Årets Danske Ølpris 2010.
Hvert år uddelels Årets Danske Ølpris til en person, organisation eller virksomhed, der har
gjort en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i øllets
verden.
Årets pris blev uddelt under Ølfestival København, og gik til Per Kølster.
I begrundelsen for valget af Per Kølster sagde landsformand Bo L. Jensen bl.a.: ” Han
deltager i arbejdet med at udvælge økologiske byg-sorter specielt møntet på ølbrygning
og især med dansk humle specieltegnet til det danske klima. Han er så vidt vi ved den
eneste danske brygger der selv dyrker og malter sin byg, selv dyrker humlen og
selvfølgelig selv brygger øllet.”
Per Kølster har i mange år arbejdet med landbrug og økologi, og på visitkortet kan han
bl.a. skrive forfatter, agronom og landmand. Han har arbejdet med økologisk landbrug
siden 1975 - i mange år på Landbohøjskolen som forsker og underviser, og de senere år
med bl.a. landbrug og ølbrygning på Fuglebjerggård. På Landbohøjskolen handlede det
om at sætte økologisk jordbrug på dagsordenen. Skabe visioner og iværksætte konkrete
faglige aktiviteter i forskning og undervisning. Det har ført vidt omkring i samarbejdet med
forskere og græsrødder i både Danmark og mange andre lande. Han har arbejdet
koncentreret på det med at tage skridtet fra idé til virkelighed, og virkelig arbejde
kompromisløst på at skabe mangfoldighed, sundhed og kvalitet på alle niveauer fra jord
og til bord.
Om at modtage Årets Danske Ølpris siger Per Kølster: ”Guderne skal vide at det uanset at
drivkræften er begejstring, ja så er det en sej tur og nogen gange solidt op af bakke.
Derfor gir det et skub og medvind og yderligere tro på sagen. Jeg tror vi stadig har meget
til gode med øllet. Vi har også meget vi skal slås for i tider hvor alkohol bliver mere og
mere tabuiseret. En ægte drikkekultur må være et fælles mål for os entusiaster og
bryggere og ikke en drukkultur.”
En glad Per Kølster modtog prisen på Scenen foran mange glade festivalgæster. Med
æren følger også et diplom og 10.000 kr.
Årets danske Ølpris er uddelt siden 2002. De tidligere modtagere er:
2002 Brygmester og Æresmedlem Peter Klemmensen
2003 Bryggerfamilien Rasmussen (Refsvindinge)
2004 Forfatter og foredragsholder Torben Mathews
2005 Håndbrygger-portalen Haandbryg.dk
2006 Gastronomisk iværksætter Claus Meyer
2007 Forfatter og foredragsholder Carsten Berthelsen
2008 De 5 initiativtagere til dannelsen af Danske Ølentusiaster:
Anders Evald, Arne Slej, Ole Madsen, Poul Ladefoged og Søren Houmøller
2009 Gitte K. Bjørn for arbejdet med Humleprojektet
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Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters
Landsformand
Bo L. Jensen, bo.jensen@ale.dk tlf. 28 19 17 13 eller
Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk tlf. 61 30 17 62
Kontaktoplysninger Per Kølster:
FUGLEBJERGGAARD
Hemmingstrupvej 8, DK-3200 Helsinge, Denmark
www.fuglebjerggaard.dk
Email: per@fuglebjerggaard.dk
Tlf +45 24 25 39 70

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 lokalafdelinger
over hele landet. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser
og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl
en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems
Kontaktudvalg samt i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi
Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.

Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen via anne-mette.meyer@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62

D a n s k e

Ø l e n t u s i a s t e r

Pressekontakt Anne-Mette Meyer Pedersen • Hortensiavej 21 • 2600 Glostrup
Tel: +45 43 44 17 62 • Mob: +45 61 30 17 62 Internet: www.ale.dk

