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Mødereferat
Mødedato

16. november 2011

Sted

Novozymes Kalundborg

Deltagere

Peder A. Mathiesen, Bente Munk, Ole Pedersen, Sune Aagott Sckerl,
Jens Schrøder, Heidi Alsing.
Inge Werther deltog fra frokost.

Adbud

Morten Brøgger, Per Haugsted Pedersen, Finn Andersen, Bjarne Larsen, Morten Jensen.

Strategidrøftelse:

Handlingsansvarlig

Formiddagen var afsat til en strategidrøftelse, som man gennemførte i en ”light-udgave”
uanset der var tale om et meget beskedent fremmøde og mødet i øvrigt kom sent i gang.
Udkast – sammenskrevet af de input mødet kastede af sig er vedlagt og vil blive gjort til
genstand for en drøftelse ved det kommende møde.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Orientering om End of Waste, Inge Werther fra DAKOFA deltager i mødet under dette og det efterfølgende punkt
VVM-sagen, udvikling siden sidste møde.
Stillingtagen til kommunikationsprojektets fortsættelse
Drøftelse af aftale med Landbrug & Fødevarer om sekretariatsbistand
Fremdrift i sagerne
Mødekalender 2012
Økonomi status
Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om End of Waste (EoW)
Inge Werther orienterede om status på EoW ud fra henholdsvis en workshop i marts måned og et opfølgende møde i oktober hvor udkast var drøftet på EU-plan. Der er tale om
en seriøs og ganske grundig behandling, hvor man blandt andet har indsamlet 162 tests
– prøver af forskelligt komposteret og afgasset materiale og drøftet kvalitetsniveau på de
forskellige typer og også test kriterier.
Drøftelsen forventes at fortsætte i hvert tilfælde det næste halve år. Et muligt forventet
resultat i form af en længere positivliste der evt. kan samles under begreber som enten
bioaffald eller deponerbart bionedbrydeligt organisk affald, synes sandsynligt. Dakofa
ville umiddelbart helst undgå en fast liste som hurtigt ville blive uaktuel, men til gengæld
vanskelig at holde revideret.
Jens Schrøder spurgte til konsekvenserne for Danmark. Inge Werther forudså at konsekvenserne næppe vil blive særligt mærkbare for Danmark. Det er især de nye EU-
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medlemsslande der har behov for direktiv om affaldshåndtering. Desuden er der et samlet EU-ønske om offensiv ressourcebevidsthed. Inge Werther henviste til DAKOFAs
hjemmeside om EoW, og vedlagt findes de slides Inge havde med, men ikke viste.
Punkt 3. VVM-sagen.
Heidi Alsing redegjorde kort for status som desværre fortsat er, at Naturstyrelsen Oluf
Engberg, ikke har reageret på BGORJ’s henvendelse af 4. oktober 2011. Der er således
fortsat ingen afklaring om hvorledes naturstyrelsen notat af januar 2011 skal håndteres
overfor Affaldsdirektiv og Slambekendtgørelse. Heidi Alsing foreslog at henvendelsen nu
fulgtes op af en rykker til Naturstyrelsen evt. med kopi til departementet. Inge Werther foreslog dog at man først undersøgte hvor lang en svarfrist man i ministeriet har til at svare
på henvendelser i sådanne sager.
Under punktet drøftedes også den rapport som kammeradvokaten og professor Helle
Tegner Anker udarbejdede i september 2010 om de EU-retlige rammer for arealregulering af husdyrbrug. Uanset rapporten primært handler om husdyrbrug fandt Inge Werther
at der i rapporten kunne findes belæg for at tolke parallelt, hvad angår brug af projektbegrebet i VVM-reguleringen på husdyrbrug og marker, henholdsvis rensningsanlæg og tilhørende arealer. Hun havde samlet sine betragtninger i et kort notat som er vedlagt dette
referat.
Heidi Alsing havde også efter samtale med Jens Schrøder forhørt sig om FMT – Jesper
Bonde kunne forestille sig at anlægge en sag mod Fredensborgs afvisning af spildevandsslam på de ikke-screenede marker, som BGORJ i givet fald kunne tiltræde. Meldingen fra FMT var imidlertid at man ikke selv var indstillet på at anlægge og føre en sådan sag.
Det blev drøftet om der var ide i at rette henvendelse til Kommunernes Landsforening for
at høre hvor de står i sagen. Heidi Alsing blev henvist til evt. at tage kontakt til Anders
Christiansen, men også opfordret til at vende spørgsmålet med Linda Bagge.
Sune Aagott Sckerl orienterede yderligere om at sagen fra Ålborg / Brønderslev havde
udviklet sig, idet den landmand der havde modtaget og fået udspredt spildevandsslam
