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Kære Ane Marie Olrik, kære gæster, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til jer alle ved
uddelingen af Grønlands Selvstyres Miljø- og Naturpris for 2012.
Landstinget vedtog i 2004 at Grønlands Selvstyre en gang om året skal tildele en Miljø- og
Naturpris, og det har siden da været en tradition med den årlige overrækkelse af Miljø- og
Naturprisen.
Ved stiftelsen af Selvstyrets Miljø- og Naturpris har motiveringen været, at prisen tildeles som en
påskønnelse af personer, institutioner, virksomheder eller organisationer, der som foregangsmænd
og ildsjæle i Grønland er med til at løfte natur- og miljøvebevidstheden hos os alle, eller som med
deres projekter yder en frivillig og konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland, og for
herigennem at fremhæve en vilje hertil og således udgøre et eksempel til efterfølgelse.
I år har Naalakkersuisut udvalgt prismodtagerne af Miljø- og Naturprisen inden for følgende
kategorier:
•

Løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, samt

•

Affaldsfri Natur og Miljø

I kategorien ”Løfte Natur- og Miljøbevidstheden hos os alle” har Naalakkersuisut udvalgt en
prismodtager, og navnet på modtageren vil blive meddelt gennnem medierne på et senere tidspunkt.

Under kategorien”Affaldsfri Natur og Miljø” er det mig en glæde at meddele, at Naalakkersuisut
har besluttet, at prisen for 2012 skal overrækkes til tre modtagere:

På Naalakkersuisuts vegne skal jeg derfor venligst bede een af modtagerne af Grønlands Selvstyrets
Miljø- og Naturpris 2012, Ane Marie Olrik, om at komme herop og modtage prisen.

Naalakkersuisut ønsker ved overrækkelsen af Natur- og Miljøprisen på følgende måde at begrunde
valget af Ane Marie Olrik:
“Ane Marie Olrik lægger vægt på, at der er rent i Qeqertarsuaq året rundt, der er en følge af at Ane
Marie udviser hensyn og respekt for naturen i dagligdagen.
På vej til arbejde, fra arbejde, på gåture, på ture ud i naturen har hun altid en pose med til affald.

Vedkommende tager ikke kun affald der kan være i posen, hun gør også rent i naboernes og
familiemedlemmers hundepladser, og hun samler ligeledes tungt storskrald sammen i vejsiderne til
afhentning.
Dette har kendetegnet Ane Marie i snart mange år, nemlig til at hun på frivillig basis medvirker til,
at naturen i Qeqertarsuaq bliver renholdt.
Der er ikke ret mange andre med samme karakter som Ane Maries i Qeqertarsuaq, på nær af enkelte
tilfælde, der som hende samler affald sammen.”
Dette er således Naalakkersuisuts begrundelse for overrækkelsen af prisen.
Jeg ønsker på vegne af Naalakkersuisut, at benytte denne lejlighed til at udtrykke mine
lykønskninger til dig og din familie. Et hjerteligt tillykke til jer alle sammen med Natur- og
Miljøprisen.
Med disse ord vil jeg hermed overrække Grønlands Selvstyres Natur- og Miljøpris 2012, der
includerer et pengebeløb på 10.000 kr. til Ane Marie Olrik.

