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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 lantbruksföretag. Dessutom är
alla 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 har mindre
trädgårdsföretag och flera av dem vill utveckla sina företag genom att förädla sina odlade produkter.
Detta år har 110 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag eller till
forskning.
Kristina Belfrage, Ekeby Forskningsgård;Uppland( tel 0176-274035) får forskningsstipendium för
att utveckla lättare och användarvänliga redskap för mindre hästraser att användas i grönsaks- och
bärodlingar samt odling av nischgrödor såsom örter. De som har denna typ av odling är inte sällan
kvinnliga lantbrukare och fler av dem använder mindre hästraser redan idag.
Eva Enderlein, Stenliden Trädgård, Bullaren; Bohuslän (tel 0525-44111)driver tillsammans med
sin man ett trädgårdsjordbruk där de odlar allehanda grönsaker. Handarbete värderas högt och åtgången
av fossilt bränsle är lågt. För att utveckla företaget och säkra skörd och kvalité även under torrår, får
Eva stipendium, för att bygga en damm för bevattningsändamål.
Anette Isacsson,Valtersten, Mellangård, Vikbolandet; Östergötland (tel 0730-643730) är en del av
företaget Valtersten El & Lantbruk som bedriver diversifierad verksamhet med främst ekologisk odling
av spannmål och frukt. Anette får stipendium för hjälp till inköp av rensmaskin och därtill nödvändigt
lagerutrymme för att kunna utveckla försäljningen av skrädmjöl och havre från gården.
Martina Olsson, Fruemöllevägen, Klippan; Skåne (tel 0708 –493427) driver tillsammans med sin
man Fruemöllans Bär, ett litet familjeföretag som odlar och utvecklar odlingen av delikatessbär. Bären
som odlas är hallon, jordgubbar, björnbär och havtorn. En del av bären förädlas till sylt/marmelad och

dryck. Martina får stipendium för att utveckla företaget genom byte av plast på växthustunneln där
hallon odlas.
Hanna Rydström, Lovö Prästgård, Drottningsholm (tel 073-9277813) är en del av familjeföretaget
Lovö Prästgård som har ekologisk mjölkproduktion och som även är en besöksgård (genom Arla) för
skolbarn. Hanna får stipendium för att delta i en seminör-kurs. Detta för att få användbar kunskap för
att utveckla familjeföretaget.
Susanne Lundberg, Källdalen, Gödeby, Ullared; Halland ( tel 0706-912084) är en del av jordbruksoch trädgårdsföretaget Källdalens Trädgårdar. De odlar grönsaker (för avsalu) i växthus och på friland.
Susannes planer är att satsa på att utveckla företaget genom vidarförädling av de odlade produkterna
och får stipendium för delfinansiering för ombyggnation av djurstall till grovkök, beredningskök och
trädgårdsverkstad.
.
Stipendiaterna får förutom pengarna, böckerna Fred med Jorden och Väckarklocka av Elin Wägner.
Kristina Belfrage som har tilldelats stipendium från Flory Gates stiftelsen Fred med Jorden tidigare, får
boken Ikaros med två bröst av Elisabet Hermodsson & Lena Trojer.
För vidare information från Flory Gates stiftelse Fred med Jorden hänvisas till
Karin Sahlström, Marieberg, 342 34 Alvesta. Tel 0472-10637 eller 076-8340073 E-post:
stipendium@fredmedjorden.se

