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BAGGRUND
I maj 2012 modtog CradlePeople bekræftelse på at modtage knap 1,3 million
i puljemidler fra Velux Fonden, til at udbrede og skabe et samlingspunkt
for cirkulær ressource-flow, Cradle to Cradle og andet ressource-flow i en
projektperiode over 2 år.

ikke vi ændrer vores håndtering af jordens ressourcer.
Der er derfor et oplagt forretningsmæssigt potentiale i et opgør med den
traditionelle forbrug-smid-ud-kultur.
Vi har brug en ny form for vækst, der afkobler sig fra brug af nye ressourcer
og ikke undergraver vores fundament. Der er brug for kontinuerlig
fokus på ressourcedagsordenen, og hvordan et samfund baseret på en
kredsløbsøkonomi kan skabe, ikke blot miljømæssig men også økonomisk
og jobmæssig vækst.

Politikere og virksomheder taler konstant om vækst. Vi skal skabe flere penge
og flere jobs. Vi skal opnå bedre sundhed, sikkerhed og mere uddannelse.
Men når vi taler om miljøet, handler det altid om at reducere og begrænse
– ikke at vækste. Vi skal udlede mindre CO2, skade naturen mindre, skabe
mindre affald. Miljøarbejde handler om at gøre mindre dårligt. At ikke være
nær så slemme som før.
I CradlePeople vil vi gerne udfordre den konventionelle tanke om, at vi skal
reducere de negative konsekvenser af vores livsførelse, og se på muligheden
for at skabe et positivt fodaftryk på kloden. At bidrage til økonomien,
samfundet og miljøet som helhed.
Hvis vi begrænser udvindingen af nye råmaterialer, og sørger for at blive
bedre til at udnytte dem igen og igen, gavner vi mange vigtige områder
samtidig. Det kan sagtens lade sig gøre, hvis vi genovervejer den måde,
vi designer vores produkter, bygninger og forretningsmodeller på og
genanvender vores ressourcer i lukkede biologiske og teknologiske
kredsløb.
Ressourcetilgængelighed vil i fremtiden være endnu mere afgørende for
økonomien, end det er i dag. I 2030 vil end ikke to planeter være nok, hvis
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Støtten fra Velux Fonden
Gennem Velux Fondens støtte har CradlePeople fået mulighed for at spille
en vigtig rolle i at sætte det cirkulære ressource-flow på dagsordenen og
at bidrage til at skabe en folkelig interesse og forankring for systemiske
forandringer og kredsløbstankegangen.
For netop at opfylde denne mission fik CradlePeople støtte til disse tre
mål:
1.
Et velfungerende sekretariat.
2.
En kommunikationsplatform som engagerer CradlePeople’s
		målgrupper
3.
En operativ afdeling som informerer om cirkulær ressource		
optimering og finder konkrete projekter og produkter.
CradlePeople har i projektperioden lavet mange konkrete tiltag og projekter
for at imødekomme målsætningerne. Alle tiltag vil ikke blive uddybet i
denne evaluering, men vi henviser til de tidligere status-opdateringer til
Velux Fonden for beskrivelser af samtlige resultater. Herunder følger en
resumé af projektet samt uddybende status for de 3 målsætninger for
projektperioden. Afslutningsvis bliver vores netværksarrangementer og
vidensopsamling i løbet af de seneste 12 måneder nærmere beskrevet.
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RESUMÉ AF PROJEKTPERIODEN
Det gode eksempels magt
Verdens megakriser hænger uløseligt sammen, og mange oplever en
stigende afmagt overfor hele den komplekse miljøproblematik, der kan
friste til at undgå at forholde sig til problemstillingerne. CradlePeople
har bidraget til at gøre ressourcedagsorden mainstream i Danmark, da
vi imødekommer et behov for at fokusere på løsninger, snarere end på
skræmmebilleder. Vi har udviklet en positiv retorik, og formår at formidle
en kompleks problemstilling på en tilgængelig og overskuelig måde.

Målet for CradlePeople er at skabe og støtte innovative rammer for
ressource-flow i praksis, og hjælpe Danmark at blive frontløber på området.
For at dette kunne ske, var der brug for at etablere en velfungerende
kommunikationsplatform, organisere et sekretariat samt opbygge en
operativ afdeling, der formidler viden om emnet og finder konkrete
eksempler på projekter og produkter.
Begrebet “cirkulær økonomi” og arbejdet for et affaldsfrit samfund
Med Ellen MacArthur og MacKinsey rapporten om cirkulær økonomi, blev
et nyt koncept med slagfærdige økonomiske argumenter fremsat, der
passede som hånd i handske med CradlePeoples vision om at udbrede
tankerne i Cradle to Cradle. Det gav mulighed for at undgå fokus på
kommerciel certificering, og formidle ideen om et cirkulært ressource-flow
i en bred, samfundsmæssig kontekst.

Det er lykkedes for CradlePeople at bidrage til at skabe en politisk målsætning
om et affaldsfrit samfund og til at sætte cirkulær ressource-flow på den
politiske og samfundsmæssige dagsorden. Blandt andet har vi i samarbejde
med toneangivende virksomheder og andre aktører udarbejdet et notat
til Miljøministeriet, der beskriver de eksisterende eksempler på cirkulære
forretningsmodeller og initiativer i Danmark (se under Partnerskaber/
projekter). Denne er blandt andet blevet citeret i argumentationen for
den ny ressourcestrategi for Danmark, hvor affald bliver betragtet som
ressource.

Den mulighed har CradlePeople grebet, og vi er af den bestemte - og stolte
-opfattelse, at vi sammen med andre engagerede aktører i f. eks. kommuner
og erhvervslivet, har spillet en vigtig rolle i at udbrede og forankre en
ressourcedagsorden i Danmark.

