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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

31. oktober 2016, kl. 09.30-10.30

Sted

Rambøll, Englandsgade 25, 5000 Odense C

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Bjarne F. Larsen, DAKA
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Sekretariat:
Anna-Elisabeth Larsen (ref.)

Afbud

Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

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

Ad 2. Mikroplast og synlige urenheder
Bestyrelsen drøftede BGORJs muligheder for at engagere sig i mikroplast dagsordenen. Det blev
understreget, at BGORJ ikke blot skulle fokusere på mikroplast, men også på makroplast. Det blev
vurderet, at BGORJ skulle afsøge nye samarbejdsflader med andre aktører på området, herunder
Miljøstyrelsen, Naturerhvervsstyrelsen, DAKOFA, L&F og Brancheforeningen for Biogas. Vi ønsker
således at initiere et møde med disse parter. Dette med særligt henblik på at få ny viden på området, det var dog vigtigt, at man ikke behandlede et område som mikroplast i biogødning uden hensynstagen til eksempelvis makroplast i KOD.
Der skal desuden rettes henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening for at afstemme deres
holdning til mikro/makroplast, da vi har hørt det p.t. optager dem.
Bestyrelsen besluttede derudover, at man skulle drøfte, hvilke emner man fremadrettet ville gå ind
i på strategiseminaret – samt med hvilke ressourcer.
Ad 3. Status på aktuelle sager
a) Nye medlemmer og interessenter: Bestyrelsen blev opdateret på medlemssituationen, hvor
Vesthimmerlands Vand gerne vil melde sig ind i foreningen – og Marius Pedersen gerne vil
følge BGORJ på sidelinjen.
b)

Høringssvar til udkast til forslag om ny husdyrregulering: Bestyrelsen drøftede de ændringer
der hvis loven træder i kræft vil gælde fra 1/8 2017. På nuværende tidspunkt har man en mulighed for at dosere 90 kg fosfor pr ha og så vente mindst tre sæsoner før ny dosering på denne specifikke mark. Fra 1/8 2017 gælder det, at der kun må tilføres 30 kg fosfor pr ha, men
denne regel udformes ligesom kvælstofreglen, nemlig på ejendomsbasis, hvilket betyder, at
en ejendom på f.eks. 80 ha har en samlet kvote på 2400 kg fosfor så man kan her give 90 P til
f.eks. 25 ha og alligevel overholde den samlede kvote. Det betyder dog også, at de små bru-
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gere ikke som hidtil kan få hele arealet dækket hvert 3. år idet gårdkvoten derved overskrides i
spredningsåret.
c)

KOD ”godkendt” til anvendelse under Mejeriforeningen: Bestyrelsen blev briefet om nyheden
om, at KOD efter forbehandling kan godkendes som gødning af mejeriforeningen. Denne nyhed er dog ikke offentligt bekræftet af Mejeriforeningen, hvorfor denne skal godkendes inden
BGORJ kan offentliggøre nyheden for BGORJs medlemmer og interessenter samt på hjemmesiden.

d)

Referat fra Fosfor-konferencen d. 27. oktober 2016: Sune orienterede bestyrelsen om fosforkonferencen.

e)

Referat fra møde om Alternativets landbrugspolitik d. 21. september 2016. Sune orienterede
bestyrelsen om hans deltagelse i Alternativets møde om Alternativets landbrugspolitik. Alternativet vil gerne øge kulstof i jorden, hvilket er helt på linje med BGORs holdning. Dialogen gik
dog i øst og vest med tilhørende rabiate udspil og generelt var det svært at vurdere, hvad der
var visioner, og hvad der var forslag. BGORJ har mulighed for at komme med direkte input inden for vores dagsorden, såfremt man gerne vil specificere dele af landbrugspolitikudspillet.
Det blev pointeret, at arbejdet med partier på tværs af fløje var vigtigt og at det skulle prioriteres at øge kendskabet til BGORJ på Christiansborg.

f)

Referat fra Rold Storkro – KKR arrangement: Anna-Elisabeth orienterede bestyrelsen om arrangementet på Rold Storkro, der for andet år i træk blev afholdt for at sætte fokus på fakta
om biogødning i det nordjyske. Arrangementet var ringe besøgt, men der var under arrangementet en god dialog. DANVA har en stor indflydelse på de nordjyske kommuners holdning til
anvendelsen af biogødning, hvorfor mere dialog med DANVA nok er mere effektivt end den direkte dialog med kommunerne.

g)

Status på dialog med Frederikshavn Kommune: Grundet Frederikshavn kommunes erklærede
krig mod slamudbringning nær Åsted/Gærum sendes der et brev ud med Hvidbogen til Frederikshavn kommune med viden om anvendelse af biogødning på områder med særlige drikkevandsinteresser.

Ad 4. Eventuelt
Ingen bemærkninger
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