


Vi tror at næste årti står i bæredygtighedens tegn

Underviser i ‘grøn’ produktion på Super16, VIA, Next og DMJX

Klimakonsulenter på Robert prisen, X Factor, ”Go Morgen DK” og Vild Med Dans

Country Managers for Green Producers Club

Foredragsholdere om grøn produktion på This.aarhus og Klimafolkemødet

Samarbejder med Vison Danmark, Green the Bid og bftp.dk

Har produceret grønt de sidste 6 år



Vi tror at næste årti står i bæredygtighedens tegn

FREMTIDEN ER 
GRØN











FILMPRODUKTION & CO2

Belgisk undersøgelse af filmindustrien fra 2012 viser, at en gennemsnitlig spillefilmsproduktion udleder 72 tons 
CO2

Det svarer til 37 flyrejser tur-retur imellem København og New York!

The Dark Knight brugte 500.000$ alene på Benzin til produktionshold + 900 mennesker blev fløjet rundt i 
hele verden



FILMPRODUKTION & CO2

Der bliver støttet og produceret omkring 26 spillefilm om året via DFI.

Det giver en udledning på 1.794 tons CO2

Svarer til mere end den årlige udledning på 1.400.000 liter mælk



KULTUR & CO2

IKT-industrien (Informations- & Kommunikations Teknologi) er ansvarlig for 2-4% af den globale udledning 

Luftfartsindustrien udleder 2-3%

Det kan vi ”nemt” reducerer med 50% og egentlig en hel del mere.



GRØN PRODUKTION

Transport

Energi

Forbrug



GRØN PRODUKTION

En ekstrem grad af summen af det hele

Hvor skal man starte?



PÅ GRØNNE PRODUKTIONER HAR VI 5 BENSPÆND

På alle grønne produktioner har vi implementeret 5 lavpraktiske benspænd, udviklet i samarbejde 

med klimakonsulenter. Efterlevelsen af dem giver typisk et sted mellem 50% og 90% CO2 besparelse 

i forhold til konventionelle produktionstyper. Alt efter produktionstype. 



DE 5 BENSPÆND

Prioritering og anvendelse af bæredygtige transportformer: 
digitale møder, gå, cykel, offentlig transport og elbil.

Energivenligt filmudstyr og transportable solpaneler til opladning af batterier. 

CO 2-neutral el til kontoret – finde leverandør der investerer i grøn energikilder

Vegetarisk forplejning, genbrugeligt service og affaldssortering.

Klimarapport på CO2 aftryk, med kompensation for resterende udledning



CASE: VILD MED DANS+







GRØN CERTIFICERING
KRÆVER MIN. 20 POINT

UD AF 50 MULIGE





HVOR 
SKAL MAN 
STARTE?



PROCESS

FÆLLES BESLUTNING FOR LEDENDE FUNKTIONER

LAV EN BÆREDYGTIGHEDSPLAN

WORKSHOPS MED CREW, HVOR DER LYTTES

GREEN MANAGER PÅ ALLE PRODUKTIONER

IMPLEMENTERTING AF BÆREDYGTIGHEDSPLAN

KLIMARAPPORT OG CERTIFICERING

FÅ EVT. HJÆLP PÅ FØRSTE PRODUKTION



VORES BEDSTE RÅD TIL AT KOMME IGANG

Tag de lavthængende frugter først – vegetarisk forplejning, drop engangsflasker, kommuniker, en elbil

Ikke alting på en gang – implementer en elbil af gangen

Kig på hvad der gør størst forskel og er nemt (transport + base)

Hav en stor ny ting på hver produktion, som man kan samle holdet om skal lykkes

Evaluer og byg lidt ovenpå for hver produktion

Gør det til en god oplevelse – lad være med at være irriterende og fokuser på de ting, som bliver bedre



hi@greenproducerestool.comwww.greenproducers.club

Green
Producers
Tool

mailto:hi@greenproducerestool.com


Green
Producers
Tool

Planning activities

81,36 % reduction of emissions
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Planning activities

97.86 % reduction of emissions  
(!)
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Heddadagene
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HVAD KOSTER DET

Regnede med en ekstra udgift på 10% per produktion

I dag er det bare sådan vi producerer film og vi tager ikke ekstra for det.

Vi sparer faktisk lidt penge på det.



5 TAKE AWAYS

Vores industri udleder rigtig meget CO2

Det er relativt nemt at reducerer udledningen med 50%

Start med de lavthængende frugter og byg ovenpå

Lav en klimarapport fra start

Det er billigere og går ikke udover kvaliteten



SPØRGSMÅL?



www.producedby.dk


