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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

8. marts 2016

Sted

Miljøservice A/S, Vejen

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Peder A. Matiesen, Novozymes
Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark
Kent Brejnholt, KomTek
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Anna-Elisabeth Larsen, L&F

Afbud

Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Per Haugsted Petersen, Rambøll

Velkomst ved Sune, BGORJ og Mogens Jensen, Miljøservice A/S samt en kort præsentationsrunde.

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

Ad 2. Generalforsamling 2016
a) Julie Lykke Jacobsen fremlagde dagsordenen, deltagere, kontingentniveau, budget for 2017
samt aktivitetsoversigt.
Peder A. Matiesen, Novozymes, blev valgt som dirigent ved Generalforsamlingen – og modtager
dirigentmanualen forud for mødet.
Bestyrelsen genopstiller gerne til bestyrelsen – Kent melder tilbage alt efter sin nye arbejdsgivers
holdning.
Bestyrelsen tilsluttede sig det præsenterede udkast til budget for 2017.
Bestyrelsen besluttede at markere BGORJs 10 års jubilæum ved generalforsamlingen med en jubilæumskage samt annoncere jubilæet i en pressemeddelelse i Landbrugsavisen, der skal tage udgangspunkt i BGORJs historik og aktuelle aktivitetsplan. Pressemeddelelse skal udsendes i god tid
til Generalforsamlingen for evt. at tiltrække flere deltagere til generalforsamlingen.
Sune gennemgik aktiviteterne listet i Aktivitetsplanen.
•
Øget kendskab til BGORJ: Der forekommer en positiv udvikling ift. at udvide kendskabet
til BGORJ, der i stigende grad bliver inviteret til både private og ministerielle arbejdsgrupper, fremgår på flere høringslister samt bliver inviteret til at deltage i flere fora og arbejdsgrupper under styrelserne, samt senest inviteret til at deltage i L&Fs bæredygtighedsforum.
•
Dialog med økologer: Økologer er villige til at tage den langsigtede vej, og BGORJ er i
økologernes bevågenhed
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•
Dialog med KKR-Nordjylland: Det blev påpeget, at det er vigtigt at beslutte og synliggøre BGORJs holdninger.
•

Mejeriforeningen og Arlagården: Der er en løbende kontakt i forhold til KOD.

•
Hvidbog: Hvidbogen opdateres helt aktuelt med et kapitel om Grundvand. Præsentation
heraf målrettet kommunale sagsbehandlere kunne evt. ske i forbindelse med en kommende EVIVA
konferencen.
•
Markforsøg Crucial
•
Faglige netværk: Det vurderes, at hvis ikke flere deltagere kan tiltrækkes, så bør det
overvejes, hvorvidt man skal bevæge sig væk fra specifikke faglige netværk, såsom Bio Safe, hen i
mod en mere ad hoc planlægning af faglige netværk.
b) Årsrapporten
Julie Lykke Jacobsen gennemgik årsregnskabet. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og besluttede at bibeholde kontingentniveaet som indstilling til beslutning på GF for hhv. 2016 og 2017. Julie Lykke Jacobsen påpegede, at man mere strategisk ikke bare kan arbejde på at rekruttere nye
medlemmer men lige såvel søge at opgradere Basis-medlemsskaber til Plus-medlemsskaber.
Ad 3. Opfølgning på Emnedrøftelse fra sidste møde om ”Grænseflader mellem den animalske biproduktforordning (ABP) og Affald-til-jord bekendtgørelsen
a) og b) Bjarne Larsen, Daka Danmark, fremlagde opfølgningen på emnedrøftelsen siden sidste
møde. Hvor Bjarne og Birger, DAKA bla. har været i dialog med Per fra Rambøll i et forsøg på at
formulere konkrete spørgsmål, som kunne afklare virksomhedernes tvivlsspørgsmål. Det er ikke
lykkedes at blive enige og derfor har sekretariatet ikke modtaget spørgsmål til videreformidling til
Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen.
c) Flere handlinger.
BGORJ bestyrelsen gav hhv. Bjarne og Per følgende mandat med ift. mødet 11. marts 2016 hos
L&F hvor Fødevarestyrelsen ønsker at præsentere en kommende kampagne omkring OGJ
”BGORJ støtter, at hhv. Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen i samarbejde gennemfører en afklaring af hvilke love, retningslinjer mm, der gælder for virksomheder ift. alle aspekter omkring KOD.
BGORJ støtter, at der afsættes ressourcer til, at myndighederne udarbejder en klar vejledning til
virksomhederne at følge, samt at der ligeledes sker en afklaring, af hvordan området tænkes kontrolleret fra myndigheds side.”

