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INTRODUKTION
NorthSide vil være brancheledende på bæredygtighed. Derfor 
er det en kerneværdi i NorthSides vision og en grundlæggende 
præmis for alt arbejde med festivalen. 

Vi ønsker at være et eksperimentarium for bæredygtige 
løsninger og inspirere både samarbejdspartnere og publikum til 
en bæredygtig fremtid. 

NorthSide fokuserer på konkrete tiltag, der kan reducere den 
belastning, som en festival på NorthSides størrelse er for miljøet, 
og i fremtiden måske ligefrem få et positivt aftryk.

INDSATSOMRÅDER
De primære indsatsområder er Affald & Genbrug, Mad & Drikke, 
Indkøbspolitik og Energi & Transport.

Disse områder er specielt vigtige, da de dækker langt 
hovedparten af en festivals fodaftryk.



LEADING ON
SUSTAINABILITY

VORES AMBITION





AFFALD & GENBRUG

VASKBARE GENBRUGSPLASTGLAS
I samarbejde med Tuborg har vi indført vaskbare 
genanvendelige plastglas (af PP). Plastglassene 
kan anvendes op til 25 gange og vaskes i en mobil 
vaskemaskine på pladsen. De genbrugsplastglas, der 
sorteres fra, sendes retur til KIFA Plast, så de kan 
indgå i andre materialer produceret af genbrugsplast. 

Genbrugsplastglassene indgår i NorthSides 
pantordning. Plastglas og kander skal også anvendes 
på Tinderbox, GRØN og Roskilde Festival.

91% af gæsterne syntes, at det var 
et godt og vigtigt initiativ, at vi sammen 
med Tuborg indførte genbrugsplastglas.

 ● I alt producerede vi 161,5 tons affald (NS18: 188,7 tons).

 ● Affald pr. person pr. dag var 1,27 kg (NS18: 1,49 kg).

 ● Vi sorterede 86% af alt affald fra til genanvendelse (NS18: 74,2%). 

 ● 83% siger, at de affaldssorterede under festivalen (NS18: 77%).

 ● Vi introducerede nye genanvendelige plastglas i samarbejde 
med Tuborg.

 ● Mængden af træ er steget, men vi er blevet bedre til genanvendelse. 

 ● Vi vaskede fortsat vores ølkander, som dermed kan genbruges 
på Down The Drains andre festivaler og aktiviteter.

 ● Vi sorterer fortsat i 6 fraktioner blandt publikum og 18 i produktionen. 

 ● Vi forsatte samarbejdet med Fødevarebanken omkring madspild. 

 ● Tuborg genbrugsplastglas og kander indgår ikke i den samlede 
affalds-sorteringsmængde, da de blev sendt videre til andre 
festivaler og vi ikke kender de præcise tal.

1.
UDVALGTE RESULTATER



MAD & DRIKKE2.

 ● Vi nåede samlet set målet og serverede 100% økologisk mad 
og 97% økologiske drikkevarer.

 ● Al fisk og skaldyr er MSC-certificeret.

 ● Vi serverede 100% økologisk mad i artist- og 
backstagerestauranterne samt i intern catering.

 ● Den økologiske fadøl Tuborg RÅ stod for omkring 94% af 
salget af fadøl.

 ● 96% af spiritusforbruget var økologisk og 100% af 
kaffeforbruget, der desuden er Fairtrade.

 ● Vi skifter samarbejdspartnere, hvis ikke de kan leve op til 
vores målsætninger.

 ● Vi udvalgte stadepladsholdere, der arbejder med en mindre 
andel af animalske produkter for at nedsætte forbruget af 
kød. 47% af madretterne i boderne var vegetariske, 18% 
veganske, og 34 ud af i alt 50 tons mad, der blev solgt på 
pladsen, var vegetabilsk frem for animalsk, svarende til 68%.

 ● Vi prioriterede lokale leverandører, og i valget af produkter 
tog vi også hensyn til, om de var i sæson. I Shawarma-boden 
brugte vi fx lokalt produceret kød fra Troldgården ved Odder.

 ● Vi serverede 100% økologisk mad til de frivillige.

RESULTATER

100% økologisk mad og 97% økologiske drikkevarer.



 ● Vi solgte fortsat genopfyldelige drikkeflasker til publikum. I år 
solgte vi 4766 stk (NS18: 6902 stk).

 ● Vi udleverede ca. 6000 genopfyldelige drikkeflasker til frivillige 
(NS18: ca. 4000 stk).

