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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

8. september 2015

Sted

HedeDanmark, Viby J.

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Kent Brejnholt, KomTek
Mogens Jensen, Miljøservice
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Bjarne Jensen, Mijodan
Anita Rye Ottosen, Rambøll
Ida Leisner, ARC
Niels Erik Jespersen, Mijodan

Afbud

Morten Brøgger, Solum, Ole Pedersen, Hedensted Spildevand, Peder A.
Matiesen, Novozymes og Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark A/S.

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet.
Julie orienterede om ”Det politiske landskab efter valget”.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at søge foretræde for det Miljøpolitisk udvalg og vil drøfte sager sidst på mødet.
I forhold til den aktuelle ”Biogas-task-force” under Energistyrelsen, som efter sigende også har deltagelse af Linda Bagge, MST kunne være interessant at følge nærmere/få input fra.
Ad 2.
Hvidbog
Bestyrelsen drøftede input til FAQ som Hvidbogens kapitel om Biogødning, Biokompost og Grundvand skal belyse. Bestyrelsen ønsker en nøgtern, faglig afdækning af litteraturen på området. Fagligt belæg for argumenter.
Bestyrelsen tager følgende elementer ind i sin bedømmelse af tilbud:








Omfang størrelsesmæssigt - teser opstilles og besvares kort inkl. videnskabelige referencer
Kvaliteten af datagrundlaget,
Form: opstilling som den eksisterende hvidbog.
Pris max: 100.000 kr.
Referencer på tilsvarende opgaver – vægter 20%
Økonomi vs. indhold – vægter 30%
Beskrivelse af de faglige elementer og opgaveløsningen – vægter 50% - ”hvad får man
for pengene”
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Grunddig beskrivelse af opgaveløsningen + projektlederens CV ift. kvalitetssikringen.
Tidshorisont – opgaven skal løses inden 01.07.2016

Tilbud sendes i udbud hos:

DTU

GEUS

Rambøll

COWI

NIRAS

Grontmij
Julie skriver nyt tilrettet oplæg – sendes rundt til bestyrelsen.
Per bidrager især med prosatekst.
Nyt forslag om et ”Råt udkast til Hvidborgsafsnit – fosfortilgængelighed både i biogødning og biokompost” som muligt senere afsnit til Hvidbogen. Erik E Olesen, HedeDanmark udarbejder oplæg,
som KU evt. kan kvalitetssikre.

Julie
Per
Sune/Erik

Bestyrelsen drøftede ligeledes input fra til FAQ ift. KOD, hvor udfordringen især er fokuseret omkring synlige urenheder, fx plastaffald.
Rambøll har udført en rapport for MST – den er ikke offentliggjort endnu.
Ad 3. Aktiviteter.
a) Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede model for deltagelse på Folkemøde 2016. Det udbydes i medlemskredsen at deltage i sammenhæng med BGORJ (selvbetalt).
B) Bestyrelsen vil gerne afholde Årsmødet 2016 på Axelborg igen.
Forslag til oplæg til den faglige del af mødet:

Oplæg om Recirkulering - + hvordan får man fokus på elementer i offentligheden: Kampagner, Folkemøde og Festival - L&Fs kommunikations strategi.

Jørgen E. Olesen, AU – bæredygtighed. Landbruget i bæredygtighedsperspektivet (Erik
eller Sune kan tage kontakt).

Fosfortilgængelighedsprojekt.

Den nye Affald til jord-bekendtgørelse – Linda Bagge eller en politiker? En politisk ordfører på området fx Ida Auken.

Biogas–taks forcen? Fokus på det der skal på jorden…. (NGF, Eron, Vigadan…).

Økologiske projekter (GUDP)
Forslag til kommende Biosafe-møder:
Besøge/invitere Annemette Palmquist, RUC og hører nyeste forskning
Vivian Schultz, studerende SDU + en kollega.
C) Per orienterede om status på Rambølls Grønlands-projekt, hvor komposten er sat op. AgroTech
og Rambøll stiller demonstration op, funding søges og er fortsat uafklaret.
Timing: foråret 2016?
Bestyrelsen tilkendegav fortsat interesse for at lave en BGORJ-ekskursion til projektet.
Ad 4)
BGORJ internationalt
Sune orienterede om det tidligere besluttede internationale fokus og gensidig oplysning og orientering blandt bestyrelsesmedlemmerne samt ift. BGORJ-medlemmerne. Bestyrelsen ønsker fortsat
at opfordre Morten Brøgger til at orienterer om aktiviteter og politisk fokus europæisk.
Bestyrelsen besluttede, at have ”BGORJ internationalt” på som fast punkt på dagsordenen – v.
Morten Brøgger/alle.
Biocycle.net – vedhæft billede af magasinet, som kunne have interesse ift. internationale aktiviteter.
b) Burde BGORJ give et tilskud til interessenter hos medlemmerne, der deltager på vegne af
BGORJ betaling af de direkte rejseomkostninger og hotelovernatningen?
Beslutningen skubbes til behandling på næste møde.

