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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. I år önskar flera av stipendiaterna utveckla sina företag genom
att förädla det de producerar. Många av de kvinnor som söker och får stipendium har mindre
trädgårdsföretag. Bland årets stipendiater finns i år två som har jordbruksföretag med mjölkkor och /
eller växtodling. Detta år har 59 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag.
Kerstin Björklund, Linds Gård, 640 24 Sköldinge (0157 – 50008)
driver sedan 20 år Linds Gård, ett ekologiskt lantbruk med växtodling och dikouppfödning samt stuteri,
tillsammans med sin man Hon är vd i Warbo kvarn AB och ordförande i Sörmlands Matkluster. Hon
tilldelas ett stipendium för att utveckla lantbruket och arbetet med gamla kulturspannmålssorter genom
att bygga säcksilon för torknig av de olika sorterna.
Cilla Engström, Färanäs, 342 52 Vislanda (0472 – 552047)
har en modern ekologisk mjölkgård som hon driver tillsammans med sin man. Cilla är en aktiv
föreningsmänniska på många sätt och har bla. varit med om att starta upp Slowfood Värend. Hon
tilldelas ett stipendium för att utveckla företaget genom att investera i en industribakugn, för bakning
av ostkakor.
Maria Karlsson, Mällby lantgård, Vallahedsvägen 56, 471 72 Hjälteby (0304-661728)
har ett småskaligt ekologiskt lantbruk med äggproduktion, grönsaksodling samt ett gluten- och
mjölkfritt bageri. Maria är ordförande i Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion och varit en av
initiativtagarna till föreningen ”Bohuslän Erbjuder” med handelsbod på Sundsby säteri. Nätverket
Tjörnodlat med eget varumärke har hon också varit med om att starta upp. Maria tilldelas ett
stipendium för att utveckla sitt företag genom att installera solvärmepumpar i hönshusen.

Eva Eriksson, Evas Trädgård, Lövsjö 103, 89493 Överhörnäs. (0660 – 72137).
Evas Trädgård är ett företag med grönsaksodling och förädling av grönsakerna samt biodling. Hon
tilldelas ett stipendium som uppmuntran och hjälp att utveckla företaget med investering för smältning,
rensning och prägling av nya vaxkakor.
Veronica Svensson, Baramossa gård, 312 97 Laholm ( 0431-22364)
Veronica har ett lantbruksföretag med nötköttsproduktion samt grönsaks-, bär – och fruktodling. Hon
tilldelas ett stipendium för att utveckla sitt företag genom att iordningställa av befintligt ”mjölkrum”
för att bli godkända för att få lämna ut lammkött direkt till kund.
Madeleine Lindqvist, Storå Bär och Grönsaker , Ingelshyttan, Brunstorp 311, 711 97 Storån
(0581-40212).
driver tillsammans med sin man en ekologisk bär- och grönsaksodling. Hon tilldelas ett stipendium
som uppmuntran och hjälp för att vidareutveckla företaget genom att investera i en gasolbrännare.
Därtill 15 000 kr reserverats för ett forskningsprojekt.
.
Stipendiaterna får förutom pengarna, böckerna Fred med Jorden och Väckarklocka av Elin Wägner.
Några av årets stipendiater har tidigare tilldelats stipendium från Flory Gates stiftelsen Fred med
Jorden, de får då istället boken Allt skulle tas tillvara av Barbro Henriksson eller Hemvist för mitt
dubbeljag av Elisabet Hermodsson.
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