Julie

Bestyrelsen ønsker, at samme mandatformulering sendes til Linda Bagge, Miljøstyrelsen til orientering. (Linda Bagge svarede strakt tilbage at hun ligeledes mødes med og koordinerer med FVST
– og det blev aftalt at MST og FVST, hvis de er interesserede, vil stille op i forlængelse af Årsmødet 15. april og fremlægge afklaring ift. lovgivning mm på KOD-området).
Bestyrelsen drøftede efterfølgende, at man evt. burde kigge på en supplerende ny medlemsskare
for at følge værdikæden helt til dørs, biogasanlæg blev i den forbindelse nævnt. BGORJ kunne fint
tage en nærmere dialog med Bruno Sander Nielsen, Biogasbrancheforeningen.
Bestyrelsen drøftede en oplevet mangel på standarder for måling af urenheder i KOD, samt at metoderne er uklare. Sune foreslog bestyrelsen, at BGORJ går mere ind i debatten om fremmedlegemer i genanvendelse og målingen af disse.
Julie/Anna-Elisabeth
Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet over for MST og Plantedirektoratet påpeger, at CENstandarden er ikke umiddelbart hensigtsmæssig at anvende – men tilskynde til at den standard
som Teknologisk Institut har udviklet er mere anvendelig. Samt at BGORJ gerne deltager aktivt i
det videre arbejde.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at samle et netværk (i BioSafe-regi) omkring dette emne og
arbejdet hermed og fx få TI som oplægsholder. Dette kunne gøres i samarbejde med Dakofa.

Bjarne eller andre?
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Ad 4)
Opdatering af BGORJs Hvidbog
a) Kort status på den igangsatte proces ift. Grundvandskapitlet
Julie præsenterede punktet og gjorde opmærksom på midtvejsstatusmødet d. 29. marts, hvor bud
på indhold og indholdselementer præsenteres og drøftes af følgegruppen.

Anna-Elisabeth

Bestyrelsen besluttede at Hvidbogen skal revideres, så terminologien i alle Hvidbogens kapilter bliver biogødning fremfor spildevandsslam samt med en bemærkning i indledningen om, at konsekvensrettelsen er gennemført. Forventes at kunne gennemføres over sommeren 2016.
Sekretariatet kontakter Lars Stoumann, KU for en status på deres arbejde for MST i forhold til Fosfortilgængelighed – samt om dette kan indgå som et kapitel til Hvidbogen.
Samtidig efterspørges en status på resultater for test af indhold i husdyrgødning vs. biogødning
(foreløbige resultater præsenteret for BGORJ til Årsmøde 2014).

Julie

b) Drøftelse af andre emner, der fremtidigt er aktuelle at udvide Hvidbogen med.
Bestyrelsen drøftede emner, der kunne have relevans for Hvidbogen fremadrettet. Følgende blev
foreslået:


Biomasser som genanvendes til jordbrugsformål – kræver indsnævring og videre drøftelse i
bestyrelsen.



KOD: Udfordringer omkring sygdomsforhold, risiko og spredning mm. Screening af evt. risikoelementer.



