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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

3. oktober 2013

Sted

Solum Gruppen, Hedehusene

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark
Peder A. Matiesen, Novozymes
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Birger Parsberg Olesen, Daka

Afbud

Bente Munk, Affald Plus
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Tommy Flack-Pedersen, ESØ 90

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet og indledte med at foreslå, at
der fremadrettet arbejdes på en mere proaktiv dagsorden og forlods proces inden bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen aftalte, at Julie Lykke Jacobsen ca. tre uger før et bestyrelsesmøde ringer
rundt til bestyrelsesmedlemmerne + evt. andre medlemmer, der påtænker, at deltage i
bestyrelsesmødet for at indhente emner til dagsordenen. Ca. to uger før et bestyrelsesmøde udsendes dagsordenen.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for det aktuelle møde.
Handlingsansvarlig

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

Ad 2. Regeringens Ressourcestrategi
Bestyrelsen drøftede kommunikation og taktik i forhold til den snarlige offentliggørelse af
Regeringens Ressourcestrategi. Der blev på mødet afspillet den del af Statsministerens
Åbningstale 1.okt. 2013, der har fokus på genanvendelse af affald og affald som en ressource. Ligeledes drøftede bestyrelsen den pressemeddelelse, der er udarbejdet på forhånd og klar til at blive sendt straks efter offentliggørelsen af Ressourcestrategien.
Morten Brøgger orienterede om, at miljøminister Ida Auken besøger Solum Grupppens
BioVækst-anlæg mandag den 7. oktober.2013. Han lover ligeledes en kort opsamling på
besøget og de udmeldinger ift. fx udfordringer, som der evt. bliver drøftet – og som
BGORJ efterfølgende kan spille ind på proaktivt.

Morten Brøgger

Pressemeddelesen mm. lægges på BGOJRs hjemmeside.

Julie Lykke Jacobsen

Bestyrelsen ønsker at invitere Miljøministeren til et møde med fokus på ”hvordan BGORJ
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som brancheforening kan støtte op om regeringens strategi”
Julie Lykke Jacobsen udarbejder udkast til et officielt brev til Miljøministeren og rundsender til bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede indledningsvist de udfordringer strategien kan/vil møde i forhold til
at komme i mål – og som Brancheforeningen med fordel kan problematisere ift. Miljøministeren på et strategisk rigtigt tidspunkt:
 Udfordringen omkring Arla Foods (og evt. producenter af frossent grønt) – der er risiko for en blokering for at husstandsindsamlet organisk affald kommer ud på markerne.
 + problematisere Arlas CSR-strategi (bæredygtighed) med fokus på madspild, genbrug af plastlåg mm. hvorfor så ikke gøde med slam?
 Biogasanlæg kan så ikke komme af med restproduktet.
Julie indsamler bidrag

Julie Lykke Jacobsen

(add pkt. 10) Julie Lykke Jacobsen orienterede om en genoptaget kontakt til redaktøren
for LandTV i forhold til at få Ressourcestrategien omsat til konkrete cases – forslag til
vinkler og konkrete cases meldes ind til Julie Lykke Jacobsen.

Bestyrelsen og Julie

Bestyrelsen og Julie

Ad 3. OSD-problematik – status på igangsatte aktiviteter
Sune Aagot Sckerl gav en tilbagemelding på det afholdte møde med Spildevands Teknisk Forening (STF) den 22.august 2013, hvor Per Haugsted ligeledes deltog. Der
var en fin dialog men STF lagde vægt på at de var en faglig funderet forening og ikke ønskede at drive politik.
Den 31. oktober.2013 er der aftalt et møde med Linda Bagge, Miljøstyrelsen på Axelborg. Hvor tanken er en gensidig orientering samt at bringe følgende emner op:
arbejdet omkring differentierede navne for slam – herunder evt. også få lavet et oplæg til
et fælles møde med DANVA
OSD – slam ønskes sidestillet med husdyrgødning, sprøjtemidler og andet – så hvis der
skal være restriktioner for slam, så skal der også være restriktioner for andre gødningstyper.
§32 i Slambekendtgørelse – er en kattelem. Den skal udfordres!
Slam og EU
Ressourcestrategien og den videre implementering
Mogens Jensen orienterede om en case i Faverskov kommune, hvor kommunen (grundvandsgruppe) varsler et forbud mod udbringning af slam – og henviser til kommunens politik på området.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for Miljøservice og den berørte landmands muligheder for evt. at lægge sag an mod kommunen.
Det er en mulighed for BGORJ evt. at intervenere i sagen, hvis den bliver anlagt. Miljøservices advokat kan rette officiel henvendelse til BGORJ, der kan støtte op om sagen.
Der er så vidt vides ikke tidligere gjort op hvilket økonomisk tab landmanden og
slamleverandøren lider ved kommunalt forbud om udbringning af slam på landbrugs-