 ● Vi brugte fortsat vacuumtoiletter, der kun bruger 1/10 vand 
sammenlignet med vandtoiletter.

 ● Vi brugte i alt 1882 m3 vand på NS19.

 ● Vi sælger fortsat ikke kildevand på engangsflasker.

 ● Vi har stoppet al udlevering af kildevand på engangsflasker i  
alle bagområder, inkl. bag scenen, i artist- og presseområdet.

VAND

KILDEVAND
Vi har stoppet al udlevering af kildevand på 
engangsflasker i alle bagområder, inkl. bag scenen,  
i artist- og presseområdet.



INDKØBSPOLITIK3.

 ● 64% af mademballagen var FSC-certificeret (NS18: 57%).

 ● 100% af tallerkener og skåle var FSC-certificeret bambus 
eller bagasse.

 ● Vi sorterede spiseemballage sammen med organisk affald 
i ‘food & paper’-fraktionen. Al emballage blev defineret 
kontraktmæssigt af NorthSide, herunder at al spiseemballage 
er organisk nedbrydeligt og kan sorteres sammen med 
organisk affald. 

 ● Krav til emballageindkøb er indskrevet i kontrakten med alle 
stadepladsholdere.

 ● Vi kortlægger og måler vores forbrug.

 ● Vi fremmer biobaserede og komposterbare materialer og 
minimerer forbruget af engangsplast.  

 ● Produkter fra skov såsom træ, pap og papir kræves enten at 
være genbrugsmaterialer og/eller FSC-certificeret.

 ● Alle frivillige får en økologisk bomulds T-shirt fra AWARE by 
VERO MODA. 

RESULTATER

100% af tallerkener og skåle 
var FSC-certificeret eller bagasse.

PLAST
Stadepladsholdernes plastandel var i 2019
begrænset til 2,8% af det samlede forbrug 
af engangsemballager. Plastfraktionen er 
domineret af komposterbar plast.



SOCIALT ANSVAR4.

NorthSide støtter:

 ● Sidesporet via løbende donation samt donation fra 
gæstebilletter. Ca 350.000 kr. i 2019.

 ● Vi har fortsat et samarbejde med Fødevarebanken om 
videreformidling af overskudsmad til samfundets udsatte.  
I år fik de 790 kg (NS18: 454 kg).

 ● Børnehjælpsdagens drømmebank modtog 10.000 kr.

 ● Vi fortsatte vores NS Talentprogram, der er udviklet i 
samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og som bringer 
et mindre antal frivillige tættere på organisationen. Vi har 
fordoblet antallet til 18 talenter i år (NS18: 9 talenter).

RESULTATER

FRIVILLIGHED

Fødevarebanken fik i år 790 kg mad.

RØGFRI FREMTID
NorthSide ønsker at gå foran som rollemodel og 
være med til at forebygge at børn, unge og voksne 
begynder at ryge. NorthSide vil være med til at tage 
et socialt ansvar for, at rygning ikke er en del af det 
sociale samvær. Derfor vil NorthSide fra 2020 ikke 
længere sælge tobak på festivalen. 



ENERGI & TRANSPORT5.

 ● Vi brugte 100% strømbesparende LED-lys på pladsen og så meget 
som muligt på scenerne.

 ● Vi slukkede dekorationslys og produktionslys om natten overalt, 
hvor det var sikkerhedsmæssigt muligt.

 ● Vi har målt timeværdier på hver enkel generator.

 ● Hele 93% (NS18: 92%) af gæsterne ankom til pladsen til fods 
(47%), på cykel (38%) eller med bus (8%). De resterende 7% 
ankom i bil eller taxa. Dette er meget vigtigt, da publikums 
transport til en festival i gennemsnit udgør hele 80% af 
deltagerens CO2 aftryk (ifølge den Engelske rapport ‘The show  
must go on’). Så da kun under 30% af NorthSides gæster 
kommer udenbys fra, er CO2-aftrykket betydeligt lavere end 
den gængse festival.

 ● Vi anvendte elbiler og cykler til intern brug, hvor det var muligt.

 ● Vi tilbød fortsat ikke bilparkering i forbindelse med festivalen  
til publikum.

 ● Vi opfordrede, som altid, publikum til at gå eller cykle til pladsen.

RESULTATER – ENERGI

RESULTATER – TRANSPORT

MOD 100% GRØN STRØM
I forbindelse med at vi flytter til Eskelund i 2021, skal 
vi præge kommunens beslutning i retning af at kunne 
skabe en eventplads, der kører på 100% grøn strøm.
 