En anden milepæl var da vi i november 2012 i samarbejde med Dansk Design
Center afholdt arrangementet “Mod et affaldsløst samfund” med blandt
andre den daværende miljøminister Ida Auken og Ken Webster fra Ellen
MacArthur Foundation. På det tidspunkt var arrangementets titel nærmest
kontroversiel; et affaldsfrit samfund blev fortsat opfattet som urealistisk og
nærmest utopisk.
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CradlePeople har også har fået mulighed for at sparre og gøre vores
stemme hørt undervejs i udarbejdelsen af ressourcestrategien.
Vi har afleveret to høringssvar vedrørende ressourcestrategien, vi har været
i løbende dialog med Miljøstyrelsen om blandt andet deres fokus på fremtidens vindmøller, kemikalieindsats og affaldsbegrænsningsplan, og vi har
afholdt et hav af arrangementer, hvor nøgleaktører i erhvervsliv og politik,
borgere og udannelsesinstitutioner, har fået mulighed for at mødes, inspireres og tage ejerskab overfor en omstilling til et cirkulært ressource-flow.
For fremtiden planlægger vi at holde flere fagspecifikke arrangementer,
der er specifikt målrettet aktører i de forskellige brancher og sektorer, med
udgangspunkt i den vidensopsamling CradlePeople har opnået gennem
Veluxprojektet.
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PARTNERSKABER/PROJEKTER
Herunder beskrives de væsentligste samarbejder og projekter i
projektperioden samt hvordan de har bidraget til at opnå CradlePeoples
overordnede målsætninger. Herudover uddybes nogle af de vigtigste
erfaringer, resultater og udfordringer som projekterne og partnerskaberne
har medført.

Centerleder Lene Midtgaard og projektleder Nina Maria Klok har herudover
deltaget i ugentlige strategiplanlægningsmøder og ligeledes deltaget i
projektkoordinering og udvikling af nye projekter og bidraget til opbygning
af CradlePeoples netværk. Hermed har Miljøpunkt Østerbro på afgørende
vis også deltaget i opfyldelsen af de øvrige to overordnede målsætninger
for projektperioden; en kommunikationsplatform, som engagerer
CradlePeoples målgrupper, og en operativ afdeling, der faciliterer dialog
og sætter nye projekter i søen.

Miljøpunkt Østerbro
Samarbejdspartner i opnåelsen af CradlePeoples tre overordnede
målsætninger
Partnerskabet med Miljøpunkt Østerbro har været en forudsætning for
opbyggelsen af CradlePeople som organisation, ligesom de i hele perioden
har stillet kontor og kontorfaciliteter til rådighed.

Tværsektoriel arbejdsgruppe/ekspertpanel
Notat til Miljøministeriet om cirkulær økonomi i Danmark og løbende
vidensdeling

Miljøpunkt Østerbro har dermed været afgørende for at vi kunne opnå
den første målsætning i CradlePeoples ansøgning til Velux: Opbygningen
af et velfungerende sekretariat, herunder implementering af system til
medlemshåndtering, økonomisystem, bogholderi og lønsystem samt
håndtering af en bred skare af henvendelser og kontakt med medlemmer
og andre engagerede.

I februar 2012 arrangerede CradlePeople et møde med daværende
miljøminister Ida Auken og en række frontløbere for cirkulær økonomi
i Danmark. Der blev diskuteret, hvordan vi i Danmark kan omstille os
fra en lineær økonomi, til en cirkulær ressourceoptimering, der skaber
arbejdspladser, økonomisk vækst og innovation.

CradlePeople har trukket på Miljøpunkts kompetencer og erfaringer for at
styrke den interne opbygning og udvikling, og vi har løbende samarbejdet
med dem om sekretariatsopgaver, såsom udarbejdelse af nyhedsbreve,
opdatering af sociale medier, håndtering af en bred skare af henvendelser,
etc.

Efter aftale med miljøministeren sammenbragte CradlePeople efterfølgende
en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra erhvervslivet,
myndigheder, uddannelsesinstitutioner og NGO’er, for at samle erfaringer
og anbefalinger i et notat. Hensigten var, at præsentere et ”landkort” af
eksempler, til at understøtte en argumentation for ressourceoptimering.
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Notatet blev udarbejdet med udgangspunkt i to workshops samt en åben
innovationsproces, hvor man i fællesskab udarbejdede casebeskrivelser og
anbefalinger.
Det indeholdt forretningsstrategier som fungerer i praksis med
udgangspunkt i cirkulær økonomi og Cradle to Cradle principper, såsom
produktion til lukkede kredsløb og at sælge services snarere end produkter.
De beskrevne cases fra primært det danske erhvervsliv, skulle inspirere til at
Danmark kan blive frontløber på området.
Samtidig gav notatet et bud på anbefalinger til, hvad der skal til for at
fremme en cirkulær økonomisk udvikling i Danmark, og hvordan det kan
skabe vækst og beskæftigelse. Notatet lå færdigt i maj 2012.
CradlePeople havde dermed fået skabt et godt fundament for en dialog
på tværs af sektorer, da flere aktører i erhvervslivet, myndigheder,
uddannelsesinstitutioner og NGO’er, bidrog til notatet.
Dokumentet samler erfaringer fra nogle af de bedste kræfter, som arbejder
med cirkulær økonomi og Cradle to Cradle i Danmark.
Det har også efterfølgende udgjort en platform for CradlePeoples arbejde,
da vi i processen fik knyttet nogle videnspersoner tæt på organisationen,
der også fremdeles er vigtige aktører i vores netværk. Ligeledes har notatet
fået indflydelse på den politiske dagsorden og blevet brugt i den politiske
retorik fra Miljøministeriet.

