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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

21. august 2014

Sted

Axelborg, Kbh. V

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Bente Munk, AffaldPlus
Peder A. Matiesen, Novozymes
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Jakob Magid, KU-PLEN
Lars Stoumann Jensen, KH-PLEN
Anders Panum, L&F
Søren Korsholm, L&F

Afbud

Kent Brejnholt, Gemidan
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Per Haugsted Pedersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl indledte bestyrelsesmødet med en kort tilbagemelding på ekskursionen med Miljøministeren den 12. august 2014.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
Ad 2. Aktivitetsplan, drøftelse og beslutning af handlingspunkter ift. Aktivitetsplanen
Bestyrelsen drøftede status under overskrifterne.
Studenterprojekter: Bente Kontakter DTU for et evt. samarbejde. Bestyrelsen byder ind
med emner, som drøftes på næste bestyrelsesmøde. Morten udarbejder skema til brug
herfor, som rundsendes.
Organisk Dagrenovation – BGORJ spørger fortsat løbende MST om status på området.
Ad 3. Biogødning og –kompostpjecen – input til kvalificering. Bente og Mogens kvalificerer tekstindholdet, Tommy tilpasser på illustrationssiden + herefter kommer pjeces
endnu engang rund hos hele bestyrelsen.
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Ad 4. Prioritering af sekretariatets indsats.
Det blev aftalt, at Julie holder hus med de resterende timer indenfor BGORJ aftalens
rammer. Det gøres ved at undlade at deltage i eksterne arrangementer, at der kun af
holdes ét bestyrelsesmøde i sidste halvår af 2014, og at det lægges i Odense/Roskilde.
Ad 5. Drøftelse af opdatering af BGORJs Hvidbog
Jakob Magid og Lars Stoumann Jensen, KU-PLEN deltog på punktet.
Deres anbefaling er, at der i løbet af 1-2 år gennemføres en opdatering af de eksisterende emner vha. en litteratursøgning – så det sikres, at alt, der er kommet siden sidst
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kommer med.
Hertil foreslås at der sættes fokus på: grundvandet – det kunne gøres som et studenter
”forprojekt” ift. at afdække områdets størrelse. Opgaven kunne suppleres med at lave
opgaven/afdækningen, som så skal munde ud i en ansøgning om midler til at arbejde videre med – med formål at ende med et slutmål: videnskabelig artikel.
Bestyrelsen vender tilbage til KU-PLEN ift. en konkret ”bestilling” og tidsplan.
Ad 6. Frokost
Deltagere: BGORJ-bestyrelse samt Jakob Magid, Lars Stoumann Jensen, Søren Korsholm og Anders Panum.
Evaluering af Miljøministeriets ekskursion til Crucial, fælles udfordringer og perspektiver.
Ad 7. Kommunale indsatsplaner for BNBO
Søren Korsholm og Anders Panum, L&F deltog på punktet.
God dialog om emnet og fælles muligheder på området og yderligere samarbejde.
Naturstyrelsen er på vej med en Vejledning til kommunerne ift. udarbejdelse af indsatsplanerne. L&F har spillet ind med 1) proportionalitetsprincippet og 2) tidlig inddragelse af
interessenter. Typisk vil det være de lokale landboforeninger, der følger de enkelte
kommuners arbejde/proces.
Lokalt kunne BGORJ-virksomhederne rette henvendelse til kommunerne ift. at spille sig
på banen og spørge til status. Der kan med fordel skabes link mellem virksomhederne
og de lokale landbrugsforeninger.
BNBO udlægges af kommunerne if. en Vejledningen (MST). Pt udlægges områderne
meget forskelligt. L&F oplever at Vejledningen er uklar – her kunne BGORJ være med til
at presse på, at vejledningen bliver opdateret og kommunerne vil gå mere ensartet til arbejdet. Henvendelse til MSTs Pesticidkontor.
Deltagerne konkluderede at L&F og BGORJ gerne deler materiale - mange af argumenter er ens ift. enkle vejledninger og ensartede udpegninger af områder mm. Fokus på at
søge tidlig indflydelse på udarbejdelse af planer og det grundlag, som kommunerne arbejder på.
Ad 8. Høringssvar Affald til jord-bekendtgørelse
Bestyrelsen gennemgik udkastet og aftalte procedure for færdiggørelse.
Ad 9. Høringssvar Cirkulær Økonomi
Bestyrelsen gennemgik udkastet og aftalte procedure for færdiggørelse.
Ad 10. Høringssvar Miljøtilstandsrapport og Natur- og Miljøpolitisk redegørelse.
Punktet blev ikke behandlet – BGORJ har ikke indsendt høringssvar.
Ad 11. Opfølgning på samarbejdet med økologerne
Punktet blev kun kort behandlet. BGORJ v. Mogens og Sune er inviteret til møde hos ØL
den 6.10.2014. Punktet kommer på næste BGORJ-møde + en drøftelse af et evt. møde
med Mejeriforeningen og punkter til en dagsorden.
Ad 12. BioSafe
Der er fortsat ikke så mange deltagere – BGORJ-bestyrelsen videresender invitationen til
relevante samarbejdsparter.
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15. september 2014
/Julie Lykke Jacobsen