At finde vedvarende energikilder til det samlede 
strømforbrug, således at vi kan blive forsynet med 
100% grøn strøm.

Hele 93% af gæsterne ankom til fods (47%), 
på cykel (38%) eller med bus (8%).



DOKUMENTATION
& KOMMUNIKATION

6.

 ● Vi indsamler forbrugstal fra alle leverandører.

 ● Vores samarbejdspartner, FSC Danmark, går rundt til alle 
stadepladsholderne og dokumenterer andelen af bæredygtig 
engangsservice.

 ● Vi har udarbejdet en opsamlingsmodel til forbrugstal, data og 
historier.

 ● Vi testede løbende dokumentation af sorteringsprocenten og 
indleverede mængder for brugerne af en af containerøerne via 
en ressourcebod.

 ● Alle stadepladsholdere har leveret dokumentation for deres 
økologiindkøb.

 ● Sammen med Epinion lavede vi en publikumsundersøgelse efter 
festivalen, hvor vi blandt andet spurgte til gæsternes brug af 
transportmidler og holdning til bæredygtighed. Der var lige knap 
5.000 respondenter.

DOKUMENTATION

Vi vil engagere NorthSides gæster i en stillingtagen til 
bæredygtighed og skubbe til den samfundsmæssige dagsorden 
for mere bæredygtighed. Vi vil skabe positive historier, som 
inspirerer og på samme tid øger kendskabet til vores initiativer og 
de partnere, vi samarbejder med på området.

 ● Dokumentere vores indsatsområder før, under og efter 
NorthSide og kommunikere resultaterne i en årlig rapport.

 ● Involvere artisterne i kommunikationen.

 ● Videndele og holde oplæg om bæredygtighed.

 ● Indgå i samarbejde med A Greener Festival.

KOMMUNIKATION

FSC DOKUMENTATION
Vores samarbejdspartner, FSC Danmark, går rundt til 
alle stadepladsholderne og dokumenterer andelen af 
bæredygtig engangsservice.



93% AF GÆSTERNE SYNES, 
DET ER VIGTIGT, AT NORTHSIDE 
ARBEJDER MED BÆREDYGTIGHED

44% AF GÆSTERNE 
BLIVER INSPIREREDE MOD 
MERE BÆREDYGTIG ADFÆRD, 
OGSÅ EFTER FESTIVALEN

INSPIRERET AF NORTHSIDE



NORTHSIDE 
RESTEN AF ÅRET

7.

 ● Vi sorterer affald i papir, pap, glas, metal og batterier som 
minimum svarende til Aarhus Kommunes sorteringsordning. 

 ● Holdningen til miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed står klart 
og tydeligt for alle, der arbejder i og med NorthSide-organisationen. 

 ● Vi engagerer alle de frivillige i arbejdet med bæredygtighed; som en 
integreret del af skabelsen af NorthSide og uden løftede pegefingre.

 ● Vi reducerer madspild fra frokostordning vha. bookingsystem. 

 ● Vi køber økologisk mad til frokostordningen på kontoret, og vi køber 
selv ind og laver frokost, hvilket har mindsket madspild betydeligt.

 ● Vi bruger udelukkende miljø- og FSC-certificerede papirvarer. 

 ● Vi bruger udelukkende miljømærkede rengøringsmidler (mærket 
med Blomsten eller Svanen). 

 ● Vi stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere om større 
miljøbevidsthed.

 ● Fælles afbryder på alle stik, så lys og alle tilsluttede maskiner 
slukkes, når kontoret lukker. 

 ● Vi benytter elsparepærer eller LED-belysning, hvor det er muligt. 

 ● Vi har en grøn strømleverandør.

AFFALD OG GENBRUG

SOCIALT ANSVAR 

FRIVILLIGHED 

MAD OG DRIKKE

INDKØBSPOLITIK 

ENERGI & TRANSPORT

GROBUND BYGGEFESTIVAL
Vi støttede Grobund Byggefestival med 8 containere 
med træ, samt kilovis af genbrugsskruer og 
drikkedunke til deres deltagere. Der var mere end 
100 forskellige byggeprojekter som bl.a. tinyhouses, 
tømmerflåder, møbler, kunstskulpturer, spil og 
værktøj. Projektet indsamlede 20.000 kr., som 
ubeskåret går til at plante træer lokalt i Ebeltoft.



Du kan læse mere på vores website
www.northside.dk 

For yderligere information, kontakt da: 

Martin Thim
Sustainability Manager

martin@downthedrain.dk