Se venligst notatet på CradlePeoples hjemmeside her:
http://www.cradlepeople.dk/cradlepeoples-anbefaling-til-danmark

8

Dansk Design Center
Arrangementer for virksomheder og borgere

ved at kortlægge og fordybe os i de nyeste initiativer på området, de mest
innovative produkter og nye forretningsmodeller som sikrer fleksibilitet
og cirkulært ressourceflow i byggebranchen samt opbygningen af et
produktbibliotek af produkter til byggeriet.

Design er nøglen til et cirkulært ressourceflow. I CradlePeople mener
vi, at affald er et resultat af dårlig design. Dårlig design er et resultat
af manglende dialog mellem de relevante aktører - en dialog, som
CradlePeople arbejder på at løfte og facilitere. Derfor har det haft en
stor signalværdi og gavnet vores budskab, at vi har haft mulighed for
at samarbejde med Dansk Design Center og at afholde mange af vores
arrangementer i deres lokaler, hvad enten det er foregået i samarbejde
med dem eller som selvstændige CradlePeople arrangementer.

En frivillig arkitektuddannet konsulent er nu i gang med at interviewe en
række frontløbere for en omstilling i byggeriet, med henblik på at kortlægge
de mest lovende initiativer og materialer på området. CradlePeople
søger midler til at lave en række netværksevents med udgangspunkt i
byggebranchen og deres underleverandører, rådgivere etc. samt andre
forbundne aktører såsom genindvindingsindustrien, arkitektstuderende,
produktionsskoler, etc.

Vi er også i løbende dialog med direktør for Dansk design Center, Nille Juul
Sørensen om mulige fremtidige samarbejder, hvilket bl.a. har resulteret i det
tidligere fremsendte “Letter of Interest” til Velux Fonden. Nille Juul Sørensen
har også deltaget aktivt og holdt inspirerende oplæg til flere CradlePeople
arrangementer, senest på Amager Ressourcecenter, hvor vi diskuterede
designerens rolle i en produktion til lukkede kredsløb.
Dansk Arkitekturcenter (DAC)
Løbende dialog om samarbejde for fremtidige projekter
Byggeriet er en nøglesektor for at generere en grøn omstilling i samfundet.
Ifølge den før omtalte MacKinsey rapport, er byggebranchen en af de
vigtigste sektorer at prioritere i overgangen fra en lineær til en cirkulær
økonomi. Vi er derfor i dialog med DAC om et muligt fremtidigt samarbejde
om at skabe en bredere fokus på byggebranchen. I CradlePeople er vi nu
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Danish Fashion Institute
Muligheder for et nyt retursystem for tekstiler
CradlePeople har sammen med Danish Fashion Institute sammenbragt flere
brancheforeninger, virksomheder, nødhjælpsorganisationer og politikere
til at diskutere muligheden for et retursystem for beklædning.
Projektet har fået støtte fra Fornyelsesfonden, og CradlePeople blev
hyret til at afholde to arrangementer, der satte fokus på genanvendelse i
tekstilbranchen.
Det resulterede i mange vigtige input fra en bred vifte af aktører og et godt
indspark til Danish Fashion Institutes videre arbejde.
I forbindelse med et fokus på det vigtige udviklingsområde indenfor
tekstil- og modebranchen, har CradlePeople også etableret et samarbejde
med et nyopstartet forskningsprojekt, på Syddansk Universitet. Projektet
“Smarter Fashion” har som mål er at skabe et overblik over muligheder
og begrænsninger omkring bæredygtighed i mode- og tekstilbranchens
nuværende forretningsmodel samt klarlægge fremtidige alternativer og
vækstområder, herunder cirkulær produktion.
Dette samarbejde vil vi blandt andet bruge til at holde os opdaterede på
de nyeste tiltag og muligheder indenfor branchen, hvilket vil være med til
at sikre relevansen i udformningen af vores fremtidige netværksevents i
denne sektor.
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Miljøstyrelsen/Grønne Ildsjæle
Projektet “Miljøvækst”

Design Center, AffaldPlus i Næstved og hos Køge Kommune.
Udstillingen erstatter den messe, vi i vores ansøgning havde planlagt
til at vise produkter, der er designet til lukkede kredsløb. Udviklingen på
området ikke er tilstrækkelig til, at udfylde et arrangement i en større skala.
Udstillingen har også en fordel i, at den er mobil og fleksibel, og dermed
nemt kan komme rundt i landet.

I maj 2013 fik CradlePeople bevilget 303.000 kr. af Miljøstyrelsens fond for
Grønne Ildsjæle, til projektet “Miljøvækst”. Projektets formål var at sætte
miljøvækst og et affaldsløst samfund på dagsordenen via 12 inspirerende
arrangementer samt opbygningen af et produktbibliotek over produkter,
der er designet til at indgå i lukkede kredsløb.

Arrangementerne og udstillingen er nærmere beskrevet i den sidste del
af dette dokument, da de i høj grad understøtter vores målsætninger om
en kommunikationsplatform, der engagerer CradlePeoples målgrupper
samt informerer om cirkulær ressourceoptimering og konkrete projekter
og produkter.

Projektet skulle imødekomme, at CradlePeople har opnået en stigende
tilslutning og et momentum for at skabe en folkelig bevægelse for en grøn
omstilling, samtidig med at midlerne fra Velux Fonden skulle trappes ned
forud for afslutningen af Veluxprojektet.
Der er en stigende interesse for ressourcedagsordenen hos borgere og
virksomheder, der søger viden og inspiration for at kunne tage handling
på området. De har brug for vejledning i, hvordan man som individ eller
virksomhed kan gøre en forskel, og at dele viden og erfaringer med andre.
Bevilligen fra puljen til Grønne Ildsjæle gav derfor mulighed for at trappe
op for aktivitetsniveauet til primært disse af CradlePeoples målgrupper.
Til arrangementerne har virksomheder og borgere fået ny viden om
koncepter som Cradle to Cradle, cirkulær økonomi og miljøvækst. Og man
har arbejdet sammen på fælles problemstillinger for at opnå en fælles
forståelse for, hvordan vi opnår miljøvækst.
Produktbiblioteket har resulteret i udstillingen “Everyday Upcycling”,
der allerede har været udstillet flere steder, blandt andet på Dansk
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Aalborg
Universitet/Copenhagen
Business
School/Syddansk
Universitet/Erhvervsakademiet Skive/ DTU/Niels Brock /Lyngby
Tekniske Gymnasium/ Professionshøjskolen Metropol KEA Aarhus
Universitet/ VIA University College m. fl.

