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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

14. juni 2013

Sted

ESØ 90, Tarm

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark
Peder A. Matiesen, Novozymes
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Tommy Flack-Pedersen
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Martin Poulsen, ESØ 90
Kent Brejnholt, KomTek Miljø af 2012 A/S

Afbud

Bente Munk, Affald Plus
Per Haugsted Pedersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet
Handlingsansvarlig

Dagsorden:
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Bestyrelsen bekræftede godkendelse af referatet, der ligeledes er sket på mail.

Ad 2. Opfølgning på Generalforsamling
Julie Lykke Jacobsen gennemgik budgettet for 2013 – herunder at der er budgetteret
med en tilgang på 2 basis-medlemmer til foreningen. Bestyrelsen diskuterede rekruttering via BioSafe-arrangementerne + en målrettet indsats i eget netværk. Konkret følger
Mogens Jensen op ift. Kolding Spildevand og Simon Moes, Sune Aagot Sckerl ift: VAsyd (Sydlig del af Sverige) og Freiberg&Jespersen.
Bestyrelsen gav sin opbakning til at få BGORJ-logoet tilpasset, så restprodukt udskiftes
med ressourcer i navnet. Julie Lykke Jacobsen sætter opgaven i gang hos L&F.
Ad 3. Aktivitetsplan 2013 / 2014
Der er allerede igangsat arbejde i forhold til en del af punkterne i aktivitetsplanen for
2013/2014.
Revision af slambekendtgørelse, her forventer Miljøstyrelsen at komme med
et udkast december 2013, hvor BGORJ bliver høringspart
Ny viden til Hvidbogen – faglig viden præsenteres på hjemmesiden (ikke nødvendigvis i
Hvidbogen). Send link til Julie – for at det kommer på hjemmesiden.
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Ad 4. OSD-problematik
Der er fortsat udfordringer og bøvl ift. slam på OSD-områder. Sune Aagot Sckerl foreslog
en strategi fra BGORJs side ift. at få et møde med Miljøstyrelsen, BGORJ og Danva i
stand. Der har allerede været dialog mellem Linda Bagge, MST om netop fælles møde
og evt. kompromis.
Bestyrelsen drøftede et evt. forhandlingsmandat ved et sådant møde?
Tommy Falck-Pedersen foreslog, at rådføre sig med Inga Sørensen, Horsens teknikum
som vidensperson. Tommy taler med Inga Sørensen og melder tilbage. Erik E. Olesen
følger op på sagen og sender et kort rundt med definition/ afmærkninger af relevante
vandboringer.
Sune/Erik spørger KU omkring faglighed ved nedsvining af slam.

Sune

Tommy og Erik

Mogens Jensen bemærkede, at det er vigtigt at fastholde, at sprøjtemidler og andre
gødningstyper får samme aftale/regler, som vil være aktuelle for slam.
På baggrund af ovenstående laver Sune Aagot Sckerl et forslag vedr. forhandlingsmandat til Bestyrelsen, som synliggør vandboringer og en definition på de rigtige boringer at
beslutte et afstandskrav til. Definition af boringstype og afstandskrav må være nøglen til
en x meter grænse som forhandlingsmandat bør indeholde.
Bestyrelsen besluttede at det var relevant at arbejde på en faglig artikel til Teknik og Miljø, der kan problematisere emnet.
Der lægges op til et møde midt/sidst i august 2013 fx i Kolding og gerne med deltagelse
af Sune og Bente.
Ad 5. Slam – nyt navn?
Sune præsenterede oplægget omkring navnedifferentiering slam og bestyrelsen drøftede
de forskellige opdelinger, der var foreslået.
Bestyrelsen aftalte at lave opfølgning på mail ift. Navneforslag. Sune laver revideret oplæg til opdeling af kategorier i Slambekendtgørelsen som kan tænkes at skulle navnedifferentieres. Hertil vil
Sune Aagot Sckerl få HedeDanmarks Kommunikationsafdeling til at arbejde med et forslag. Endvidere er navnedifferentieringen bragt op som et fælles emne til behandling på
et kommende møde med Spildevandsteknisk forening.
Afledt af drøftelsen blev det foreslået, at få et punkt på næste bestyrelsesmøde omkring
BGORJs holdning til grænseværdierne for fx Zink og Kobber - kunne de evt. sættes
ned? Og kan BGORJ i det hele taget udfra en faglig betragtning se ændringer til gældende grænseværdier?

Ad 6. BioSafe
Julie Lykke Jacobsen orienterede om BioSafe-netværksmødet den 21. juni 2013.

