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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

20. november 2014

Sted

HedeDanmark/Gefion, Sorø

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Kent Brejnholt, Gemidan
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Peder A. Matiesen, Novozymes
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Inge Werther, Dakofa
Erik E. Olesen, HedeDanmark

Afbud

Bente Munk, AffaldPlus
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
I forlængelse af punktet, orienterede Julie om udviklingen hos især de nordjyske kommuner og den
politiske drøftelse, der pågår i regi af KKR Nordjylland ift. evt. fælles forbud mod slam på landbrugsjord.
Linda Bagge sender materiale som har været drøftet med Grundvandsfolk til et nyligt møde til orientering til bestyrelsen. Hun og bestyrelsen drøftede for og imod en evt. frivillig aftale om en gødningsdistance til en boring, hvis dette kunne ”afløse” kommunernes generelle forbud på OSDområder. Kunne de gældende gødningsreglerne på 20 meter til en boring ligeledes stå i Affald Jord
bekendtgørelsen?

Julie

Inge Werther foreslog at invitere politikere og evt. sagsbehandlere fra de nordjyske kommuner på
en besigtigelsestur / ekskursion og der indgå i en nærmere dialog med dem.
Bestyrelen tilsluttede sig, at fastholde den hidtil gældende referatform..
Ad 2. Opdatering af BGORJs Hvidbog - beslutning af ”bestilling” af opgave hos KU-PLEN.
På baggrund af rundsendte notat drøftede bestyrelsen hhv. omfang, emne/emner og budget for en
opdatering af BGORJs Hvidbog.
Bestyrelsen ønsker fokus på emnet ”Slam i forhold til grundvand”. Her vurderer bestyrelsen, at det
er DTU der har kompetencen. Konkret blev Jørgen Albrechsen, DTU nævnt og GEUS. Bestyrelsen
ønsker, at indlede en dialog med DTU om en mulig opgaveløsning
Timing: opstart i 2015 – regning i 2016.
Ad 3. Aktivitetsplan - studenterprojekter
Bestyrelsen drøftede muligt set-up og emner for studenterprojekter.

Uafklaret, hvem der har
kontakter på DTU?
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Emner:
Udgør nanopartikler i slam en risiko? Analyse af Crucial-prøver som kandidatprojekt. Rekruttering
hos DTU eller SDU ift. en/flere studenter, der kunne screene området. Samarbejde med MST og
Dakofa. Micropartikler – måske nogle penge i MST-regi. (Linda melder tilbage). Mikroplast blev også nævnt som en mulighed.
Rekruttering og tilbud:
BGORJ kan tilbyde de studerende følgende:
Skrivebord – arbejdsrelation (Rambøll og HedeDanmark),
Gruppebesøg hos virksomhederne – Morten Brøgger tager allerede imod mange besøg og vil i den
forbindelse gerne informere om BGORJ-studenterprojekter.

Bestyrelsen

Morten/Bestyrelsen

Vedlagt referatet er et skema til beskrivelse af studenterprojekter efterspurgt af BGORJvirksomheder. Udflydte skemaer retur til Julie.
Inge Werther bidrager med kontakter på DTU ift. nanopartikler.
Linda Bagge orienterede om en interessant svensk undersøgelse/analyse.

Ad 4. Biogødning og biokompost pjecen
Bestyrelsen drøftede det aktuelle udkast til pjecen og enedes om deadline for kommentarer inden
jul – sendes til Julie.
I forhold til den efterfølgende proces, så indhenter Julie tilbud på tryk og en web-version, og giver
bud på oplag og distributionsliste. Følgende interessenter blev nævnt ift. distributionen:
Renseanlæg, spildevandsselskaber, landbrugsorganisationer, Økolariet (Vejle), biblioteket.
Bestyrelsen drøftede muligheden for gratis omdeling i første omgang og efterfølgende betaling for
omkostninger ved genoptryk.
Brochuren færdiggørelse og distribution haster ikke men kan på den anden side ikke nødvendigvis
afvente en afgørelse i MST.
I forhold til Miljøstyrelsens behandling af anmodningen om anvendelse af ordet biogødning og biokompost i Affald til Jord-bekendtgørelsen, så kvitterede Linda Bagge for at forslaget er modtaget
som høringssvar. Men kan ikke sige, om det juridis godkendes, så det kan indarbejdes i bekendtgørelser/lovgivningstekst.
Linda Bagge vender tilbage med svar.
Ad 5. Udkast regnskab 2014 og budget 2015
Julie gennemgik kort tallene i hhv. det foreløbige regnskab for 2014 og budgettet for 2015 med de
forskellige til- og fragange af medlemmer.
Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget.

