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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

13. maj 2014

Sted

Miljøservice A/S, Vejen

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Peder A. Matiesen, Novozymes
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Lars Grønborg, Miljøservice A/S

Afbud

Bente Munk, AffaldPlus
Kent Brejnholt, Gemidan

Sune Aagot Sckerl indledte bestyrelsesmødet med at gøre status på medlemstilgangen
og –fragangen.
Siden Generalforsamlingen 4. april 2014 har hhv. DONG Energy meldt sig ind som Plusmedlem og Billund Vand A/S har meldt sig ind som Basismedlem. Hedensted Spildevand
opgraderede sit medlemsskab til et Plusmedlemskab umiddelbart inden Generalforsamlingen.
Både Vestforsyning og Vesthimmerlands Vand har meddelt, at de melder sig ud af
BGORJ med virkning fra 2015.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at gøre følgende virksomheder interesserede i et
evt. medlemskab:
Kolding Spildevand – Mogens følger op.
Naturgas Fyn og HMN – Tommy følger op
NC Bioolie (Ørbæk) – Mogens/Tommy følger op.
Vestforsyning – Sune tager fat – ift. også Maabjerg Bioenergi.

Mogens + Tommy +
Sune

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
Ad 2. Sekretariatsaftale med L&F
Bestyrelsen drøftede den udleverede opdaterede sekretariatsaftale med L&F og anslog
at aftalen indeholder en reel stigning på ca. 20.000 kr. ift. den tidligere indgåede aftale
fra 2010. De ca. 20.000 kr. svarer til en mindre stigning i timebetalingen samt at der faktureres særskilt for kørselsudgifter. Julie fremlagde et budgetoverslag på udgifter til kørsel for 2014 på ca. 15.000 kr.
Bestyrelsen accepterede aftalen og den rundsendes efterfølgende til formand og næstformand til underskrift.
Ad 3. Aktivitetsplan, drøftelse og beslutning af handlingspunkter ift. Aktivitetspla-

Julie

Mødereferat
Side 2 af 5

Handlingsansvarlig

nen.
Bestyrelsen gennemgik de forskellige punkter i Aktivitetsplanen, som nyligt er præsenteret på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlagde følgende handlinger:
Revision af Slambekendtgørelse – vi afventer (fortsat) – BGORJs indstilling omkring
betegnelsen: Biogødning. Linda Bagge, Miljøstyrelsen foreslår, at BGORJ foreslår betegnelsen som del af høringssvaret, når Slambekendtgørelsen på et tidspunkt kommer i
høring. Bestyrelsen drøftede at få navnet ind som et ”alias” – evt. nævnes i et bilag.
BNBO-problematikken – konkret er Sekretariatet i kontakt med L&F og VFLs folk for
evt. at kunne samarbejde om konkrete henvendelser til kommunerne. BGORJ har sendt
høringsbrev til Egedal kommune og sender ligeledes til Sønderborg kommune.
Markforsøg Crucial – Bestyrelsen ønsker at kende de danske og internationale artikler
og projekter, der kommer ud af Crucial markforsøget samt ligeledes styrke kommunikation/formidling i ikke-videnskabelige medier. Det aftales at sekretariatet hvert kvartal følger
op ift. Lars Stoumann, KU ift. hvad der er sket og om der evt. er materiale til nyhed (som
evt. virksomhed i BGORJ kan følge op på) samt om der er elementer, der vil være relevante at medtage i Hvidbogen.
BioSafe – netværket kører – der kan løbende bruges input ift. emner, oplægsholdere og
virksomheder til rundvisning. Bestyrelsen foreslår at de to nye medlemmer Mads MunkPoulsen, Billund Vand og DONG Energy evt. kan bidrage med ideer til emner.
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Organisk dagrenovation – Bestyrelsen drøftede BGORJs tilgang til og fokus på Organisk dagrenovation. Det er BGORJS formål at sørge for kvalitet i restproduktet holdes
højt – derfor kunne en sammenligning af indhold i forskellige behandlinger være et emne at undersøge nærmere fx til info til Hvidbog). BGORJs vinkel skal være at kigge på
dagrenovations inputmaterialet (ikke slutproduktet). Her kan forskellene belyses går også
analysen uafhængig af hvilken teknologi.
Bestyrelsen drøftede indhold til en pjece om Biogødning med udgangspunkt i det tekstforslag, som Erik E. Olesen, HedeDanmark havde udarbejdet. Spildevandsteknisk Foreningen er kontaktet ift. om de ønsker at være medforfatter på pjecen – men har ikke givet svar.
Bestyrelsen ønsker at give tekstmæssige rettelser pr. mail efterfølgende mødet, hvorefter Julie samler forslagene sammen og Sune bruger Anders Lehmann hos HedeDanmark til en journalistisk bearbejdning af indholdet.
Målgruppe: 4.-5. klasse og opefter.
Bestyrelsen ønsker nogle gode grafiske fremstillinger af processerne. Tommy vil undersøge evt. grafisk bureau, der kan bidrage.
Inspiration kan evt. findes på www.affald.dk
Der var forslag om at lave en udelukkende elektronisk udgave og/eller en app i stedet for
en pjece? Som udgangspunkt arbejdes der dog fortsat efter en fysisk udgave, da pjecen
i alle tilfælde skal være printvenlig. Beslutning om fysisk udgave besluttes senere.

