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Best sustainable event
Vi er stolte over at være indstillet til Bedste bærdygtige event i
2019.
Novo Nordisk - Roskilde Dyrskue
Novo Nordisk interne årsfest blev holdt for 10.000 medarbejdere
med stort musik program på Roskilde Dyrskueplads, som lagde
græs og scener til festen.
Årsfesten er blevet indstillet til Best Sustainable Event, for
nogle imponerende tal som f.eks, at Daka Reefood omdannede
9.600 kg madaffald til 8.826 kWh - det svarer til 323 dages
varme i et gennemsnitshus. CO2-udslip til festen havde en
reduktion på 6.848 kg, med en besparelse på ca. 10.000 kr.
Der blev ikke benyttet plastflasker til vand under Eventet og
glas, papir, plast samt småt brændbart blev sorteret.
Maskinerne til opsætning og nedtagning var eldrevne og
dekorationerne var genbrug fra tidligere arrangementer.
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Anette Hougs

u

1979 ansat i NN

u

Siden 1985 har jeg haft ansvaret for vores årsfest, hvor der i 2019 deltog ca.
10.000 medarbejdere.

u

Vi har holdt vores arrangementer siden 1923 og bl. a. været i Dyrehaven, på
Marienlyst Hotel, Bakken, Ledreborg slot, Bella Center, Parken, Ermelund sletten,
og i 2008 var vi første gang på Roskilde Dyreskue Plads.

u

I NN arbejder vi med Triple bottom line hvilket vil sige, at vi har forpligtiget os til
at lave forretning på en måde, så vi er økonomisk, social, og miljø bevidste.

u

Det er nemmest når vi er på Roskilde Dyreskue Plads, der bestemmer jeg selv
vores samarbejdspartnere.

u

Jeg er så heldig, at jeg længe har arbejdet sammen med firmaer der har en grøn
profil.
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På catering delen har jeg arbejdet sammen med Mad med omtanke
siden 2005. De har fokus på økologi, dyrevelfærd,
miljø/bæredygtighed, går efter lokale råvare, og laver super lækker
mad til 10.000 personer. De producerer maden på stedet, så alt er
friskt og lækkert på dagen. De er en super professionel
samarbejdspartner.

u

På dekorationssiden arbejder jeg ligeledes sammen med et super
professionelt firma med grøn profil- Rodkjær Event.

u

Deres dekorationer og designs har en høj grad af genbrugsmaterialer,
hvorfor re-design og up-cycling er en integreret del af deres værdi.

u

Jeg bruger Mikael Rodkjær meget til sparing når først jeg har lagt mig
fast på konceptet.

u

Vi affaldssorterer vores affald på pladsen, plast, glas, pap, metal,
blandet og madaffald.

u

I 2019 afleverede vi 9,6 tons madaffald der blev omdannet til 8.826
kWh. Det svarer til 323 dages varmeforbrug i et gennemsnits hus, dvs
en besparelse på ca.10.000 kr.
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Vand:

u

Vi udleverer ikke længere vandflasker hverken i pap eller plast. I 2019 trak vi
vand ud til alle barerne. Det var et skridt på vejen, men ikke godt nok.
Vandet var ikke altid lige koldt efter at have stået tappet, så fremadrettet vil
man selv kunne tappe vand fra stationer. Dette vil indgå som dekorationer og
hver mand får sin sammenklappelige vandflaske.

u

Alt service var i bio nedbrydeligt materiale.

u

Eneste nød vi ikke kunne knække i 2019, var vores plastglas til øl.

u

4 af de største festivaller var i 2019 i gang med et forsøg sammen med
Carlsberg. Genanvendelige plastglas, der vaskes. Det var ikke helt
problemfrit. Der er sket meget siden sidste år, og vi skal nok løse det til 2021.
De bionedbrydelige glas, der var på markedet, var ikke egnet til at skænke øl
i. Det skummede og spildet blev for stort.
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Læringsprocessen:

u

Det har været en fantastisk rejse og læring at undersøge mulighederne til at
lave bæredygtige Events.

u

Det har ikke altid været lige let at løse, da vi i Danmark ikke helt var gearet
til så hurtigt et skift, men det bliver bedre og bedre.

u

Plast er ikke altid en synder. Hvis man kan samle det ind og genanvende det,
er det ok. Problemet til en Event kan være at få gæsterne til kun at smide
plast i plastcontainere ellers dur det ikke.

u

På en messe i England så jeg en smart måde at løse det på. En spand med
huller så kun glassene kunne trykkes ned i lange rør. Det gør, at man lige når
at tænke, om det nu er den rigtige affaldsbeholder man benytter.

u

Der er stadig udfordringer med at få eldrevne maskiner, så som gaffeltrucks
og lifte. Alle der bygger op kører rundt i elbiler på pladsen.

Årsfesten 2018