Sune og hele bestyrelsen
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Bestyrelsen besluttede at der fremadrettet skal opkræves 400 kr. for arrangementerne til
dækning af forplejning mm.
Novozymes nye anlæg blev foreslået som en kommende besøgsdestination for netværket.
Der kom følgende forslag ind i forhold til kommende studieprojekter:
”Hvordan tager boringer imod gødningskilder?” –gerne i samarbejde med landbruget
(rådgivningssystemet). Tommy og Erik arbejder videre på dette.

Tommy og Erik

Kent Breinholdt, Gemidan orienterede om, at de tidligere projekter under BioSafe (KomTek) ligger fortsat hos kurator. Hvis det bliver frigivet kører projektet videre og der vil
komme nogle resultater.
Ad 7. ”Grænseoverskridende initiativer”

Morten Brøgger orienterede om End of Waste og de Europæiske rammebetingelser ift.
slam. Der er på UE-niveau lavet meget arbejde, dog ligger revisionen af det eksisterede
slamdirektiv bare og venter. Det blev foreslået, at et fælles initiativ med MST omkring at
tage EU-behandlingen op igen kunne være en mulighed?
Morten opfordrede bestyrelsen til at orienterer sig i det fremsendte materiale, så bestyrelsen kan drøfte emnet på et kommende BGORJ-møde. Morten efterspørger info om
proces hos Linda Bagge, MST og inviterer hende med til næste bestyrelsesmøde for at
holde et oplæg om emnet og deltage i drøftelsen heraf.

Morten

Sune orienterede om afholdte møder med Norsk Vann, Oslo og om sin egen involvering
i den svenske debat. Norsk Vann er fuldstændig på linje med BGORJ omkring slam på
landbrugsjord og foruroliget af den svenske tilgang til skærpede grænseværdier. Norsk
Vann er bange for den svenske stramning evt. vil få en afsmitning på den norske genanvendelse – hvilket også kan være aktuelt på EU-niveau.
Der er forud for mødet rundsendt et forslag til et brev fra BGORJ til Svensk miljøstyrelse
– Bestyrelsen støtter op om at sende brevet – med få tilpasninger bl.a. at BGORJ tager
udgangspunkt i en dansk kontekst.
Sune orienterede om, at han har deltage på en konference i Sverige – og her fortalte om
BGORJ og brancheforeningens fokusområde. Der er måske tilsvarende basis for at danne en forening i Sverige.
Ad 8. Artikel om fosfor
Bestyrelsen drøftede artiklen om fosfor til Teknik og Miljø – og bakkede op om pointerne.
Erik E. Olesen undersøger, om Jakob Magid evt. vil stå som medforfatter på artiklen. Bestyrelsen ønsker, at det er Sune som formand for BGORJ, der er afsender på artiklen.
Ad 9. Tilbagemelding på mødet med Mejeriforeningen og Arla

Morgens Jensen orienterede om det afholdte møde med Mejeriforeningen og Arla ift.

Erik og Sune
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drøftelse af regler forbundet med Arlagården.
På trods af at Arla og Mejeriforeningen er positive omkring kredsløsbtankegangen, så
var der ikke en åbning i forhold til deres eksisterende forbud mod anvendelse af slam og
Dakas produkt Biogrow.
Der er aftalt et opfølgende møde om et års tid.
Det blev foreslået, at hvis det skal give mening at mødes igen, så skal BGORJ måske stille
spørgsmålet: ”Hvad skal der til på et renseanlæg, for at det kan sammenstilles med jeres eget slam”?
Ligeledes blev det foreslået at tage hhv. Spildevandsteknisk forening med (det er deres
område) og Bruno Sander fra Branchforeningen for Biogas med til næste møde.
Ad 10. Tilbagemelding fra Miljøstyrelsens møde om fosfor
MST præsenterede på det afholdte møde om fosfor 13 scenarier, hvoraf ingen blev udpeget til at være ”de bedste” rent miljømæssigt if. MST.
Forbrændingsløsningen er 2-3 gange dyrere end landbrugsløsningen.
Bestyrelsen ønsker en opsamling af BGORJs holdninger til LCA-rapporterne på hjemmesiden bl.a. ved at offentliggøre de kommentarer, som BGORJ har bidraget med i høringsrunden samt omkring kritik af tørstofprocenten, der er anvendt.
Sune/Erik følger op med Janus Kirkegaard ift. om hvorvidt han vurderer, at en ændret
tørstofsprocent vil ændre de overordnede konklusioner? Denne vurdering kan ligeledes
knyttes til de ovenfor nævnte kommentarer.

Formanden afsluttede mødet.

Der var i forlængelse af mødet frokost og virksomhedspræsentation ved Tommy FalckPedersen, ESØ 90.

28. juni 2013
/Julie Lykke Jacobsen
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