Ad 4. BioSafe
Julie gennemgik programmet for næste møde den 19. juni 2014 og bestyrelsen bakkede
op om indholdet. Programmet sendes ud til medlemmer og andre interessenter straks efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen havde fra kl. 11.00-13.00 inviteret hhv. Uffe Bie og Brian Fruergaard-Roed

Bestyrelsen
Sune
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fra L&Fs Økologisektion og Bjarne Hansen fra Økologisk Landsforening til at drøfte økologi og restprodukter.
Dagsorden
1) Gensidig præsentation
Hhv. Uffe Bie og Brian Fruergaard-Roed fra L&Fs Økologisektion samt Bjarne Hansen,
Økologisk Landsforening præsenterede sig selv og deres respektive baglande.
Sune Aagot Sckerl præsenterede BGORJ og resten af bestyrelsen gav en kort præsentation af sig selv og den virksomhed, de repræsenterer.
2) Økologernes fælles pressemeddelelse på baggrund af møde 9. april 2014.
Økologerne tilkendegav, at det ikke er nyt at de har fokus på næringsstoffer og recirkulering men at den konkrete udfasningsplan for anvendelse af konventionel gylle til økologisk markbrug giver konkrete bekymringer ift. en stabil næringsstoftilførsel.
Omlæggere til økologi efterspørger klare svar på udfordringen på næringsstoftilførsel til
deres planteavl, hvilket ofte også er udfordret af at være på vandindvendingsområder.
3) Fra hensigtserklæring til handling og praktik
Økologerne ønsker, at kunne videregive veldokumenteret information til deres medlemmer om hvilke gødningsprodukter, der allerede indenfor den eksisterende lovgivning kan
anvendes i økologisk planteproduktion samt deltage i arbejdet på at supplere disse produkter fx også med Biogødning (spildevandsslam).
ØL præsenterede Det Økologiske Gødningskatalog – som er et overblikværk over produkter, der kan anvendes i økologi, BGORJ spiller gerne ind med information om produkter, kataloget kan suppleres med. Samt en i en dialog med økologerne om hvilke produkter der efterspørgers, så disse kan udvikles.
Deltagerne drøftede nødvendigheden af information og kommunikation om emnet recirkulering for at få både de økologiske planteavlere, virksomhederne der afsætter produkter samt forbrugerne med på en udvidet recirkuleringsdagsorden. Økologerne bakkede
op om BGORJs forslag omkring navnedifferentiering af slam.
Danske økologer er som alle andre i EU underlagt EU-regelsættet på økologi – men
tolkningen af regelsættet er helt anderledes tolket i fx i Sverige, hvor alt hvad der bliver
recirkuleret betragtes som økologisk!
Der blev drøftet perspektiver i en evt. certificering af renseanlæg i Danmark – samt fx at
arbejde med udvalgte renseanlæg, hvor fødevarevirksomheders spildevand ledes til (fx
Fredericia). Zero-waste virksomheder er tendensen i USA og Arla har det som del af
strategi, det kunne ligeledes være en mulighed for renseanlæg. (holdnings- og samfundsmæssige værdier også for fx kommuner).
Der er fælles interesse i at Regeringens Ressourceplan og tilsvarende Økologisk handlingsplan (mere økologi i de offentlige køkkener) – skal spille sammen og dermed også
vil være politikere, der tager dagsordenen op, hvilket er i tråd med en cradle to cradletankegang og cirkulær økonomi.
Deltagerne enedes om at fokusere både på 1) praktik ift. anvendelse af allerede tilladte
produkter i økologisk jordbrug, samt fortsat produktudvikling i tæt samarbejde, 2) en
kommunikationsindsats ift. viden og dialog med både producenter, virksomheder og forbrugere – herunder videregivelse af forskningsresultater mm - samt 3) en politisk vinkel,
hvor politikere og andre interessenter påvirkes ud fra argumenter i de overordnede samfundsperspektiver.
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4) Hvad så nu?
Parterne aftalte at mødes igen til fortsat dialog og konkret udvikling i forhold til at udarbejde fælles mål og anbefalinger til andre aktører.
Der skal være fortsat fokus på videreformidling af viden og målrettet kommunikation både til landmænd, forbrugere, politikere og de virksomheder der forarbejder og afsætter
økologiske produkter.
Parterne ønsker at dele viden – og i det omfang, det giver mening – dele og koordinere
indspil til myndigheder og andre.
ØL inviterer BGORJ til at deltage på et møde i Planteavlsudvalget og L&Fs Økologisektion inviterer BGORJ til møde hos VFL Økologi den 23. juni 2014.
BGORJ medvirker gerne til opdatering af Øls Gødningskatalog samt en drøftelse af hvad
det optimale næringsstofkredsløb er – samt hvordan man skaber et bæredygtigt kredsløb
i økologi. Ligeledes sender BGORJ den kommende pjece om Biogødning til orientering
hos Økologerne inden den går i trykken.

