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Flory Gates stipendiefond Fred med Jorden delar, sedan 1984, årligen ut stipendier till: ”i
första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva
jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder, som bygger på kunskap om och tillit till
jordens egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, där dess
mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja
forskning inom detta område”.
Se vidare på vår hemsida www.fredmedjorden.se!

Stipendiaterna har, enligt våra bedömningar, väl fungerande ekologiska lantbruks- och eller
trädgårdsföretag. Dessutom är alla mer eller mindre engagerade med att på olika sätt föra ut
idéerna med ekologiskt lantbruk.
Det ekologiska lantbrukets utveckling speglas till en del i våra stipendiaters företagsutveckling
och önskemål om utveckling av företagen. Många av de kvinnor som söker och får
stipendium vill utveckla sina företag genom att förädla sina och andras produkter, men även
investera i produktionen på gården.
Detta år har 127 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och till
forskning om att utveckla skogsbete.

Inge Schwagermann, Marcello´s farm – Ugerupsdal, Marcello´s farm – Ugerupsdal,
Kristianstad – får stipendium för att utveckla företagets lokala försäljning genom inköp av
certifierade våg, marknadsstånd och skylt. Inge och hennes man Marcello har ett expansivt
ekologiskt/biodynamiskt företag i östra Skåne med grönsaksodling i stor och liten skala samt
nötkreatur.

Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård, Strängnäs - får stipendium för att utveckla
företaget genom att utöka odlingen under plast genom ny platsfolie till en befintliga
plasttunnelsstomme. Karin och hennes man Mats driver ett expansivt grönsaksodlingsföretag
med fokus på tomater samt en restaurang.
Sofia Asplund, Lädja, Knapagård, Lammhult – får stipendium för att utveckla företaget
genom hjälp till omstängsling av hagar, där det därefter ska finnas betande djur av lantraser.
Sofia har med hjälp av sin man ett lantbruk enligt permakultur-principer under utveckling.
Kerstin Björklund, Warbo Kvarn AB, Sköldinge – får stipendium till utvecklingen av
företagets kvarnverksamhet genom att bygga ett torkrum för fling- och pasta-produktion.
Warbo kvarn AB är ett expansivt företag med nytänk med bl.a. gamla kulturgrödor i nära
anslutning i det ekologiska lantbruket på Linds Gård.
Anette Isacsson, Valtersten El & lantbruk, Vikbolandet – får stipendium för näringsanalys
på skrädmjölet av svarthavre. På gården som Anette driver tillsammans med sin man odlas
svarthavre, vete, åkerbönor och vall för hästfoder. Dessutom finns en ekologisk fruktodling.
Ylvali Falk, Hjärpalyckan, Bergsnäs, Lönashult – får stipendium för utveckla företaget
genom inköp av bisamhälle och honungspress. Ylvali driver tillsammans med sin sambo ett
lantbruk enligt principen för permakultur där det gamla kulturlandskapet återskapas och
gärdsgårdar byggs..
Anna-Karin Eriksson, Sunnansjö gård, Nordmaling – får stipendium till att utveckla
företaget genom inköp av flyttbara vindskyddshyddor för gårdens nötkreatur. Anna-Karin är
den 9:e generationen att bruka denna gård. Förutom köttproduktion är landskapsvård
grundbulten i företaget.
Stipendium till forskningsändamål
Sheshti Johansson, Ekeby Forskningsgård, Norrtälje – får stipendium för att genomföra
en pilotstudie om att iordningställa mark för skogsbete. Även Skogsstyrelsens medverkar i
detta projekt. Stipendiet ska täcka arbetstid för hästförare samt dokumentation och
sammanställande av resultaten.

För vidare information från Flory Gates stiftelse Fred med Jorden hänvisas till
Karin Sahlström, Marieberg, 342 34 Alvesta. Tel 076-8340073
E-post: stipendium@fredmedjorden.se