Derfor er CradlePeople nu ved at oprette en “Talent Crew”, hvor vi samler
studerende fra universiteter, design- og produktionsskoler. Vi har to
frivillige konsulenter tilknyttet projektet, som vil matche SMV´er som er
interesserede i at udvikle sig i en grønnere og mere cirkulær retning (men
måske ikke besidder eller har råd til ekspertisen), med studerende der gerne
vil hjælpe dem i denne udvikling.

I projektperioden har CradlePeople haft en løbende dialog med et bredt
udvalg af uddannelsesinstitutioner.

Der skal opbygges databaser over både virksomheder og studerende,
der hver især skal definere deres udfordringer (formuleret som konkrete
opgaver) og kompetencer (viden om materialer, forretningsmodeller, etc.),
hvilket vil gøre os i stand til at lave de mest hensigtsmæssige matches. Flere
uddannelsesinstitutioner har givet positive tilbagemeldinger på projektet,
og Region Midtjylland vil bistå med at finde relevante virksomheder
til projektet. Derudover er vi dialog med Dansk Industri om et muligt
samarbejde.

I oktober 2012 afholdt CradlePeople sammen med Niels Brock Copenhagen
Business College et indledende seminar for et samarbejde mellem
uddannelsesinstitutionerne, med hensigten at fremme fokus på cirkulær
økonomi i det danske uddannelsessystem. Uddannelsesledere, studerende
og andre interessegrupper var inviteret til dialog, for at styrke det faglige
netværk og afdække behov, eksisterende tiltag og erfaringer med emnet.
Der blev til seminaret slået fast, at der ikke eksisterer en systematisk
indsamling af erfaringer på området. Cirkulær økonomi er ikke en del af
pensum, og undervisningen er derfor afhængig af den enkelte undervisers
viden og engagement.

En central del af konceptet er, at vi vil arrangere en række matchmakingevents, hvor inviterede virksomheder præsenterer deres cases, og der kan
udvikles tværfaglige bud på mulige løsninger for virksomhederne.

Derfor bør der afsættes ressourcer til at følge op på cases, for at erfaringer
kan integreres i uddannelserne. Det kan blandt andet ske ved, at der
etableres en database over kompetente studerende, der kan tilbyde
virksomhederne deres viden i en omstillingsproces, og at deres erfaringer
med virksomhederne bliver opsamlet systematisk.
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CradlePeople har herudover holdt oplæg og/eller projektfaciliteret
for:

•

Randers Kommune Affaldsafdeling

•

Det svenske Miljøministerium og Nordisk Råd

•

Skanderborg Kommune

•

Vores Omstilling med DR og Information

•

Dania C2C uddannelsesudvikling

•

KEA bæredygtige uddannelsesudvikling

•

VIA University College fokus på C2C i byggeriet

•

Aarhus Sustainability Festival både i 2012 og 2013
Hjulpet organisationen med at finde kontakter, lokaler og mulige 		
samarbejdspartnere fora t kunne afholde Københavns første 		
bæredygtighedsfestival, og afholdt et arrangement om bæredygtig 		
byggeri under festivalen.

•

Radikale Venstre om ressource- og miljøpolitik

•

Socialistisk Folkeparti om kommunal miljøpolitik

•

Rambøll procesledelsesakademi

•

DAKOFA om elektronikskrot

CradlePeoples projektleder opstillede som dommer i panelet for ud		
vælgelse af de mest bæredygtige tiltag i Danmark, som blev 			
kåret i september 2013
•

Erhvervsakademiet Midtvest

•

Aalborg Universitet i København

•

Rudersdal Kommune vælgermøde

•

Arla på Folkemødet 2013
Procesfacilitator for Arlas 2 workshops på Folkemødet om hvordan 		
Arla kan blive affaldsfri i 2020.

•

Grønt forum på Folkemødet 2013

•

DesignLab Råstof

•

Erhvervsstyrelsens tilskudsprogram for grønne forretningsmodeller

Sammenbragte national politiker og affaldsbranchen for at diskutere
muligheden for tilbagetagningsordninger for elektronik med udgang
spunkt i at inddrage borgere.

Hjulpet Deloitte og Erhvervsstyrelsen med at finde mulige ansøgere til
tilskudsprogrammet.

•

Vestforbrændingens byttemarkedprojekt

•

Miljøstyrelsens ”Brug mere, spild mindre” kampagne

•

•

Region Midtjyllands innovationsafdeling

ARLA, Coop og Carlsberg om hvordan man eliminerer 			
emballageaffald

•

Region Midtjyllands fødevarerafdeling

•

Greve Kommune, Klimanetværksmøde: oplæg

•

Den Skandinaviske Designhøjskole: workshop om lukkede kredsløb
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•