Mødet sluttede med frokost
Efter frokosten fortsatte BGORJ-bestyrelsen mødet.
Ad 5. Kommunale indsatsplaner
Julie orienterede om, at BGORJ har sendt indsigelsesbrev til Egedal kommune – som efter mødet også har kvitteret for brevet. Der er ligeledes dialog med L&F og Gefion ift. deres indsatser i forhold til BNBO-områder i kommunerne og deres indsatsplaner i den relation. BGORJ er evt. interesseret i et bilateralt møde med L&F.
Ad 6. Invitation til Miljøministeren ift. besøg i Crucial-marken
Sekretariatet har sendt en skriftlig invitation af sted til Miljøministeren ift. en ekskursion
til Crucial-markforsøget og dialog med BGORJ. Brevet er til sagsbehanling oplyser ministeriet. Den 19. maj er brevet suppleret med en henvendelse det udvider invitationen, så
ministeren ligeledes vil møde repræsentanter fra L&Fs Økologisektion på Crucialmarken
og får indblik i økologernes fremtidige gødningsbehov.

Ad 7. Hvidbogsopdatering på organisk dagrenovation (Udsorteret affald, kildesorteret
affald, det skal i fokus og ikke den enkelte teknologi) samt et par artikler på slam, der kan
opdateres) + evt. andre produkter?
Bestyrelsen havde følgende forslag:
 mulighed for recirkulering organisk dagrenovation
 cirkulær økonomi
 Biogødning – skader ikke grundvand… dokumentation
 Have/parkaffald – Plantesygdomme/sprøjtemidler?
 Andet?
Bestyrelsen får listen rundsendt til kommentering og flere input. Inden sekretariatet tager
alle input videre til Lars Stoumann, KU og inviterer ham til en nærmere drøftelse på det
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næste bestyrelsesmøde. Herefter kan KU præsentere et konkret tilbud på at løse opgaven.

Ad 8. Eventuelt
Næste møde aftaltes at være den 21. august på Axelborg kl. 10.00-14.30
L&Fs folk der arbejder med kommunale indsatspalner for BNBO inviteres med til at give
et oplæg samt drøfte evt. samspil i relation til kommunerne
Ligeledes inviteres Lars Stoumann, KU også til at deltage i drøftelsen af opdateringen af
BGORJs Hvidbog.
21. maj 2014
/Julie Lykke Jacobsen

