
BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK 
På filmværkstederne støtter vi op om bæredygtig filmproduktion. Vi baserer vores bæredygtighedspolitik 
på BFTP’s fem fokusområder – Transport og logi, materialer, energi, mad og affald – og stiller dem på to 
ben: et internt (værkstederne selv) og et eksternt (talentproduktioner).  

 

Ben 1: Internt (værkstedet selv) 

Dét gør vi på værkstedet: 

Energibesparelser: Skift til grøn strøm – brug LED-belysning på værkstedet – sluk strømkilder der ikke er i 
brug - brug WiFi frem for mobildata om muligt - brug genopladelige batterier 

Transport og logi: Samkørsel – tag offentlig transport – begræns flyrejser – gå/cykle til møder om muligt – 
brug overnatningsmuligheder der er certificerede af tredjepart 

Forplejning: Brug vand fra hanen – undgå engangsservice og plastic – spis vegetarisk og lokalt om muligt 

Materialer: Gå efter materialer med certificeringer – lån eller køb brugt – undgå papirbaseret 
kommunikation – brug svanemærkede og FSC-certificerede rengørings- og sanitetsprodukter – tilføj grøn 
udstyrspakke til talentproduktioner*  

Affaldshåndtering: Indfør affaldssortering  

 

Tiltag ift. talenterne: 

*Indfør grøn udstyrspakke til talentproduktioner indeholdende fx: Genanvendeligt service, affaldssortering 
og bioplastposer, vandbeholder, dymo (til drikkedunke) 

I ansøgningsskemaet indføres et obligatorisk svarfelt til talenterne:  
Hvilke tanker har I gjort jer ift. at producere dette projekt bæredygtigt? 

I teknisk/økonomisk vurdering indføres et svarfelt, hvor hver produktion skal udvælge tre af ovenstående 
fem fokusområder ift. bæredygtighed. Disse punkter danner baggrund for en obligatorisk 
bæredygtighedsplan. 

I teknisk/økonomisk vurdering udpeger produktionen en Green Manager, der har ansvaret for at fremsende 
den obligatoriske bæredygtighedsplan til støtteværkstedet senest to uger før første optagelsesdag.  

 

Ben 2: Eksternt (talentproduktioner) 

Dét skal I gøre før produktionen: 

Udpeg en Green Manager. 
Udarbejd bæredygtighedsplan – herunder transportplan. 
Orienter hele holdet om planen. 

Dét kan I gøre på produktionen: 



Energibesparelser: Tilslut til strøm fra det danske elnetværk eller grøn energi – brug genopladelige batterier 
– sluk al udstyr der ikke er i brug – brug ikke generator – brug LED-belysning – brug WiFi frem for mobildata 
om muligt 

Transport og logi: Lav transportplan med henblik på samkørsel, hybrid- eller elbil eller offentlig transport – 
vælg logi tæt på optagelsesstedet – brug overnatningsmuligheder der er certificerede af tredjepart 

Forplejning: Server vand fra hanen eller større beholdere – server vegetarisk og lokalt om muligt – undgå 
engangsservice og plastic – vælg catering fra buffet frem for personanretninger eller lav jeres egen mad – 
undgå madspild 

Materialer: Lån eller køb brugt – køb bæredygtige materialer – undgå så vidt muligt at printe manuskripter, 
dagsprogrammer mm. – aflever kostumer og rekvisitter til genbrug efter produktionen – brug 
svanemærkede og FSC-certificerede rengørings- og sanitetsprodukter 

Affaldshåndtering: Sorter jeres affald (håndteres af Green Manager) – aflever sorteret affald på nærmeste 
genbrugsstation  

Kommunikation: Dokumenter gerne jeres proces og del jeres erfaringer på sociale medier.  

 

Hent mere inspiration her:  
Håndbog: https://bit.ly/3E4dMcR  
Bæredygtig Filmproduktion: https://www.bftp.dk/  

 

https://bit.ly/3E4dMcR
https://www.bftp.dk/