Vedvarende Energis landsmøde: workshop om lukkede kredsløb

•

Og en række frivillighedsmøder

Med de ovennævnte projekter og partnerskaber kan konkluderes,
at CradlePeople har opnået de målbare resultater for den operative
afdeling, der blev nævnt i ansøgningen: Et minimum af 5-10
projektfaciliter i projektperioden, at vi har skabt grundlaget for flere
ressourceoptimeringsprojekter, samt at vi videreformidler projekter i
CradlePeoples netværk. Herudover har vores mange events været en
platform for formidling af projekter.
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ØVRIGE MÅLBARE RESULTATER
Hjemmeside/sociale medier/artikler/nyhedsbreve
For at opfylde CradlePeople’s vision om at udbrede cirkulær
ressourceoptimering, var et af målene en opdateret hjemmeside med et
professionelt design og relevant indhold.
Den 27. august 2012 lancerede CradlePeople en ny hjemmeside med ny
grafisk identitet, adgange til sociale medier som facebook, casebeskrivelser,
artikler og et velfungerende medlemskontingentsystem. Hjemmesiden
har fået stor ros af brugerne og er CradlePeoples vindue udadtil.
Siden den nye hjemmeside blev lanceret har der været ca. 22.000 brugere,
som i gennemsnit læser ca. 3 sider per session. Den bliver løbende
opdateret med arrangementsbeskrivelser, opfølgning på arrangementer,
casebeskrivelser af cirkulære forretningsmodeller og artikler om relevante
emner.
Indholdet bliver ligeledes delt på CradlePeoples sociale medieplatforme
og i nyhedsbrevet. Hjemmesiden udvides konstant med nye former for
indhold ud fra den respons vi har fået fra sidens brugere - som eksempel
kan nævnes, at vi fra januar 2014 udvidede nyhedsbrev og hjemmeside
med nyheder om “Lær CradlePeople bedre at kende”, hvor der hver måned
er et interview med engagerede i CradlePeople og deres interesse i cirkulær
økonomi, som er med til at udbrede den folkelige interesse i Cradle To
Cradle.
Nyhedsbrevet har nu ca 1300 modtagere.
De tilmeldte nyhedsbrevsmodtagere er en god og konkret indikator for,
at vi når ud til vores målgrupper: Vi kan se af vores åbningsstatistikker,
at vi har dedikerede læsere i et bredt spektrum af såvel små som store
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virksomheder, politikere, kommuner, genindvindingsindustrien, medier,
uddannelsesinstitutioner og borgere.

- men det har utvivlsomt gået ud over antallet betalende medlemmer. På
trods af, at CradlePeople oplever et konstant stigende antal henvendelser,
megen omtale og alt flere læsere på hjemmesiden, er vores betalende antal
medlemmer konstant siden projektets opstart.

CradlePeoples cases og artikler bliver flittigt læst og enkelte har
ligeledes været bragt på eksterne medieplatforme så som altinget.dk,
mandagmorgen.dk og information.dk

Mange af de henvendelser vi modtager, giver os det indtryk, at CradlePeople bliver opfattet som betydeligt større (og stærkere) end vi i virkeligheden er. Vi må derfor tage til efterretning, at vi ikke har været gode nok
til at kommunikere, at vores eksistens også afhænger af vores tilhængeres
økonomiske støtte.

CradlePeople er blevet citeret i medier som Danmarks Radio og Information
og har i 2013 haft en blog på Mandag Morgen, hvor emner som leasing,
ressourceoptimering m.v. har været skrevet om.

Vi er dog i gang med at udvikle strategi for mere hvervning (se venligst
vedlagt formuleret strategi) der skal implementeres i den nærmeste
fremtid.

Medlemskaber
CradlePeople har et dilemma mellem ønsket om betalende medlemmer på
den ene side, og formålet med større udbredelse og et bredt engagement
på den anden. CradlePeople har på et tidspunkt i processen taget valget at
prioritere størst muligt fremmøde til - og engagement i - vores aktiviteter,
fremfor at opkræve betaling/medlemskab for at kunne deltage.
Efter at have implementeret et nyt betalingssystem for medlemskaber skulle
gamle medlemmer forny deres medlemskaber, og nye skulle tilmeldes.
Nogle medlemmer faldt fra i processen, mens vi fik nye tilmeldinger ved
at kræve medlemskab for deltagelse i vores events. Da vi på et tidspunkt
oplevede, at kravet om medlemskab foranledigede færre tilmeldte til vores
events, tog vi beslutningen om, at i stedet at prioritere ønsket om at sprede
vores budskaber til flest muligt.

Frivillige tilknyttet CradlePeople
Frivillighed er afgørende arbejdsområde for en organisation som

Således har vi opnået stor tilstrømning af borgere til vores arrangementer,
og at vi har fået små og store virksomheder til at deltage og holde oplæg
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CradlePeople, af flere grunde. Målgrupperne skal hjælpes til at gå fra at
tilegne sig konceptet om cirkulært optimeret ressourceflow, til selv at
udbrede og arbejde for det.

hjælper med at lave events. Vi har en frivilligkoordinator, der koordinerer
kontakten til alle frivillige, og der afholdes ca. et møde hver 2. måned.
At vores frivillige kræfter ofte er ressourcestærke, indebærer også et
svingende engagement; de er i perioder travlt optaget med deres jobs
og andre engagementer. Derfor er deltagelsen svingende, men med den
fornylig etablerede facebookgruppe for de frivillige, vil vi have mulighed
for flere spontane tilmeldelser i forbindelse med forefaldende arbejde og
events.

