08. december 2009

Referat af bestyrelsesmøde 05-2009 hos Odense Renovationsselskab,
Onsdag den 25. november 2009, kl. 09:30 – 14.00
Tilstede: Jens Schrøder – HedeDanmark, Peder A. Mathiesen – Novozymes A/S, Morten Brøgger – Solum,
Bjarne Larsen – KomTek, Finn Andersen – Odense Renovationsselskab, Mogens Jensen –
Miljøservice, Bente Munk – I/S Fasan, Ole Hegelund – Sengeløse Kompost, Tommy FalkPetersen – ESØ, Ole Pedersen – Hedensted Spildevand A/S, Bettina Birch – Landbrug &
Fødevarer og Lars Magnus Christensen – sekretær (ref)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (se bilag 1)
3. Meddelelser
 Aalborg-sagen
 Slam-bekendtgørelsen
 Brev til MST
 Miljøstyrelsen: Høring af udkast til 2. del af Affaldsstrategi 2009-12
 Hjemmeside
4. Medlemmer og økonomi
 Gennemgang økonomioversigten
 Status på medlemssituationen
i. NSR, kort orientering om besøg hos NSR v/Bjarne Larsen
5. Præsentation af Landbrug & Fødevarer ved Bettina Birch
6. Kommende projekt(er)
 Drøftelse om nye projekter i BGORJ, deltagelse/finansiering – brainstorm/ideer
7. Fokus på SLAM i andre lande, herunder Tyskland
 Drøftelse om SLAM-”debatten” i andre lande, bl.a. Tyskland
8. Aktiviteter
 Gennemgang af udvalgte aktiviteter og status på aktivitetsplanen
9. Hvidbogen (Lars Stoumann har lovet opdateringen klar primo 2010)
 Gennemgang og godkendelse af plan for lancering
10. Etablering af Fagtekniske Rådgivende Udvalg (FTRU)
 Kort orientering om etablering af udvalget og præsentation af udkast til køreplan
11. Eventuelt
 Næste møde: onsdag, den 10. februar 2010
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REFERAT
Ad 1 Godkendt
Ad 2 Godkendt
Ad 3







Aalborg-sagen
o Statsforvaltning Nordjylland har sendt en orientering om, at de nu indhenter en
vejledning hos Miljøstyrelsen. Snarest derefter træffes en afgørelse.
Slam-bekendtgørelsen Vejledning kommer i høring (Er udsendt den 2. dec. 2009 med
svarfrist 1. februar 2010 ref.). Der er desuden afsat ressourcer på årsværkslisten til
revision af bekendtgørelsen i 2010
Brev til MST om cocktaileffekter (Der følges op og afventes reaktion på brevet)
Miljøstyrelsens udkast til 2. del af Affaldsstrategi 2009-12
o BGORJ afsender høringssvar, Morten Brøgger hjælper med inspiration. Fokus på
ressourceudnyttelse, opbakning til vugge-til-vugge.
Hjemmeside (Færdiggøres og indvies inden udgangen af december 2009)
EU-høring: Rapport udgivet ifbm. vurdering om revidering af slamdirektiv
o 8. januar 2010, DAKOFA - høringsseminar. BGORJ byder ind selvstændigt med
kort svar. Erfaring fra DK: Høje grænseværdier = høj grad af recirkulering.

