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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

18. november 2015

Sted

Furesø Egedal Forsyning

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Morten Brøgger, Solum
Peder A. Matiesen, Novozymes
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Ulla Boje Jensen, Furesø Egedal Forsyning
Nanna Høegh Wenzell, RUC

Afbud

Ole Pedersen, Hedensted Spildevand, Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark
A/S. Kent Brejnholt, KomTek og Mogens Jensen, Miljøservice

Velkomst ved Sune, BGORJ og Ulla Boje Jensen, Furesø Egedal Forsyning.
Dagsordenen suppleres med to ekstra punkter fra Bjarne Larsen, til behandling under punkt 4.
Hhv. et projektforslag til MSTs fosfornetværk samt et forslag om en henvendelse til Fødevarestyrelsen fra BGORJ angående håndhævelse af biproduktforordningen.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad 2.
Hvidbog
Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med få kommentarer.
Julie sender det tilrettede oplæg til de nævnte interessenter ift. at indhente tilbud med deadline 7.
januar 2016. Bestyrelsen ser tilbuddene på bestyrelsesmødet 14. januar og drøfter dem indledningsvist, herefter beslutter ned nedsatte arbejdsgruppe bestående af Erik, HedeDanmark og Morten, Solum hvilket tilbud BGORJ vælger. Tilbudsgiverne får svar til 1. februar 2016 og kan igangsætte projektet løbende til medio juni 2016. BGORJ ønsker en mundtlig afrapportering medio juni
og et skriftligt produkt til 1. juli 2016.

Julie (i første omgang)

Ad 3. Henvendelse til Miljøministeren.
Sune og Julie orienterede om henvendelsen til Miljø- og Fødevareministeren ift. både en uddybning af en konkret sag samt forslaget om et møde med ministeren.
Ministeriet har på vegne af ministeren afslået at mødes med BGORJ pga. travlhed. BGORJ har
gentaget ønsket om at få svar på to konkrete spørgsmål, hvilket fortsat ikke er lykkedes.
Henvendelsen er eftersendt til Linda Bagge til orientering – samt med spørgsmål om, hun evt. har
fået spørgsmålene præsenteret.
Bestyrelsen ønsker, hvis svaret fra ministeriet trækker ud, at der eftersendes dokumentation på de
samfundsmæssige udgifter ved afbrænding (Morten har evt. gode formuleringer + LCA).

Julie og Morten
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Ad 4)
Miljøstyrelsen - Fosfornetværk
1 - Sune gav en kort status på Fosfornetværket. Mette (Krüger) skal levere en opsamling på novembermødet, som endnu ikke er kommet.
2 - Lars Stouman, KU har i samarbejde med BGORJ søgt 60.000 kr. til ”Review af eksisterende viden om fosfortilgængelighed i forskellige restprodukter”
Julie kontakter Linda Bagge for info om hvor langt, hun/MST er i processen omkring beslutning af
hvilke projekter, der støttes?

Julie

3 - Nyt punkt til dagsordenen.
Bjarne Larsen, DAKA har indsendt et forslag om et projekt ligeledes til Fosfornetværket, som han
foreslår BGORJ søger. Projektet skal afdække det fulde danske fosforkredsløb – via inddragelse af
interessenter til 2-3 møder samt en faglig artikel.
Bestyrelsen drøftede oplægget og konkluderede, at Per Haugsted, Rambøll skal gå i nærmere dialog med Bjarne Larsen ift. om projektet kunne søges og løses af Rambøll med BGORJ som ressourcepersoner i en følgegruppe.

Per

4 – Nyt punkt til dagsordenen
Bjarne Larsen har ligeledes bedt bestyrelsen tage stilling til om BGORJ med en henvendelse til
Fødevarestyrelsen kan bakke op om de pointer, der er i L&Fs brev til Fødevarestyrelsen omkring
håndhævelse af biproduktforordningen.
Bestyrelsen drøftede oplægget og tilkendegav tilslutning til L&Fs brev, men så det ikke som en sag
for BGORJ at forfølge nærmere. Bestyrelsen ønskede ikke, at BGORJ skal gøre mere i sagen.

Ad 5)
Kommunale indsatsplaner.
Erik E. Olesen, HedeDanmark orienterede om et møde i regi af ENVINA, hvor kommunale sagsbehandlere drøftede kommunale indsatsplaner og begrænsninger ift. udbringning af biogødning på
større arealer.
Kommunernes kortlægning skal være færdiggjort i 2016. Erik har kontakt til SEGES Carl Åge Petersen for et evt. samarbejde i sagen.
Julie supplerede ift. L&F, hvor Søren Thordal, der arbejder specifikt på pesticidområdet er i proces
med at søge foretræde for Folketingets Miljøudvalg i forhold til udfordringerne omkring kommunernes restriktive tolkninger omkring BNBO’er.
Bestyrelsen foreslår, at BGORJ mødes med L&Fs Miljøafdeling inkl. Søren Thordal i forhold til at
drøfte emnet BNBO og kommunale indsatsplaner.
Julie orienterede ligeledes om, at BGORJ har henvendt sig til Kommunernes Landsforening (KL) i
forhold til at få en status på om sagen er overdraget fra KKR-Nordjylland samt et forslag om
BGORJ og KL mødes til en drøftelse af emnet genanvendelse og kommunale indsatsplaner.
Bestyrelsen drøftede de forskellige tilgange til kommunerne fx kunne det være at arbejde med en
casekommune, der har en anderledes tilgang. Kan Ole Pedersen bane vej for et møde med Hedensted Kommune? Sune kontakter ift. at input omkring hvad den kommunale proces er samt evt.
et møde ift. gode argumenter.