Det er vigtigt for, at målsætningerne kan gå fra at være en vision til at blive
en bevægelse. CradlePeople erfarer, at vi kan tiltrække meget kvalificerede
kræfter i et fagligt bredt spektrum.
Samtidigt er arbejdet med frivillige meget ressourcekrævende, og skal
balanceres i forhold til CradlePeoples samlede ressourcer. Det kræver en
stor indsats at tilgodese folks kvalifikationer, ønsker og ideer, samtidig med
at vi som organisation er skarpe på vores visioner, retorik og opretholdelsen
af en professionel profil. At være inkluderende og åbne for input, uden at gå
på kompromis med kvaliteten.
Det har været en vellykket strategi, at formulere stillingsbeskrivelser for de
frivillige, sideløbende med at vi har afholdt løbende møder for input fra de
frivillige om, hvad de ønsker af CradlePeople og hvordan de kunne tænke
sig at bidrage. Til gengæld har vi opnået at tilknytte en “hård kerne” af
frivillige til nogle nøglestillinger i CradlePeople, og som yder en afgørende
indsats for organisationen.
Især skal fremhæves Tina Sig Olesen, der i sin stilling som produktdesigner
efterhånden er blevet en fast del af sekretariatet. Tina har været kurator på
udstillingen “Everyday Upcycling” og har, siden hun startede med at arbejde
for Cradlepeople, været en populær oplægsholder.
Der er oprettet en frivillighedsgruppe, som består af ca. 10 personer, som
17

Vi har endnu ikke opnået, at frivillige personer selvstændigt afholder events
rundt omkring i landet, men vi har nogle meget engagerede frivillige kræfter
i Aarhus, der blandt andet har hjulpet med at afholde events dér. Vi har
indimellem frivillige skribenter fra forskellige dele af landet i nyhedsbrevet,
blandt andet for at vi kan styrke oplevelsen af at være en del af en flad
organisation, hvor ens stemme bliver hørt.

tæt samarbejde med sekretariatet. Bestyrelsen har regelmæssigt modtaget
statusopdateringer og evalueringer fra sekretariatet i forbindelse med
bestyrelsesmøder, og der foregår er en løbende dialog ind imellem møderne.
Statusopdateringer og den løbende dialog danner grundlag for et
kvalificeret diskussions- og beslutningsgrundlag, med udgangspunkt i de
af bestyrelsen udviklede retningslinier for CradlePeople.

CradlePeople har sidste år haft to studenterpraktikanter fra CBS til i tre
måneder at analysere vores forretningsmodel og fremsætte forslag til en
fremtidig strategi for organisationen. De har været tilknyttet en frivillig
forretningsudvikler fra handelshøjskolen i Aarhus, der har guidet dem
gennem processen, og deres arbejde er integreret i den vedlagte strategiplan
fra 2013. Efterfølgende har de begge skrevet en bacheloropgave om
CradlePeople, som bliver inddraget i vores strategiske overvejelser.

Bestyrelsen har afholdt to strategiseminarer, der blandt andet har haft
fokus på CradlePeople identitet og forretningsmodel samt lagt grund en
10 årsplan for organisationen (vedlagt).
Herudover fik bestyrelsen kortlagt de områder som i 2-årige perioder skal
danne fundament for foreningens arbejde, med følgende overskrifter:

Som nævnt under “Projekter/samarbejder” har vi nu også frivillige tilknyttet
specifikke projekter under opbygning, såsom match-making, kortlægning
af bæredygtighed i byggebranchen mv.

År 2012-2014 - Cirkulær økonomi på dagsordenen
År 2014-2016 – Udfordringer, barrierer og løsninger
År 2016-2018 – Det økonomiske potentiale 1

Bestyrelsens arbejde
Det var et mål at CradlePeople i projektperioden skulle gennemgå en
organisering af bestyrelsen, udvikle foreningens vedtægter, etablere
en forretningsorden samt etablere et struktureret samarbejde mellem
bestyrelse og sekreatriat i forhold til afrapporteringer etc.

År 2018-2020 – Forbrugeradfærd iht. Bæredygtige løsningsmodeller
År 2020-2022 – Det økonomiske potentiale 2
Der er udarbejdet en strategiplan i 2013, der skal opdateres løbende,
(vedlagt).

Bestyrelsen har i projektperioden løbende udviklet og defineret
CradlePeoples overordnede vision og målsætninger med udgangspunkt i et
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Der er etableret en forretningsorden, og de nye vedtægter er under
udvikling i samarbejde med en advokat.
Bestyrelsen er herudover engagerede i netværksopbygningen indenfor de
fagområder, de hver især repræsenterer, og formanden har etableret en del
globale kontakter til et fremtidigt samarbejde med lignende organisationer.

CradlePeoples målgrupper indtil nu og fremadrettet
I projektperioden har vi haft mange overvejelser om de målgrupper, vi har
defineret for os selv, og deres indbyrdes sammenhængskraft.
Overvejelserne har blandt andet handlet om, hvorvidt CradlePoeples
arbejde ville være mere effektivt ved at målrette ressourcerne mere
specifikt i forhold til en enkelt målgruppe. Vi er i processen gentagne
gange nået frem til, at vi er nødt til at favne alle målgrupper bredt, også
for at gøre os relevante for den enkelte målgruppe. Vi har politikeres og
myndigheders opmærksomhed, fordi vi har fat i virksomheder og borgere,
og omvendt, og vi er interessante for uddannelsesinstitutioner, fordi vi har
virksomhedskontakter, etc.
Dog er vi med udgangspunkt i den seneste udvikling på området alt mere
overbeviste om, at vi skal have et særligt fokus på borgere, for at sikre den
brede forankring for en omstilling og for at skabe en bevægelse, men uden
at give slip på de øvrige målgrupper.
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CradlePeople

