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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!
Årets fyra stipendiater har olika typer av företag med även olika inriktningar.
Stipendiesumman är en delfinansiering till stipendiaternas planerade projekt och en
uppmuntran till en duktig företagare.
Vi fortsätter att stödja Ekeby Forskningsgård, där Kristina Belfrage forskar på att
utveckla ett småskaligt ekologiskt lantbruk genom ett projekt om hur mjölkens
hälsoeffekter kan påverkas..
Detta år har 73 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag
och till forskning om att hur olika faktorer kan påverka mjölkens hälsoeffekter..

Anneli Öhman, Öhmans Lantbruk / Östanö skafferi, Noraström – företaget
omfattar såväl jord- och skogsbruk och köttdjur som rabarberodling och förädling.
Gården har gått i arv i 10 generationer. Anneli får stipendium för att utveckla sitt
produktionskök och därmed även kunna hjälpa andra producenter med förädling av
sina produkter. www. ostano.se
Maria Danielsson, Rikkenstorp tourism and nature, Grängesberg – gårdens syfte
är bla. att bedriva forskning om hållbara småskaliga gårdar med diversifierad
verksamhet som även ska vara ekonomiskt hållbara. Maria får stipendium för att starta
upp en småskalig äggproduktion men också en mycket småskalig köttproduktion (
tuppkycklingar och äldre höns). Detta projekt kommer att följas upp och utvärderas av Örebro
universitet. www.rikkenstorp.se

Rebecka Törnqvist, Hälsingbo Skogsträdgård HB, Stjärnsund – företaget omfattar
en skogsträdgård med fleråriga grönsaker och vedartade växter men även växthus

Rebecka Törnqvist, Hälsingbo Skogsträdgård HB, Stjärnsund – företaget omfattar
en skogsträdgård med fleråriga grönsaker och vedartade växter men även växthus
och odlingsbäddar. Överskott av grönsaker säljs på Stjärnsunds lokal bruksmarknad.
Rebecka får stipendium för att utveckla odlingen genom att installera ett
droppbevattningsystem som drivs med el från en solcell. Detta för att försörja växthus
och odlingsbäddar med nödvändigt vatten.
Maja Södergberg, Nybrukarna Ekonomiska förening, Tolg – Nybrukarna är en nystart
odlarförening i Florys hemtrakter, därav görs detta undantag. (vanligtvis ges inte stipendium
till nystartade företag). 6 personer odlar på olika plaster i närheten av Tolg och de sköter
odlingarna, förädlar och säljer gemensamt. Maja och föreningen får stipendium för inköp och
byggnation av en stor kompost, som kan ta hand om komposterbart avfall från byns
lanthandel och Pannkakashuset i Tolg. www.nybrukarna.se
Stipendium till forskningsändamål
Kristina Belfrage, F:a Kristin Belfrage, Ekeby Forskningsgård, Norrtälje
– får
stipendium för tredje året och i år för att undersöka olika faktorer som kan påverka mjölkens
hälsoeffekter. Fyra besättningar med fjällkor ska följas upp vad det gäller foderstat,
besättnigarnas storlek samt diperiodens längd och hur detta påverkar mjölkens innehåll av
proteiner (kaseiner). Fjällkornas mjölk skiljer sig genetiskt från produktionsraserna vad gäller
bl.a. kaseiner som påverkar ostutbyte och mjölkallergier. www.ekebyresearchfarm.se

För vidare information från Flory Gates stiftelse Fred med Jorden hänvisas till
Karin Sahlström, Marieberg, 342 34 Alvesta. Tel 0766 -279383
E-post: stipendium@fredmedjorden.se

