Side 1 af 3

Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

28. august 2017, kl. 9.00-11.30

Sted

HedeDanmark, Høje Taastrup.

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Bjarne F. Larsen, DAKA
Erik Christian Heyer, Novafos
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Peder A. Mathiesen, NovoZymes
Gæster: Kristian Pedersen, Miljøservice, Erik E. Olesen, Hededanmark,
Hans Duus Jørgensen, Nature Energy
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)

Afbud

Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Per Haugsted Petersen, Rambøll

Sune bød derefter velkommen til bestyrelsesmødet – og særligt velkommen til Hans Duus, Nature Energy som nyt medlem i foreningen. Gensidig præsentationsrunde.
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet.
Det blev aftalt, at Bjarne, Sune, Morten og Julie holder møde ift. rekruttering af kommuner til foreningen – Julie indkalder til SKYPE-møde snarest.
Følgende kommuner blev nævnt som særligt relevante:
Egedal
Solrød
Lejre
Odsherred
København
Randers
Ad 2. Dansk Biogødning A/Ss henvendelse.
Bestyrelsen behandlede henvendelsen men ønsker ikke at drøfte priser og direkte omkostninger
for virksomhederne.
Punktet blev ikke yderligere behandlet.
Ad 3. European Compost Network
Bestyrelsen drøftede medlemskabet af ECN og enedes om at fortsætte medlemsskabet for 2018.
Genanvend Biomasse vil arbejde på at identificere mærkesager, som foreningen vil løfte gennem
medlemskabet.
Det kunne være i forhold til Økologiforordning – i forhold til at få biogødning til økologisk jordbrug
på bilag 1.
Pt. ser GB ikke mulighed for at støtte ECN med yderligere økonomiske tilskud.

Julie m.fl
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Ad. 4. Ny regulering, herunder Husdyrbekendtgørelse og Slambekendtgørelsen
Erik E. Olesen, HedeDanmark gav et kort rids af hhv. Husdyrbekendtgørelse og Slambekendtgørelsen og de ændringer, der pr. 1. august 2017 er trådt i kraft.
Ad. 5. Kommunale indsatsplaner
Indledningsvist orienterede Erik E. Olesen om status på de kommunale indsatsplaner. BNBOindsigelser (boringsnære beskyttelsesområder) afføder forbud fra kommunerne.
Mogens Jensen, Miljøservice oplever, at der er mange også nye kommuner, der giver forbud. Mogens og/eller landmændene klager ofte over beslutningerne.
Mogens er i proces med at få en juridisk afklaring med en advokat ift. hvad der er lovhjemmel til på
området.
Affald-til-jord-bkg. §32 foreskriver, at det kræver det en konkret vurdering, for at kommunen kan lave forbehold, ellers er det MST der er den bestemmende myndighed.
Bestyrelsen ønsker, at det fortsat er en sag, som foreningen bør undersøge nærmere og evt. støtte
op i forhold til lokale sager, da det i følge §83 i Husdyrbekendtgørelse er tilladt at udbrede biogødning på landbrugsjord.
Ad. 6. Evt. tilbagemelding på MSTs høring: ”Dele af bekendtgørelse om anvendelse af affald
til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), der overføres til husdyrgødningsbekendtgørelsen”.
Sekretariatet har indsendt GBs høringsvar på den pågældende høring, men ikke hørt nogen kommentarer retur på vores høringssvar og heller ikke fået nogle af ændringerne igennem.
Det forlyder, at der kommer en runde omkring affald-til-jord-bekendtgørelsen i løbet af efteråret
2017.
Ad 7. Input til Fødevarestyrelsens (FVST) Dialogforums idekatalog
Bjarne Larsen orienterede om arbejdet i Dialogforum i FVST og efterspurgte input ift. et bredt idekatalog, som styrelsen kan arbejde videre med i EU-regi. Daka har specifikt ønsker om, at madaffald kan tillades som foder til insekter til foder til mink.
HedeDanmark har interesse i et restprodukt fra muslinger i forhold til genanvendelse.
Der var ikke andre forslag.

Bjarne/Julie

Ad 8. Drøftelse af ”uhensigsmæssige udbud”
Bjarne Larsen orienterede om, at virksomhederne ofte oplever, at kommuner, der udbyder KOD til
behandling ikke har præcise og anvender entydige formuleringer i deres udbudsmaterialer, og fx
heller ikke altid stiller ikke krav til genanvendelse.
GB ønsker at sikre kvalitet i produkterne. Således at det der kommer i kredsløb er af god kvalitet.
Det er ligeledes det offentliges interesse, er at der er krav til kvaliteten, der bringes ud på landmandenes marker.
Den allerede nedsatte ”kommunegruppe” under punkt 1, vil ligeledes tænke i at lave en fælles udmelding fx sammen med Biogasbranchen på området. ”Mens vi venter på MST”…. Anbefaling til
medlemmer og de danske kommuner. Kunne indehold vores forventninger til kravene, fx ” ala Mejeriforeningen/De svenske regler.
Ad 9. Nordisk fosfor-konference
Nordisk fosforkonference blev sidste år holdt i Sverige med ca. 150 deltagere.
GB ønsker ikke at være primus motor i at drive processen ift. at stå for en ny konference men vil
gerne supplere/bidrage på et lavere niveau.
Der var forslag om, at arbejde for at kobles os på ECN i forhold til lave en nordisk konference og
med et bredere emne. Sune tager første kontakt til Henrik Lysager, Affald Norge.
Ad 10. Årsmøde 2018
Bestyrelsen ønsker, at vi er på Axelborg igen men at arrangementet afholdes torsdag 5. april med
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frokost som afslutning
Umiddelbare forslag til oplægsholdere:
Jakob Magid + økolog … hvad er udviklingen? Fx Lars Holdensen, L&F – udfasning 2022, Recirkulering = økologi? KOD – ender den i øko eller konventionelle biogasanlæg.
Marianne Thomasen, Rissø – industriel økologi (Morten kender hende).
Foreningen: ReFood-mærket (formand Tim Vladimir). Julie fx via Klaus Jørgensen
Mikroplastprojekter – resultater
Ad 11. Rekruttering
Bestyrelsen drøftede punktet – og er fortsat opmærksomme på at rekruttere aktivt i egen interessentkreds.
Julie tager fat i Mads Juhl Forty, NC Miljø samt AffaldPlus evt. gennem Komtek.
Ad 12. Invitation til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen
Brevet til Miljø- og fødevareministeren er på vej ud. Bestyrelsen orienteredes om indholdet.
Ad. 13. Eventuelt
Under punktet Eventuelt kom følgende emner frem.

Folkemøde 2017 var udbytterigt. Bestyrelsen ønsker en tilsvarende bestyrelsestur i 2018
suppleret med et tilbud til medlemmerne om at deltage.

Forslag om at næste møde 27.oktober lægges hos Mijodan.

Bestyrelsen ønsker, at de nuværende bestyrelsesmøder lægges lidt bredere op, således at alle
medlemmer inviteres ind og kan deltage aktivt. Vi betegner dem som ”Fagligt forum” gerne med
virksomhedsrundvisning eller et fagligt oplæg. Der arrangeres så kun et bestyrelsesformøde til
drøftelse af de mere formelle emner.
12. september 2017
/Julie Lykke Jacobsen

Alle