Ad 6. Opfølgning på samarbejdet med Økologerne
Sune og Mogens orienterede kort om deres møde med Økologisk Landsforening, og den efterfølgende korrespondance med Sybille Kyed, ØL. ØL søgte en sondring af ”godt og mindre godt” slam
og BGORJ har bidraget med et forslag om ”udrådnet, komposteret slam samt forslag om halvdelen
af grænseværdien for konventionel brug”.
Den videre godkendelsesproces går gennem NaturErhvervsstyrelsen, der tager drøftelserne med
Kommissionen ift at få det med på bilaget til forordringen. Det vil være op til økologerne at sætte
dette arbejde i gang.
BGORJ vil gerne fortsætte dialogen med økologer – og andre, der vil samarbejdet.
Sune ringer retur til Sybille Kyed for det videre forløb.

Julie

Bestyrelsen/Julie

Julie
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Bestyrelsen aftalte, at fordele BGORJ-oplægget på ØLs Recirkuleringsmøder, så Sune tager mødet 2. december, Mogens den 4. december og Bente den 9. december. Julie påbegynder den fælles præsentation, som oplægsholderne/bestyrelsen m.fl. kan spille ind til.

Sune

Jakob Magid ønsker møde med BGORJ primo 2015. Julie følger op. Ligeledes forsøger Julie at få
et møde i stand med den nye formand for Økologisektionen i L&F samt relevante kolleger på LF
og VfL.

Julie

Ad 7. BioSafe
Bestyrelsen drøftede koncept, indsats vs. udbytte og evaluerede på de afviklede aktiviteter. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at holde bestyrelsesmøde om formiddagen og så lægge BioSafenetværksmødet fra frokost. Møderne kunne afvikles hos BGORJ-virksomheder, der ikke nødvendigvis har plads i bestyrelsen, således at medlemmerne trækkes tættere på og BGORJ bliver synlige for dem.
BioSafe-mødet kunne indeholde en virksomhedspræsentation evt. med rundgang samt et eksternt
oplæg.
Bestyrelsen tilsluttede sig to årlige møder, hvor det ene afholdes i samarbejde med Dakofa.
Næste arrangement er 3. marts 2015.
Forslag til steder for mødet: Billund Vand – Julie kontakter Mads. (evt. møde hos HedeDanmark,
Kokholm, Kolding).
Alternativt:
Måbjerg (Vestforsyning: Alan Lunde)?
Mijodan ?
Poul Wiid ?
Norden?
Ad 8. Rekruttering af nye medlemmer
Morsø Forsyning: ?
Horsens (Bjarne/Sune),
Tønder (Kent),
Randers (Bjarne/Sune)
Assens: Ole
Refa: Sune
+ evt. flere kommuner. 19 kommuner indsamler dagrenovation ….
Fra sidst:
Kolding Spildevand – Mogens og Julie har af flere omgang fremsendt materiale/haft dialog. Mogens følger op igen.
Naturgas Fyn og HMN – Tommy følger op
NC Bioolie (Ørbæk) – Mogens/Tommy følger op.
Vestforsyning – Sune tager fat – også Maabjerg Bioenergi.
Biogasanlæg ?
Ad 9. Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Informationsaktiviteter i brancheforeninger 2014.
Julie orienterede bestyrelsen om indholdet i Vejledningen
Ad 10. BGORJ-oplæg i Sverige
Sune orienterede om sin deltagelse med et oplæg om BGORJ i Sverige hos Svensk Vand i Lund
på en konference, dec 2014. ligeledes har Sune foreslået arrangørerne at invitere Jakob Magid til
ligeledes at et fagligt indlæg om Crucial. Jakob deltager således også.
I Sverige udarbejdes en årlig rapport med analyseresultater. Husholdningsselskabet er garant for
forsøgene.

Julie

Bestyrelsen
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Ad 11. Kort status på Affald til Jord bekendtgørelsen
Kent orienterede ift. det afholdte møde hos L&F om Affald til Jord-bekendtgørelsen.
Julie rundsender, når referatet fra mødet ligger.
Julie
Linda Bagge oplyste, at der var indkommet nogle og 50 høringsinput, som nu behandles. Her pågår ligeledes en drøftelse af hvornår noget hører under biproduktforordningen og ikke.
Tidshorisont: ifølge Linda Bagges bedste bud kan bekendtgørelsen forventes at være gældende
fra midt 2015.
Høringsinput offentliggøres først når bekendtgørelsen ligger klar og Kommissionen har godkendt.
BGORJ foreslår at undgå betegnelsen ”udrådning” og i stedet anvende ”Afgasset biomasse”

Ad 12. Eventuelt
Under punktet Eventuelt blev følgende emner vendt:
L&F s ”Pis og Lort” annonce i kampagnen ”Fremtiden er ikke så sort”.
Invitation til Økonomiseminar hos Foreningen for Danske Biogasanlæg
De næste møder:
22. jan hos Rambøll, Odense (afbud fra Kent)
3. marts 2014 – sted følger.
Årsmøde – dato: 10. april

5. december 2014
/Julie Lykke Jacobsen

