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Flory Gates stiftelse 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 tidigare stipendiater på vår hemsida www.fredmedjorden.se 

Vi ser med glädje att det är många kvinnor som startar företag med småskaliga 

grönsaksodling. Vi har också fått in ansökningar från mer etablerade stora som små 

jordbruksföretag. Stipendiefonden ger i första hand stipendier till, vad vi bedömer som, 

etablerade yrkesmässigt drivna företag.  

En av årets stipendiater är forskare från SLU i Skara. Vi glädjer oss åt ett forskningsprojekt 

inom Jordhälsa. Jorden poängteras ju i våra stadgar och jordens hälsa låg Flory Gate varmt 

om hjärtat.  

Stipendiesumman utgör ofta en delfinansiering till stipendiaternas planerade projekt och en 

uppmuntran till en duktig företagare att utveckla sitt ekologiska lantbruk. 

Detta år har 134 000 kr fördelats till följande personer, för utveckling av deras företag samt till 

forsknings - och utvecklingsprojekt. 

 

Marianne Westman, Mellerud brukar en större gård, Vena Säby i Dalsland 

tillsammans med sin syster. Företaget är inriktat på utsädesodling. På gården finns en 

alléodling med äppleträd och hasselbuskar (agroforestry). Marianne har även ett större 

antal bikupor. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom en investering i en 

port till slungrummet. www.mariannesbiodling.se   

Karin Lundqvist, Ljungbyholm, brukar ett större jordbruksföretag, Voxtorpsgården i 

Kalmar län tillsammans med sin man. På gården finns KRAV-grisar och odling av 

diverse grödor. Karin samarbetar med stiftelsen för Regenerativt Ekosystem och är 

förtroendevald i Ekologiska Lantbrukare Sydost. Hon får stipendium för att utveckla 

företaget genom att komplettera den inhyrda fermenterings-anläggningen med en 

ogrässprutas för att sprida ut det fermenterade materialet.   www.voxtorpsgarden.se  



Ylva Lundin, Sollebrunn brukar en mindre gård, i Västergötland, tillsammans med sin 

familj. På Östängs gård produceras grönsaker, honung, ägg, must, lammskinn, bär 

och frukt som säljs i bl.a. gårdsbutiken. Hon får stipendium för att utveckla företaget 

genom inköp av ytterligare handredskap med tanke på gårdens praktikanter. 

www.ostangsgard.se     

Moa Larssson Sundgren, Roslagen, brukar en gård med lantrasdjur för 

produktionen av nöt- och lammkött i Uppland. Djuren betar på naturbetesmarker. 

Försäljning finns även av får- och lammfällar, ägg och fjällkomjölk.  Moa får stipendium 

för att utveckla företaget genom att bygga ett kombinerat får- och växthus. 

Malin Schreiber, Björnlunda är en av odlarna på Peterslunds Eko Odling, en 

småskalig biodynamisk grönsaksodling med förädling i Sörmland. På gården odlas 

såväl ettåriga som fleråriga grönsaker och förädling av grönsakerna genom 

fermentering. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom ett bidrag till att 

förbättra gårdens bevattningsmöjligheter. http://ekoodling.se   

  

Johanna Nylén, Fjällbacka brukar en större gård, Utgårds i Bohuslän, tillsammans 

med sin far.  På gården finns köttdjur samt odling av vall, trindsäd och gamla 

lantsorter. Johanna har ett bageri där hon förädlar gårdens spannmål.  Hon får 

stipendium för att utveckla sitt företaget genom bidrag till inköp av en liten begagnad 

skördetröska. www.utgards.se 

 

 

Forskning och utveckling 

Christina Lundström, SLU Skara forskar tillsammans med forskare från SLU, 

Uppsala, om jordhälsa. Med det avses åkermarkens långsiktiga hållbarhet, förmåga att 

leverera ekosystemtjänster samt gynna biologisk mångfald både ovan och under jord. I 

ett tidigare projekt beskrevs några jordhälsoentreprenörers system, ur ett tekniskt och 

agronomiskt perspektiv. Stipendium ges till Christina för att komplettera ovanstående 

projekt med djupintervjuer med 4 av dessa jordhälsoentreprenörer.  Frågan som ska 

besvaras: Vad kan vi lära av dem som går före, så att vi kan stödja dem som kommer 

efter?    

 

För vidare information från Flory Gates stiftelse Fred med Jorden hänvisas till  
Karin Sahlström, Marieberg, 342 34 Alvesta. Tel 0472 - 10637  
E-post: stipendium@fredmedjorden.se 