- afholdte arrangementer i 2013-2014
I det følgende bliver de seneste 12 måneders events beskrevet.
Se venligst www.cradlepeople.dk, for at læse om samtlige arrangementer i projektperioden.
• AFFALDSFRI MODE - København
med Danish Fashion Institute
• UD MED EMBALLAGEAFFALD - København
med Carlsberg, Arla og Coop
• DEN AFFALDSFRIE BY - København
med Jack Macy, San Fransiscos CEO for “zero-waste plan”
• PRODUKTER TIL LÅNS - København
med Desso, Mud Jeans og GH Form
• DET POSITIVE BYGGERI - København
med 4 fremtrædende arkitekter
• 3 WORKSHOPS OM MILJØVÆKST - København
for engagerede borgere og frivillige
• FERNISSERING: “Everyday Upcycling” - København
Dansk Design Center. Om bæredygtige hverdagsprodukter
• MOD ET AFFALDSFRIT SAMFUND - Aarhus
med Troldtekt, WorldPerfect og Region Midt, Arla
• HVOR ER ENERGIEN I CIRKULÆR ØKONOMI? - København
i samarbejde med Energy Crossroads
• RESSOURCEDAG FOR HELE FAMILIEN - Næsteved
i samarbejde med AffaldPlus, Yderzonen
• HVOR BLI´R DET AF? - København
med Ulla Røtger, direktør for Amager Ressourcecenter
og Nille Juul Sørensen, direktør for Dansk Design Center
• CIRKULÆR INNOVATION - København
i samarbejde med Danida Business Partnerships
• INDKØB, DER KAN OG VIL MERE - Aarhus
i samarbejde med Region Midt,
Sustain og Forum for Bæredygtige Indkøb
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AFFALDSFRI MODE
Dansk Design Center, den 12. Juni 2013
Hvad der skal til for, at modeindustrien kan blive
affaldsfri?
“Affaldsfri mode” var eventet om tøjindsamling
og genanvendelse, og om hvordan modeindustrien kan blive affaldsfri. Samtidig blev der
afholdt et byttemarked, i Dansk Design Centers
nyåbnede “Danish Society”.
En affaldsfri modeindustri er afhængig af, at forbrugerne vil returnere deres tøj.
Danish Fashion Institute og CradlePeople in-

viterede derfor borgere, designere og modebranchen til en dialog om, hvordan et retursystem på tekstiler skal implementeres.
De ca. 90 deltagere oplevede 5 spændende
oplæg, og gav selv uvurderlige input til et fremtidigt retursystem for beklædning.
Jonas Eder-Hansen, udvilklingsdirektør for Danish Fashion Institute, lagde ud med et oplæg
om “Modebranchens omstilling til zero-waste”.
Han blev efterfulgt af Stefan Seidel, chef for Safe
Global PUMA, Vigga Svensson, CEO for Katvig,
Lama Juma, hovedkoordinator for Byttemarked.
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dk og Jesper Rønn-Simonsen, udviklingschef
for Kirkens Korshær.
En efterfølgende workshop blev faciliteret af
virksomheden “Creature”.
Der var hos deltagerne en bred enighed om,
at folk generelt er villige til at aflevere sit tøj til
genanvendelse, hvis systemet er godt håndteret. Der var mange bud på, hvordan et retursystem skal implementeres, for at man som
borger er mest muligt tilbøjelig til at benytte
det.
Til gengæld var holdningen generelt, at det er

en større udfordring at få kunden til at betale,
hvad det koster at købe det bæredygtige,
genanvendte produkt.
Der er behov for systemiske løsninger, politiske
reguleringer og ”true pricing” for hvad produktion af tøj egentligt koster, i forhold til skaden
den tilfører miljøet. En totaløkonomi for miljøpåvirkning er vejen frem mod forretningsmodeller
for ressourcehåndtering, mente flere.
En gennemgående opfattelse hos deltagerne
var, at en affaldsfri modeindustri forudsætter en

holdningsændring hos branchen,
såvel som hos kunderne.
CradlePeople har udarbejdet en sammenfatning af
workshoppens output til brug for
Danish Fashion Institute og modebranchen samt alle
interesserede.
Den kan downloades på:
www.cradlepeople.dk/opfolgning-affaldsfri-mode/
Her kan man også se en film med dagens oplægs-holdere samt downloade powerpointpresæntationerne.
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UD MED EMBALLAGEAFFALD
Dansk Design Center, den 4. September 2013

bat om, hvordan vi kan afskaffe emballageaffald.

Store virksomheder som Arla, Coop og Carlsberg sætter ambitiøse mål for en grøn omstilling. For at nå de høje målsætninger, skal
en dagsorden om bæredygtighed deles med
kunderne og politikerne. Vores daglige valg er
afgørende for, om ambitionerne kan blive til
virkelighed.

CSR-chef for Arla, Maja Møller, programchef for
miljø og klima i Coop, Signe Frese samt Senior
CSR Manager fra Carlsberg, Simon Hoffmeyer
Boas, fortalte om deres visioner, og om de store
udfordringer, der opstår, når en virksomhed vil
gøre bæredygtighed til en forretningsmodel.

Derfor satte CradlePeople de tre store virksomheder stævne, for at de kunne møde kunderne,
andre fagfolk, politikere og hinanden til en de-

Coop er som Danmarks største leverandør af
mad også en af de største leverandører af den
emballage, som fylder op i danskernes
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skraldespande.
Arla har i 2020 ambitionen om at være affaldsfri. Til den tid, skal alt deres emballage kunne
genbruges, og der skal ikke forekomme nogen
form for produktionsspild. De vil også hjælpe
kunderne med at reducere deres madspild med
50%.
Carlsberg bruger i produktionen mindre vand
og energi end nogen af deres konkurrenter i
bryggeribranchen. Og virksomheden har stor
fokus på at udvikle bæredygtig emballage, hvor