Sune Aagot Sckerl
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jord.
Afledt af drøftelsen besluttede bestyrelsen, at Julie Lykke Jacobsen opretter en liste
og indsamler input/gode ideer til indspil til en fremtidig revision af Slambekendtgørelsen – på dagsordenen sammen med Aktivitetsplanen.
Bestyrelsen ønsker bl.a. at få revideret § kap. 12 – så kommunen ikke er højeste
myndighed men sager kan bringes op for Miljøstyrelsen som højere administrativ
myndighed.

Bestyrelsen og Julie

Endelig ønskede bestyrelsen at geare op i forhold til at sætte fokus OSDproblematikken via faglige artikler såsom Teknik og Miljø, Spildevandsteknisk tidsskrift.
Sune Aagot Sckerl får kolleger til at komme med udkast til vinkler – og evt. udfordringer jf. implementeringen af Ressoucestrategien.

Bestyrelsen

Ad 4. Slam – status på nyt navn
Emnet navnedifferentiering af slam blev drøftet på mødet med Spildevandsteknisk Forening – som Sune Aagot Sckerl oplevede som positive ift. forslaget. STF vil gerne være
med til at bringe forslaget videre til Miljøstyrelsen.
Per Haugsted har pr. mail tilkendegivet mulighed for på Dakofas netværksdag den
10.oktober 2013 at fremlægge forslaget og dermed appellere til at Dakofa ligeledes kan
gå ind som medunderskriver af henvendelsen til Miljøstyrelsen. Sune Aagot Sckerl er inviteret til mødet den 10. oktober 2013 og forventer at få mulighed for at orientere deltagerne om BGORJs proces omkring slam-navne.
Ambitionen er at de differentierede navne skal med i Slambekendtgørelsen – så navnene
kan bruges udadtil.

Sune Aagot Sckerl

Sune Aagot Sckerl

Bestyrelsen drøftede forskellige bud på navne. Navnet bør afspejle, at produktet har været igennem en proces (ikke ubehandlet!)
Per Haugsted har bidraget med skriftligt input til punktet. Han foreslår ”bio-kompost” +
”hygiejniseret bio-kompost”.
Bestyrelsen besluttede, at ideer til navne indsendes til Julie Lykke Jacobsen, som opretter en bruttoliste, som bliver sat til drøftelse på næste møde, hvortil der ligeledes vil blive
inviteret en kommunikationsperson, der kan bidrage til processen – fx Anders Lehmann,
HedeDanmark, som så skal deltage på punktet og bidrage med navneforslag.
I forbindelse med udsendelse af referatet opfordres medlemmerne til at bidrage med
navneforslag.
På mødet den 31. oktober 2013 med Linda Bagge fra Miljøstyrelsen præsenteres hun for
bruttolisten for at give sine umiddelbare kommentarer.

Bestyrelsen og Julie

I forhold til slammets kvalitet, så ønsker bestyrelsen at Per Haugsted evt. på næste bestyrelsesmøde orienterer om slammets kvalitet – hvor hårdt det er bundet til metaller –
samt herunder perspektiver og betydning for fosfortilgængeligheden.

Per Haugsted ?

Sune Aagot Sckerl
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Til orientering, så kommer der en BGORJ-artikel i næste nummer af Teknik og Miljø omkring Fosfor-tilgængelighed.

Ad 5. BioSafe
Julie Lykke Jacobsen orienterede om, at næste BioSafe-dag er aftalt den 28. november
2013 hos Novozymes i Kalundborg. Der er på nuværende tidspunkt aftalt en virksomhedspræsentation og rundvisning (2 timer i alt).

Julie Lykke Jacobsen

Bestyrelsen foreslog at emnet for dagen blev ”Fosfortilgængelighed og -fældning som ”
Fx oplæg ved Per Haugsted – kan vi undgå brug af jern/aluminium, perspektiver mm +
Erik Olesen – Fosfortilgængeligheden i jordbruget.
Hertil en erfa-del + generering af nye emner blandt deltagerne.
Sune Aagot Sckerl ønsker, at der fremadrettet skal være en anden i front som tovholder
og sparringspartner ift. BioSafe.
Der var ikke umiddelbart nogen der meldte sig til tjansen. Bente Munk blev foreslået –
evt. Erik E. Olesen, HedeDanmark som sparringspartner?
Dakofa er fortsat positive ift. et fremtidigt fælles møde.

