Scenarie for fordoblet
anvendelse af gylleforsuring i
Danmark
Indledning

Møde hos DM&E fredag den 16. juni 2017
• Vi vil arrangere et møde i en større kreds for at få en bredere ejerskab og en så
solid baggrund som muligt for et fremstød overfor beslutningstagere.
• Til dette næste møde udarbejder vi et oplæg med følgende indhold og ansvar for
at producere det: 1) Jeg beskriver introduktion…, 2) DM&E vil indsamle data og
udarbejde nye estimater for omfanget af gylleforsuring (lager og mark?!) og
nedfældning foretaget med maskinstation, og 3) BioCover udarbejder en case
med fordobling af nuværende omfang af gylleforsuring (fra ca 6,5 mio. tons til 13
mio. ton) - …. Vi lader oplægget være åbent med hensyn til en case set i
landmandens perspektiv (udgifter, indtægter og besparelser, andet), og en case i
samfundsperspektiv. Vi lader også oplægget være åbent med hensyn til en
beskrivelse af mulighederne for samspil med en udbygning af
biogasproduktionen.

Møde hos DM&E fredag den 16. juni 2017
(fortsat)
• De åbne afsnit i oplægget vil vi søge at få formuleret ved at bede
forskellige eksperter give korte oplæg…
• Mødet vi arrangerer skal have til formål at finde konsensus om et
fælles oplæg, og desuden at aftale næste step.
• Projekt Baltic Slurry Acidification er officielt den som organiserer
mødet, DM&E er vært, mødes lige før frokost og derefter diskussioner
om eftermiddagen.
• …jeg koordinere udarbejdelse af oplæg…

Formål
• …at udarbejde en fælles redegørelse for et scenarie for en fordobling
af den nuværende anvendelse af gylleforsuring, idet workshoppen har
deltagelse af repræsentanter for det relaterede innovationsmiljø.
Redegørelsen skal anvendes som baggrundsmateriale for de politiske
beslutningstagere, som har ansvaret for opfyldelse af danske politiske
målsætninger.

Programmet
• Er opbygget sådan at
• os, der organiserer workshoppen har korte indlæg før frokost,
• eftermiddagens program følger strukturen i oplægget, og
• afsluttes med at lægge planer for det videre forløb.

Oplægget
• Skal være beskrivende, ikke dømmende, ikke anbefalende og ikke
kritiserende
• Baseret på bidrag fra personer og organisationer med et højt fagligt niveau
• Uvildigt i relation til firmaer, forsuringsteknologier, brancheinteresser, m.v.
• Efter workshoppen i dag kommer der et opdateret oplæg, og jeg vil
indkalde til skriftlige kommentarer
• Det er min opgave at det færdige oplæg har en formulering som alle
tilstedeværende kan bakke op om
• Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening deltager ikke i dag,
men har bedt om at blive holdt orienteret

Om ”Baltic Slurry Acidification”
• ”Baltic Slurry Acidification” fremmer introduktion af gylleforsuring i
de andre lande i Østersøregionen
• Flagskibsprojekt i EU strategi for Østersøregionen
• Varer tre år – marts 2016 til marts 2019
• Budget ca. 5,4 mio. €
• 17 partnere, ca. 20 associerede partnere + 3 partnere fra Rusland og
Hviderusland (med separat finansiering) - ledes af RI.SE fra Sverige
• Partnere får op til 85% tilskud fra Interreg Baltic
• Organe Institute Aps er eneste danske partner, og har ansvaret for at
lede arbejdspakke 6 vedrørende politikker og markedsanalyser

