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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!    
Av  åretsrets  åtta  stipendiater  är  två  inriktade  på  forskning  med  kvinnlig  profil!  De  sex  
företagen  har  olika  typer  av  företag  med  olika  inriktningar.  Stipendiesumman  är  en  
delfinansiering  till  stipendiaternas  planerade  projekt  och  en  uppmuntran  till  en  duktig  
företagare.  
Detta  år  har  122  500  kr  kr  fördelats  till  följande  personer  för  utveckling  av  deras  företag  
och  till  forskningsprojekt    
  
Helena  N  Olofsson,  Högalunds  Kulturvandring  &  Lantbruk,    Hörby  (tel  070-2087061)  -  
får  stipendium  för  att  utveckla  företaget  genom  att  inreda  det  gamla  grisstallet  med  en  kamin,  
för  att  kunna  ta  emot  gäster,  som  gör  en  vandringen  genom  bildvisning.  Företaget  är  inriktat  
på  köttdjuruppfödning  och  kulturvandringar  i  naturbetesmarker,  bokskog  m.m..    
www.kulturvandring.se  
Mariana  Hugosson,  Skälshult  Gård  AB,  Hjorted,  (tel  070-2729194)  brukar  sedan  2009  en  
liten  gård  i  den  småländska  skogen  tillsammans  med  sin  man.    Mariana  får  stipendium  för  att  
utveckla  sin  ekologiska  chili-odling  genom  att  installera  ett  solcelldrivit  bevattningssystem.  
www.skalshult.se  
Mia  Jonsson,  Lilla  Labäck,  Lidköping    (tel  070-6826988)  -  startade  med  en  sparrisodling  
som  har  växt  ut  till  att  bli  en  större  grönsaksodling  med  växthus,  packhall  och  ett  
förädlingskök.  Mia  får  stipendium  –  en  liten  hjälp  till  att  förverkliga  planerna  att  utveckla  sitt  

grönsaksföretag  med  möjlighet  till  förädling  av  andra-sorteringsprodukter  till  färdig  hämtmat.  
www.lillalaback.se  
Anette  Isacsson,Valtersten,  Mellangård,  Vikbolandet;;  (tel  0730-643730)  är  en  del  av  
företaget  som  bedriver  diversifierad  verksamhet  med  främst  ekologisk  odling  av  spannmål  
och  frukt.    Anette  får  stipendium  för  att  utveckla  sitt  företag  genom  att  göra  en  näringsanalys  
av  nyttiga  ämnen  i  sin  äpplemust  såsom  ex  flavonoider  och  därtill  öka  värdet  på  sin  produkt.  
www.valtersten.se  
Familjen  Brodin  Bjärnborg,  Bäckhästen,  Unnaryd,  (tel  0370  –  63049)-    har  en  gård  med  
djur  och  växtodling  som  satsat  på  förädling  av  spannmål  genom  ett  stenugnsbageri  och  
sommarcafé.  Stipendium  söks  för  att  utveckla  företaget  genom  plantering  av  bärbuskar  och  
äppleträd,  inköp  och  uppsättning  av  viltstängsel  samt  en  bevattningsanläggning.  De  får  ett  
stipendium  för  hjälp  till  viltstängslet  www.backhasten.se  
Katarina  Molitor,  Ändebols  gård,  Bettna  (tel  0706-871500)  har  en  gård  med  inriktning  på  i  
växthusodling,  gårdsbutik  och  sommarcafé  samt  köttdjur  (dikor  och  får).  Stipendiet  har  sökts  
för  att  utveckla  företaget  genom  att  investera  i  ett  nytt  bågväxthus  samt  grundläggning,  
dränering  och  montering  av  detta.  Katarina  får  stipendium  till  de  grundläggande  arbeten  till  
denna  investering.  www.andebolsgard.se  
  
  
Stipendium  till  forskningsändamål  
Sheshti  Johansson,  Stockholm,  forskning,  tel  073-5741416  söker  till  sitt  forskningsprojekt,  
som  ska  resultera  i  en  bok.  En  bok  om  samspelet  mellan  människa  och  häst  i  kontexten  av  
brukskörning  och  i  ett  mer  kvinnligt  perspektiv.  Shesti  får  stipendium  för  att  skriva  ett  utkast  till  
denna  bok  samt  hjälp  för  resorna  till  läromästaren,  hästkarlen  i  Uppsala.  
  
Åsa  Stål,  Malmö,  forskning    tel  0730-323632,  har  sökt  för  forskningsprojektet  ”Omsorgsfull  
samlevnad  över  artgränser  för  gemensamt  blomstrande”.  Åsa  får  stipendium  till  bl.a.  en    
resan  till  Nya  Zeeland  där  hon  har  ett  forskningssamarbete  med  Dr  Anne  Galloway,  Victoria  
University  of  Wellington  samt  skapandet  av  ett  scenario  på  möjliga  framtida  jordbruksformer  
som  tar  omsorg  och  ömsesidigt  beroende  och  välmående  på  allvar.    
  

  
  
  
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  