på sine marker senere var blevet udsat for krydsovenstemmelsestræk i EU-støtten begrundet i at der var tale om drikkevandsfølsomt område. Kommunen havde m.a.o. anmeldt landmanden til Plantedirektoratet, der så havde foranstaltet landmanden trukket i
EU-støtte. HedeDanmark havde sat sin advokat på sagen. Heidi Alsing ville via landbrugets organisationer forhøre sig om sagen.
Sagen fortjener omtale på BGORJ’s hjemmesiden evt. bistand fra Erik Olsen Hededanmark.
Punkt 4. kommunikationsprojektet
Der var enighed om at BGORJ har brug for et presseberedskab når man har brug for at
rykke ud med en pressemeddelelse. Men man har ikke behov for eller ressourcer til et
løbende presseberedskab der følger med i pressens behandling af de sager som har interesse for BGORJ. Derfor kan aftalen være at BGORJ får en fast kontaktperson når vi
har sagen og skal have skrevet en meddelelse.
Videre drøftedes det at der netop nu med en ny regering og fokus på mange af de sager
som BGORJ har interesse i er behov for at synliggøre foreningen mere. På den bag-
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grund aftaltes det at der kunne produceres en månedlig historie, gerne i samarbejde med
Dakofa og hvor BGORJ går mere fokuseret ind.
Sune Aagot Sckerl lovede at komme med et første indspark til en god historie - antagelig
i starten af det nye år. Bente Munk meldte sig også parat til at levere en historie fra sit
område i efterfølgende måned. Om muligt kan vi producere en ny historie i hver af de
første 6 måneder af 2012. En liste tages op ved januar mødet.
Punkt 5 sekretariatsbetjening
Jens Schrøder konstaterede kort at BGORJ fortsætter aftalen med Landbrug & Fødevarer om sekretariatsbetjening i henhold til den tidligere indgåede kontrakt.
Heidi Alsing tilføjede at Landbrug & Fødevarer har tilbudt at omlægge BGORJ’s hjemme
side i eget format – sitecore – uden ekstra beregning. Det tilbyder man fordi man helst
ser at de hjemmesider som huset betjener ligger i samme format af hensyn til en rationel
og sikker betjening og et mere professionelt udtryk.
Jens Schrøder bad om at kende til evt. driftsomkostninger inde han tog stilling. Det er nu
undersøgt og det kan oplyses at der ingen særskilte driftsomkostninger er forbundet med
opgaven, idet sekretæren forventes selv at lægge på hjemmesiden som nu, men har assistancemulighed hvis der er behov.
Punkt 6. Fremdrift i sagerne
Eneste sag der umiddelbart er at rapportere om bortset fra de der er behandlet ovenfor
er Slambekendtgørelsens revision der efter MST – Linda Bagge først kommer i høring
efter årsskiftet.
Punkt 7. Mødekalender.
I det fremsendte forslag ændrede man dato for generalforsamling til den 27.april om formiddagen. Generalforsamlingen holdes i Landbrug & Fødevare i København. Heidi Alsing reserverer lokale til omkring 30 personer.
Mødelisten vil blive bekræftet på næste møde den 8. februar, når der er flere bestyrelsesmedlemmer til stede.
Punkt 8. Økonomi
Heidi Alsing gennemgik kort økonomioversigten, hvor der nu kun er en enkelt udestående kontingent restance.
Vi har modtaget opkrævning for Crucial markforsøg 100.000 kroner der er gået til betaling. Der blev stillet forslag om at vi forsøgte at spørge ind til Miljøstyrelsen, Jacob Magid,
om det måske var tiden de overtog betalingen for de forsøgsmarker som staten betydelig
interesse i. Der er tale om åbne data som BGORJ blot har reddet fra forfald i en periode
da KVL opgav disse forsøg.
9. Eventuelt
Der blev stillet forsøg om at sende en hilsen til det nydannede Miljøudvalget i Folketinget
med en præsentation af BGORJ – herunder pjece.
Heidi Alsing nævnte at hun var indbudt til at tage del i et opstartsmøde for Innovationspartnerskab for genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og –slam, 8. december. Initiativet er Miljøstyrelsen og DHI er facilitator.
NB: Alle BGORJ medlemmer skal have tilsendt dagsorden og bilag pr. mail om de
forestående møder . Det samme angår Erik Olsen og Sune Aagott Sckrel og så kan
de melde til hvis de vil deltage.
Der gennemføres en medlemstilfredshedsanalyse – gerne så hurtigt at der kan

Sune A.S.
Bente Munk
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samles op på det kommende møde i BGORJ. Heidi sender Jens udkast.

21. november 2011/Heidi Alsing

