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Frederiksberg den 2. april 2013
Pressemeddelelse vedrørende hædersbevisningen: Årets Frie Fugl
Prisen vil blive overrakt ved Foreningen Frie Fugles 30. års Jubilæumsfest i København.
Festen afholdes lørdag den 6. april1. Prisen: Det vil sige ”13 ører alt iberegnet” samt plakaten:
”Den der går egne veje” af Storm P. Foreningen Frie Fugle forsætter hermed traditionen, der startede i 1986
med uddeling af en særlig pris til initiativrige folk, der tør træde ud af mængden og gå egne veje. De seneste 5
års priser uddeles ved denne lejlighed:
Årsprisen 2008 går til
Knud Andersen, formand for Landsforeningen Levende Hav, LLH, en miljøorganisation for miljø- og
naturvenligt fiskeri. Foreningen søger med idérigdom og energi at modvirke rovdrift på vore fælles fiske og
andre af havets ressourcer, såvel nationalt som internationalt. www.levende-hav.dk
Årsprisen 2009 går til
Jørn Ussing Larsen, Aurion for årelang og vedholdende søgen efter urkornet, samt udvikling, produktion og
salg af det gode brød og især urbrødet med den gode smag, et højt næringsindhold, miljøhensyn,
menneskelige hensyn og ”den gode historie om kornet”.
Årsprisen 2010 går til
Anne-Dorthe Schrøder, EcoBaby for ihærdigt arbejde som iværksætter omkring natursutten, der er
miljøvenlig fremstillet af naturgummi. Natursutten var en succes indtil Søndagsavisen i 2010 bragte en falsk
anklage om farlig kemi deri. Din kamp for at blive renset for falsk anklage var en Davids kamp mod Goliath,
hvor du holdt ud og vandt.
Årsprisen 2011 går til
Susanne Hovmand-Stilling, Knuthenlund, Lolland for sin omlægning af godsets 1000 ha til økologisk drift
trods rådgivning om konventionel svineavl. Godset har en alsidig økologisk drift med malkegeder og malkefår til
unik osteproduktion. www.knuthenlund.dk
Årsprisen 2012 går til
Mia Helmer Jensen, Byhaven 2200 for unikt ”Gør det lokalt” initiativ til økologisk dyrkningshave på
Nørrebro i København med både miljømæssig og social dimension.
Venlig hilsen Foreningen Frie Fugle pfv. Alice Olsen alice@friefugle.dk 21430480 www.friefugle.dk
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Festen foregår i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby (Omkring hjørnet ved Vigerslev Allé
Station). Pris uddelingen foregår under middagen, der begynder kl. 18