Ad 6. BGORJs fokus i forhold til fosfor
Afledt af en mailkorrespondance omkring evt. deltagelse i et projekt med fokus på fosfor
ønskes en kalibrering af foreningens holdning til fosfor.
Bestyrelsen er enige om, at den primære mission i BGORJ er at sikre at organiske ressourcer genanvendes – og ikke umiddelbart at støtte afbrænding af organiske materialer.
Foreningen skal fortsat deltage i debatten om fosfor.

Ad 7. Aktivitetsplan

Julie Lykke Jacobsen gennemgik kort punkterne i Aktivitetsplanen.
Ift. revision af slambekendtgørelse, så er dato fortsat uafklaret, Sune Aagot Sckerl følger
op i forhold til dette på mødet den 31. oktober 2013 med Linda Bagge.
Julie Lykke Jacobsen starter en liste med BGORJs ønsker til revision af bekendtgørelsen.

Slam og OSD – arbejdes med.

KUs markforsøg støttes fortsat af BGORJ med 83.000 kr./årligt.

Hvidbog – forslag om at udbygge materialet med fx analyser af geologiske forhold.

Bestyrelsen og Julie
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Rekrutteringsstrategi:
Peder A. Mathiasen kontakter Guldborgsund kommune.
Mogens Jensen kontakter Kolding Kommune (Per Holm)
Sune Aagot Sckerl og Julie Lykke Jacobsen har haft en længere dialog med Freiberg og
Jespersen og følger op.
Bestyrelsen foreslår, at der skrives ud til de kommuner, der selv tager sig af affald ift.
BGORJ fx med vinklen: kildesortering og Ressourcestrategi . Sune Aagot Sckerl og Mogens Jensen udarbejder en udsendelsesliste samt udkast til brev, der rundsendes i bestyrelsen.

Peder A. Mathiasen
Mogens Jensen
Sune Aagot Sckerl/
Julie Lykke Jacobsen
Sune Aagot Sckerl
og Mogens Jensen

Organisk dagrenovation – nu er oplægget kildesortering. Hvilket har BGORJs fortsatte
bevågenhed.

End of Waste – Mogens Brøgger orienterede om det foreliggende udkast, som han beskrev som et ”fornuftigt bud” – som går videre til politisk niveau. Foreslås som emnet til
næste møde samt at Inge Werther inviteres med på næste møde med et 30 minutters
oplæg.

Julie Lykke Jacobsen

Ad 8. Nye medlemmer
CP Kelco er nyt Plus-medlem.
Ad 9. Kandidatprojekter
Julie Lykke Jacobsen orienterede om at den dialog, der var i gang før sommerferien både med KU og AU omkring projekter og processen omkring det endnu ikke har givet nogle konkrete projekter.
Sune Aagot Sckerl tager kontakt til Hans Christian Bruun, KU og det aftales at Julie Lykke Jacobsen efterfølgende følger op hos Jacob Magid og Lars Stoumann.
Ad 10. LandTV
Er behandlet under pkt. 2
Ad 10. Eventuelt
Sune Aagot Sckerl orienterede om at BGORJ fortsat med i DNMARK-forskningsprojektet
– stort nationalt projekt – det danske kvælstof kort over Danmark. Sune deltager på én
(den 9. oktober 2013) af projektdagene for partnerskabet. BGORJ har lige tilkendegivet
støtte til endnu et projekt (v. Lars Stoumann, KU).
Bestyrelsen aftalte at afholde næste bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2013
hos HedeDanmark Kokholm 3, Kolding.
Efter det sidste BioSafe-møde med rundvisning på Crucial og oplæg ved Jacob Magid,
KU ønsker bestyrelsen at gå videre med at tilsvarende arrangement, hvor interessenter

Sune Aagot Sckerl/
Julie Lykke Jacobsen
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inviteres til Crucial-marken i maj eller juni 2014. Interessenter kunne være: landbrugets
top, mejeriforening, myndigheder og politikere.
Julie Lykke Jacobsen kontakter indledningsvist Jacob Magid for dato/arrangement.
Julie holder ferie i perioden 28.oktober 2013 – 19. november 2013 – kontakt evt. Ester
Holm Brodersen for hjælp – ehb@lf.dk eller 33 39 44 50.

Formanden afsluttede mødet.

Der var i forlængelse af mødet frokost og rundvisning på Solum Gruppens anlæg i Roskilde.

9. oktober 2013
/Julie Lykke Jacobsen

Julie Lykke Jacobsen