Julie
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Ad 5)
Miljøstyrelsens nye fosforprojekt.
Sune orienterede om Krügers projekt for MST. ift. struvit. Nu et projekt nr. 2 med flere partnere sat
i søen – hvor der også fokuseres på jordbrugssiden af fosfor. Vi mener dette projekt 2 er BGORJ’s
fortjeneste efter vores tydelige tilkendegivelse af ensidig fokus på struvit i ”projekt 1”.
Krüger er fortsat projektleder og pennefører på projektet. Det er Miljøstyrelsens beslutning, som
må accepteres.
Der er opstartsmøde 22. september 2015.
Ad 6)
Ny overskrift: Problematik ift. Arlagården/ Kvalitetssikring af KOD mm.
Kent Brejnholt orienterede om møde og projektet i regi af Det Økologiske Råd, bl.a. med fokus på
en analyse ift. Biogas-task-force.
Planenergi, affaldskontoret m.fl. har taget handsken op ift. det videre projekt. Der er fortsat dialog i
forhold til at KOD bliver godkendt af Arlagården (som det er i Sverige).
Niveauet er nu: skal kunne dokumentere et skridt frem og et skridt tilbage i processen/strømmen.
Reguleret under Slambekendtgørelsen (når biprodukt og biogødning sammenblandes).
Økologisk Landsforening arbejder hårdt på sporbarhed ift. renseanlæg: hvis man kender renseanlægget og ved, at der ikke er farlig industri som leverandør til anlægget, så åbner det op ift. en vis
procent biogødning i biokompost.
b) Fokus er på at der er/skabes indsigt i indhold samt tillid til produktet – kvalitetskontrol gerne ift.
lovgivningsniveauer.
Bestyrelsen drøftede ”Hvad der er vejen til at åbne Arlas præmisser op”?
Hvem er den rigtige aktør, til at stille spørgsmålet: ”Hvordan kan I, Arla hjælpe med at opfylde Regeringens ressourcestrategi?”
Sune: kontakte Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen ift. der er basis for et møde.
Ad 7)
Biogødningsmøde i Nordjylland 7. september 2015
BGORJ afholdte på baggrund af den løbende kontakt til og forsøg på dialog gennem KKRNordjyllan oplæg på Sulsted Kro 7. september 2015. Der deltog seks miljøsagsbehandlere fra de
nordjyske kommuner samt en formand for Teknik- og Miljøudvalget fra Thisted Kommune.
BGORJ præsenterede regelsættet, praktikken mm og oplevede en fin drøftelse med deltagerne.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede muligheden for at gennemføre tilsvarende
møder i hver af de fem regioner til næste år i september? Og måske i samme omgang invitere
konsulenter fra rådgivningscentre med?
Punktet skal på dagsordenen i foråret.
Ad 8)
Sune orienterede om, at han/BGORJ er inviteret til at give oplæg til Økologikongressen i november 2015.
Ad 9)
Hvervekampagne blandt forsyningsselskaberne
Julie orienterede om, at der er kommet to nye medlemmer på baggrund af BGORJs brev direkte til
forsyningsselskaberne hhv. Furesø Egedal Forsyning og DIN Forsyning (Esbjerg, Varde).

Ad 10) BioSafe – evt. i forbindelse med best.mødet 18. november.
Ulla Boje Jensen, Furesø Egedal Forsyning er evt. interesseret i at lægge faciliteter til samt invitere
lokal/regionale økologi-producenter til et tema om: Forsyning/biogødning og økologi.
Julie arbejder videre med ideen i samarbejde med Ulla og Sune.
Vivian Schultz og kollega (studerende, som Mogens Jensen har kontakt til) eller deres vejleder?
Bachelorprojekt: Biotilgængelighed af jernbundet fosfor – kan rajgræs udnytte denne fosforkilde?
11)
Eventuelt.
Bestyrelsen drøftede emner som Miljøudvalget vil mødes os om i forhold til at søge foretræde for
udvalget:

Sune
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”Pis-recycling” (L&F),
Økologerne, Mål (som Tyskland og Polen) for kulstof/organisk stof i jorden (fastholde og/eller øge
niveauerne). Der må være nogle tyske forskere….
Kulstof binder CO2 i jorden.
Importerer meget kulstof fra Sydeuropa – vi burde levere tilbage igen, som gode naboer!
(fokus også på Alternativets Christian Poll, er også i Naturfredningsforeningen).
Gamle dagsorden.
Forslag om at BGORJ er på STFs Årsmøde 2016 – hos Ole, Hedensted Spildevand. Det er ifølge
Ole i proces med STF.

13. oktober 2015
/Julie Lykke Jacobsen