Julie
Julie

Sune

Et skriftligt input fra Lars Stoumann, KU kunne også være relevant.
Endelig drøftede bestyrelsen om emnet kunne være relevant i forhold til at søge midler til afdækning hos MST.?
Per Haugsted tilkende gav, at han godt vil formulere et projektforslag evt. i samspil med Lars
Stoumann, KU og L&F (organisk husdyrgødning), som BGORJ kan søge hos MST.
Ad 6)
BGORJ internationalt.
1 – Bestyrelsen drøftede forslaget om økonomisk støtte til medlemmer og besluttede, at kun hvis
der er et enkelt konkret tilfælde, hvor BGORJ har en specifik interesse, kan det tages op i bestyrelsen at yde støtte til at deltage i en konference eller lignende. Der ydes generelt ikke støtte til medlemmernes deltagelse i internationale aktiviteter.

Per
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2 – I forhold til at skabe et bedre overblik over internationale arrangementer, så besluttede bestyrelsen, at relevante invitationer sendes til Julie, der orienterer om det på hjemmesiden.
NB på Kompostnetværkets hjemmeside er der en eventoversigt.

Ad 7)
Årsmøde 2016
Lisbeth Ohlsgaard, der er brand manager vil give et indlæg som en (kortere) replik – 15-20 minutter.
Hvordan inviteres en/flere politikere ift. at give deres bud på, hvordan de tænker ressourcegenanvendelse? Hvad er perspektiverne og mulighederne?
Miljøordfører - Christian, Poll
Alternativet (Morten kan bære invitationen videre) ”Den nye
dreng i klassen” – syn på genanvendlese?
Maja
Panduro Socialdemokratiet
Ida
Auken Radikale Venstre

Alle

Julie/Morten

Fosfor-organisk materiale i jord - status på MST-projekter – Lars Stouman
Yderligere forslag til indlæg? Fx kommunale indsatsplaner? Andet?
Ad 8)
BGORJ på STFs Årsmøde
Bestyrelsen tog en principiel drøftede af om BGORJ skal være medlem af andre brancheforeninger. Bestyrelsen ønsker ikke medlemskab af STF.
Ad 9)
Status på KKR-Nordjylland
Punktet er behandlet under punkt 7.
Ad 10) BioSafe
Kent foreslog at næste møde kan afholdes i Vejen, hvor der opbygges et center for al biogas (administration og udvikling). Formand for biogasforeningen (Linkogas) kunne give oplæg og deltagerne kunne besøge et biogasanlæg. (Kent undersøger ift. den 8. marts)
Sune undersøger om det er muligt at besøge NGF-anlæg og/eller forpulpningsanlæg til KOD hos
NC miljø.
I forhold til bestyrelsesmødet 14. januar foreslås det, at Mogens Jensen kan invitere SDUstuderende Vivian Schultz i forhold til at give et oplæg omkring sit bachelorprojekt: Biotilgængelighed af jernbundet fosfor – kan rajgræs udnytte denne fosforkilde?
11)
Medlemmer
Bestyrelsen besluttede at tage en ny hververunde i forbindelse med Årsmødet 2016 og muligheden for at invitere gæster/interessenter med.
12)
De næste møder
Kommende møder: Rambøll 14.jan 2016 – Jylland 8. marts 2016
13)
Eventuelt
Møde i Dakofa: grænseflader mellem hhv. ”Affald til jord” og ”Biproduktforordning” møde 23.nov
2015 hos Dakofa. Per og Erik deltager – materialet sendes rundt til bestyrelsen, hvis der kommer
noget inden mødet.
Kent: Projekt hvor der er søgt penge i Kommunepulje – omkring afklaring af produkter til Arla og
Mejeriforeningen. Ribe Kommune har fået dispensation fra Arla til at teste afgasset biogødning
med dagrenovation på landbrugsjord.

Efter bestyrelsesmødet var der afsat en time til en virksomhedspræsentation og oplæg ved Anne
Margrethe Hansen og Ulla Boje Jensen begge fra Furesø Egedal Forsyning A/S.

Kent

Sune

Mogens
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2. december 2015
/Julie Lykke Jacobsen

