsörjning i fram-
tiden.
– Vi behöver utnyttjamar-

ken bättre, säger Martin
Medin, som också har idéer
om annat vid sidan om sitt
eget arbetsområde.
– Om det blev tillåtet för

lantbrukare att skicka ut
förarlösa helikoptrar för
att kontrollera åkrarna och
bara sprida konstgödsel på
just de ytor där det behövs,
så sparar man på en ändlig
resurs, men får ändå ut en
större mängd mat, funde-
rar han.

Kring den 1 aprilnästaår ska
hans nya specialbyggdama-
skin från Holland vara klar
att frakta till Vikbolandet.
– Det finns ingen värre

i världennärdenärklar.Den
blir frän, säger han.

"
Omdet blev
tillåtet för

lantbrukare att
skicka ut förarlösa
helikoptrar för att
kontrollera åkrarna
och bara sprida
konstgödsel på just
deytordärdet be-
hövs, så spararman
på en ändlig resurs,
men får ändå ut en
störremängdmat.

Martin Medin

FN har förutspått att världens matbe-
hov kommer att öka med 70 procent
inom en 30-årsperiod. Matbristen är
ett accelererande problemmenar
docenten Per Frankelius. En del av
lösningen kan finnas i ny teknik
inom lantbruksnäringen.

Förarlös flygfarkost.Martin Medin, företagare på Vikbolandet, satsar på nya innovationer för att u
ser ständigt nya användningsområden för.
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Gröna innovationer
ska möta världens
framtida matbehov
ÖstergÖtland
Svenska innovationer
inom jordbruk och gröna
näringar kan hjälpa till att
möta världens växande
matbehov i framtiden.
Det menar Linköpings-
docenten Per Frankelius,
en av initiativtagarna till
en konferens om grön
innovation.

FN har förutspått att värl-
densmatbehov kommer att
ökamed70procent inomen
30-årsperiod.
– Befolkningen växer och

välfärdenväxer.År2050kom-
mer vi att vara tio miljarder
människor och alla vill äta
något annat än bara tråkigt
ris. Matbristen kommer att
bli ett accelererande pro-
blem,men vi ser det inte rik-
tigt än, säger Per Frankelius.
Teoretiskt sett kan man

bevattna öknar och skövla
regnskog förattökaåkerare-
alen, men det är mindre bra
lösningar. Att minska mat-
svinnet och ändramatvanor
löser en del, men det räck-
er inte.
–Vimänniskorharen ten-

densattgöradet somärbråt-
tom snarare än det som är
viktigt. Men vi har ett stort
världsproblem. Någon mås-
te ta tag i det. Ovanpådet be-
höver vi ställa om till fossil-
fritt. Vi behöver få fram eta-
nol, biodiesel ochnaturfiber
för att ersätta oljan, konsta-
terar han.

Per Frankeliusmenaratt inn-
ovationer inomjordbrukoch

grönanäringar skullekunna
bli enviktigdel i att lösapro-
blemen med världens mat-
försörjning.
–Vi ser på jordbruket som

något pittoreskt, en gubbe
med termos och en hund.
Men det är en hightech-
bransch i dag. Samtidigt kan
man skapa tillväxtmöjlig-
heter. Vi behöver draglok
somkan få fartpåvår region,
säger han.
I Kalifornien har det hög-

teknologiska jordbruket nu
blivit en viktigare export-
branschänbådeHollywoods
filmindustri och Silicon Val-
ley.
– I Sverige kan vi inte bli

världsbäst på innovation,
för vi har inte de resurserna.
Men vi skulle kunna bli
världsledande på att förstå

innovation och hur man
driver fram det, och vi har
som mål att kunna presen-
tera våra modeller för Stan-
ford och andra universitet
iUSAomnågra år, sägerhan.

Per Frankelius, som själv är
uppvuxen på en gård i Holl-
stadutanförNorrköpingoch
är väl bekant med jordbru-
kares villkor, leder ett forsk-
ningsprojekt i Linköping
kring innovation och gröna
näringar, Grönovation. Som
endel avprojektet skade an-
ordna enkonferens, Agricul-
ture Innovation Day, den 17
november på Sveriges Lant-
bruksuniversitet i Ultuna.
Konferensen är den första

i sitt slag och ett samarbe-
te mellan lantbruksuniver-
sitetet och Linköpings uni-
versitet. Tanken är att det på
sikt skabli enårligt återkom-
mande internationell konfe-
rens.

Med på konferensen ärbland
annat Prins Carl Philip, som
själv studerat på lantbruks-
universitetet, landshövding-
en i Östergötland, Elisabeth
Nilsson, samt en rad före-
tag och aktörer som arbetar
med innovationer inom de
gröna näringarna. En am-
bition med dagen är att bi-
dra till gröna lösningarmen
också tillnyasvenska tillväxt-
företag.
Man har också bjudit in

tusen lantbrukare i Öster-
götland,med tankenatt ska-
pa en bra smältdegel.
PerFrankeliusärövertygad

omattdetbehövsennyagrar
revolution–ett lika stort lyft
som när mekaniseringen
av jordbruket tog fart på
20-talet.
– För att tillmötesgåmor-

gondagensbehovavmatoch
fossilfri energipåetthållbart
sätt räcker det inte med att
förbättra dagens metoder –
det måste till helt nya inno-
vationer, säger han.
Flera högteknologiska

innovationer är redan i bruk
i dag. Det handlar bland
annat om markrobotar,
mjölkningsrobotar, och
kamerastyrdradhackningav
ogräs.
– Jag tycker det här är kul

och viktigt, men det är sam-
tidigt en allvarsfråga. Och
hoppet får stå till den krea-
tivamänniskan, säger han.

annaMi Skoog

"
Befolkningen
växer och

välfärdenväxer.År
2050 kommervi att
vara tiomiljarder
människor och alla
vill äta något annat
än bara tråkigt ris.
Matbristen kommer
att bli ett accelere-
rande problem,
menvi serdet inte
riktigt än,

Per Frankelius, docent vid
Linköpings universitet och en
av initiativtagarna till en kon-

ferens om grön innovation

Lantbruksmaskiner. Väderstad-Verkens högteknologiska
maskiner har blivit en stor exportprodukt för Sverige. I dag
kan de styras med hjälp av gps och iPad.

Veteskörd. Veteskördarna har stagnerat och allt tyngre
maskiner orsakar packskador på åkrarna. Världen står inför
stora utmaningar när befolkningen växer och matbristen
accelererar.

Innovation. Per Frankelius,

t utveckla lantbruket. Han har en förarlös flygfarkost som han
Foto: sara lindén

Nästa projekt för Per
Frankelius är att göra Carl
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