Uønskede stoffer i andre fraktioner end biogødning

Bestyrelsen besluttede at forfølger ”emnebanken” til et efterårsmøde 2016, hvor også finansieringen af ny viden skal drøftes.
Ad 5)
Næste BioSafe-arrangement
Der blev foreslået, at der kunne rekrutteres til en BioSafe-gruppe under BGORJ omkring organisk
madaffald – hvilket kræver en konkret identifikation af den relevante gruppe, hvoraf mange formodentlig sidder i kommunerne og arbejder ift. at tage beslutninger på området. Faglig afklaring og
dokumentation mangler. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og understregede, at det kræver en
ildsjæl (samt ekstra finansiering) ift. at drive netværket (der er ikke ressourcer i sekretariatet til dette).

Anna-Elisabeth og
Bjarne

Som optakt til et evt. konkret netværk kunne der arrangeres en BioSafe-dag med fokus på emnet
med fagligt indspil fra Teknologisk Institut – gennemgang af deres målemetode + et andet emne
omkring KOD ved fx. Bjørn Malmgren Hansen (TI).
Tidspunkt: slut maj/primo juni. – med invitation af Biogasbranchen samt alle kommuner, der overvejer at bygge anlæg.
Som input blev foreslået at tage udgangpunkt i den deltagerliste, der lå til grund for KOD-møde i
Århus (1½ år siden) arrangeret af Inge Werther/Dakofa. Ligeledes er der en aktiv KOD-gruppe hos
Nana Winkler i Dansk Affaldsforening.
Ad 6)
Status på aktuelle sager
a) Fortsat ingen tilbagemelding fra Miljøministeriet eller Miljøstyrelsen ift. to konkrete spørgsmål i
ministerhenvendelse fra efteråret 2015. Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet rykker for svar hos Miljøministeriet (evt. cc til MSTs direktør Claus …) ift. skriftligt svar på vores to konkrete spørgsmål i
ministerhenvendelse fra efteråret 2015.
b) Miljøstyrelsen – Fosfornetværket og mm.
Kent orienterede om, at projektet kører – og fokus på tjek af renhed i KOD’en bl.a. medicinrester
mm. Der er lavet analyser af indhold, sortering mm. COWI samler resultaterne og udarbejder rapport. BOFA er overordnet projektansvarlige. Kent oplever en god og positiv dialoge med Arla i pro-

Julie/ Anna-Elisabeth
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jektet.
c) Sune og Ole har haft møde med Hedensted kommune (Bettina Lund, Anette Pil). I forhold til de
Kommunale Indsatsplaner, så var meldingen at OSD-området/kortet viskes rent og der lægges et
nyt fokus på hvilke arealer, der kunne være særligt sårbare. De kommunale indsatsplaner betyder
også at landmænd skal kompenseres, hvis arealerne kommer under restriktion. Restriktionen kan
ikke bare gælde biogødning men så også husdyrgødning mm.
BNBO-arealer er udpeget af Naturstyrelsen. Disse arealer skal kommunen ikke nødvendigvis implementere – hvis kommunen tager disse arealer ind, så skal landmanden ligeledes kompenseres.
Kommunen ser det som en vejledning fra Naturstyrelsen.
Hedensted Kommune vil udpege evt. relevante arealer ud fra en helt konkret (egen) vurdering.
BGORJ-bestyrelsen ønsker, at alternative produkter ikke stilles ringere end gylle! Med udgangspunkt i Hvidbogen kan der findes dokumentation for at vores produkter ikke er værre (eller bedre)
end gylle.
Ad 7)
BGORJ internationalt
Links eller info om konferencer, projekter eller andet sendes til Julie
Ad 8)
Eventuelt
Julie orienterede om en henvendelse til Møllerierne, i forhold til en evt. diskrimination af biogødning
som gødningsprodukt til afgrøder, der går til behandling på møllerierne.
Julie orienterede ligeledes om at L&F har oprettet et Forum for Bæredygtighed, hvor BGORJ er inviteret til at deltage. Sune har accepteret at deltage på vegne af BGORJ. Første møde er 7. april.
Julie orienterede endvidere om, at sekretariatet fortsat arbejder på at få sat et BGORJ-aftryk på
Folkemøde – mere info følger.

Efter mødet besøgte deltagerne Linkogas i Lintrup for en virksomhedspræsentation og rundvisning.

16. marts 2016
/Julie Lykke Jacobsen