Ad 4
Økonomi
 Forventning til årets resultat viser et mindre underskud, der nedbringer foreningens
egenkapital. Foreningen har ikke tegnet det forventede antal nye medlemmer i 2009.
 På markforsøget er der endnu ikke opkrævet ”kontingent”. Beløbet på de 50.000 kr.
hensættes til senere betaling.
 Det blev drøftet om foreningen fortsat skal opkræve indmeldelsesgebyr fra nye
medlemmer. Bestyrelsen tager punktet op til næste bestyrelsesmøde.
Medlemmer (I 2009 har der været tilgang af et A, B og TFP-medlem, i alt 3 nye medl.)
 NSR kan være interessante medlemmer/samarbejdspartnere, men endnu er det ikke klart
hvorvidt NSR ønsker at deltage i brancheforeningen.
Ad 5
Bettina Birch, områdechef forenings- & udviklingsservice, fortalte om den ny organisation
Landbrug & Fødevarer. Efterfølgende var der en god snak om de fremtidige forventninger omkring
betjeningen af foreninger som BGORJ. Særligt har BGORJ fokus på adgang til politikere og
centraladministrationen.
Ad 6
En bruttoliste med ideer der kan gives videre til Fagtekniske Rådgivende Udvalg
 Biosafe (BL) 2 ph.d studerende. Kompostere, nedbryde medicinrester, hydrolyse, polymer.
 Kompostering af gips/rockwoll
 Udbygge Europæisk netværk
 Organisk stof (C02 pulje) i jord - klima og dyrkningsaspekter af recirkulering
 Samfundsmæssigt: Fosforkredsløbet og landbrugsmæssig udnyttelse – input af
resurser
 ”Produkt”, der kan ensrette/samle de forskellige organiske restprodukter
Brainstormen affødte ligeledes en drøftelse om hvorledes kompostsektoren kan komme under
BGORJ. Repræsentanter fra kompostsektoren lodder stemningen til næste bestyrelsesmøde.
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Ad 7
Tyskland
 Folk fra Orbicon havde tidligere på året været til konference i Tyskland, her var der
indikationer af tendens til øget genanvendelse i Tyskland. På seneste bestyrelsesmøde
blev Lars Magnus bedt om at undersøge nærmere, hvad der gjorde sig gældende.
 Lars Magnus kunne fortælle, at der ikke overordnet er tage stilling til øget genanvendelse
og som sådan heller ikke er nogen egentlig debat. Den tyske slambkg. skal revideres i
2015 og graden af genanvendelse er meget individuel fra länder til länder, således
brændes alt slammet i enkelte länder, mens andre länder genanvender mere end 2/3.
Norge
 Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge har udgivet en rapport om Risikovurdering
af slam som jordforbedringsmiddel. Rapporten konkluderer at fødevarer, som er dyrket i
jord gødsket med slam, ikke udgør en signifikant helbredsrisiko. Rapporten kan læses
og bestilles i papirform på http://www.vkm.no/eway/?pid=277
Ad 8
Kommunikationsstrategi
 Morten Brøgger har opdateret strategien. Udover en tilføjelser omkring manglende
punkt/fokus ”debat i foreningen”, så kunne alle bakke op om opdateringen.
 Lars Magnus arbejder på artikel til Teknik & Miljø, deadline er starten af januar. Lars
Magnus sender oplæg til Teknik & Miljø redaktør. Inspiration hentes i BGORJ (Bjarne
Larsen) og fra HedeDanmarks folk. Forslag til emner: Ressourceudnyttelse(fosfor) ->
forskere og landbruget er bekymret.
 HedeDanmark har allieret sig med et kommunikationbureau, og på næste møde vil
Jens Schrøder komme med oplæg, da det kunne være oplagt at bringe BGORJ på banen.
Rekrutteringsstrategi (2010 fokus på TFP-medlemmer)
 Lars Magnus arbejder på udspecificering af de enkelte medlemskategorier, og der lægges
op til rekruttering ifbm. Hvidbogs lancering.
Netværkssamarbejde: Møderne genoptages i 2010, RenoSam (Møde planlagt januar 2010 ref.),
DI og DK Naturfredningsforening.
Lars Magnus laver plan klar for aktiviteter og strategi i 2010 til næste bestyrelsesmøde.
Ad 9
Hvidbogen ligger klar ultimo januar 2010 og bliver færdiggjort af Simon T. Ingvertsen, Ph.d. stud.
Når opdateringen (forhåbentlig) ligger klar på næste møde, gennemgås planen for lanceringen.
Ad 10
Bjarne, Jens og Lars Magnus redegjorde kort for deres overvejelser ifbm. etablering af
Fagteknisk Rådgivende Udvalg. Udvalget skal bestå af 4-6 personer og dække områder/emner
som ressourcer, miljø/sundhed, klima og sociologi. Næste skridt i processen bliver et møde
med Lars Stoumann Jensen (Møde planlagt januar 2010 ref.), som det forventes vil hjælpe med
etablering og udvælgelsen af medlemmer.
Ad 11
Næste møde onsdag den 10. februar 2010 hos HedeDanmark i Roskilde
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