bl.a. Cradle-to-Cradle konceptet benyttes til at
udvikle løsninger, der både er gode for miljøet
og bundlinjen.
Deltagerne til eventet var professionelle, politikere, NGO’er og borgere, og de havde idéer,
spørgsmål og feedback. Der blev udvist et stort
engagement for at tilbyde virksomhederne
gode råd, til hvordan man gerne ville bidrage
til f. eks. fungerende retursystemer.
De fleste forslag var omhandlede emballage,
som var eventens hovedfokus. Her blev der
leveret gode idéer til alternative emballagedesign, -materialer og -former.
Dertil kom den relaterede proces- og værdikæde.
Flere noterede sig, at emballagens livscyklus
kan gøres meget mere Cradle-to-Cradle inspireret, således at materialekredsløbene lukkes.
Det blev foreslået at lave livscyklusvurderinger
for at se, hvor de største miljøeffekter i produkternes levetid forekommer, og identificere hvor
det giver mest mening at sætte ind. Da et af
hovedformålene med emballage er at forøge
holdbarheden af madvarer, blev det foreslået at
undersøge emballage/madspild trade-offs.
Deltagerne havde i deres kommentarer også
fokus på de tre virksomheders kommunikation
og marketing. Specielt ift. hvordan man kan
gøre forbrugerne opmærksomme på virksomhedernes miljøtiltag og dele viden om produkternes miljøprofiler på fx selve emballagen, så
borgerne begynder at efterspørge de mest

miljørigtige produkter.
Endelig var der kommentarer ift. strategiske
betragtninger. Her blev der bl.a. foreslået partnerskaber med andre virksomheder, som har
kernekompetencer på sorterings- og affaldsområdet, partnerskaber med NGO’er og lokale
producenter. Der blev også efterlyst langsigtede målsætninger og måleredskaber for at se,
hvordan virksomheden forbedrer sig.
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CradlePeople har skrevet en case om Arlas forretningsstrategi samt deres samarbejde med
Terracycle om at genbruge dele af emballagen.
De kan ses her:
http://www.cradlepeople.dk/case-arla
http://www.cradlepeople.dk/terracycle-brugerlaget-i-mere-end-en-forstand

DEN AFFALDSFRIE BY
Dansk Design Center , den 11. oktober 2013
Til arrangementet “Den Affaldfrie By” kunne
deltagerne få indblik i San Franciscos “ZeroWaste Plan” og høre mere om, hvordan en by
med 7,5 millioner indbyggere, kan blive affaldsfri allerede i 2020.
CradlePeople havde inviteret Jack Macy,
projektleder bag det ambitiøse mål, til dialogmøde i København, og fremmødet var massivt.
En veoplagt Jack Macy, Commercial Zero Waste

Coordinator i San Francisco, svarede på mange
spørgsmål fra salen om, hvordan man i San Francisco har taget springet direkte fra farlig deponi
til en af verdens mest effektive genbrugsindustrier. På ganske få år, og med et minimum af
lovgivning, har byen opnået at sortere 80% af sit
affald. Planen kendes som ”Zero Waste Plan”, og
målet er, at alt husholdningsaffald bliver genbrugt i år 2020. Allerede nu har processen skabt
10 gange flere jobs i affaldsindustrien, og affald
er blevet en stor indtægtskilde for kommunen,
fordi det bliver solgt videre som ressourcer.
I den efterfølgende debat blev der diskuteret,
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hvordan vi kan inspireres og lære af den
californiske model – og hvilke udfordringer og
muligheder, der er i at skabe en dansk model for
et affaldsløst samfund.
Videooptagelser fra eventet kan ses her:
www.cradlepeople.dk/besog-fra-san-fransisco
Desuden har CradlePeople skrevet en artikel om
affaldssortering i blandt andet San Francisco. Artiklen blev bragt på Altinget.dk og kan læses her:
www.cradlepeople.dk/sortering-den-naeste-miljokamp

PRODUKTER TIL LÅNS
Dansk Design Center, den 30. oktober 2013
Fra jeans og tæpper til parkbænke og lygtepæle
– det kan altsammen lejes og genanvendes. For
at bevare råmaterialerne i kredsløb har flere
virksomheder ændret deres forretningsmodel.
Usikre råvarepriser og miljømæssige omkostninger skaber grobund for, at private virksomheder vælger at tage ejerskab over råmaterialerne. De sikrer stabilitet ved at låne deres
produkter ud, så råmaterialerne kan genbruges
igen og igen. Det betyder meget mindre CO2
udledning, bedre vilkår for miljøet og potentielt
god indtjening for virksomhederne ved, at de

har en større ressourcebank.
CradlePeople inviterede tre virksomhedsledere
til at fortælle om muligheder og udfordringer
ved at omstille til en cirkulær økonomisk forretningsmodel. De tre virksomheder var: et af
europas største tæppefirmaer, Desso, den danske vej- og parkudstyrsvirksomhed, GH Form,
og hollandske MUD Jeans, som har gjort det til
virkelighed, at deres produkter skal være til låns.
Lån dine jeans!
Den første oplægsholdere var Bert van Son, CEO
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og ejer af Mud Jeans International BV.
Grundstenen i virksomheden er, at tøj ikke må
gøre skade på andre. Bomuld er en af verdens
mest beskidte afgrøder og den mest pesticidtunge afgrøde i verden.
Det innovative spørgsmål virksomheden stillede
sig selv lød: Hvorfor ikke finde en måde at holde
bomulden i virksomheden på og genbruge det?
Herved opstod ideen om at lease tøjet ud, og
tage råmaterialerne retur til produktion af nye
varer. Ved at leje produkterne som en service i
stedet for at købe varerne, får man som kunde
brugsret til tøj der er sundt og rart at have på

og reparation til en fast lav månedlig pris. Virksomheden er mindre afhængig af det uforudsigelige bomuldsmarked og opnår et bæredygtigt brand.
Men der er udfordringer, fortæller Bert van Son:
Der er endnu ikke nok kunder, og bankerne er
derfor ikke særligt investeringsvillige. Derfor er
iværksat en crowdfunding model, for at man
som privatperson har mulighed for at støtte
projektet.

Lej en lygtepæl!
Næste oplægsholder var Christian Wolff, Produkt
-og salgsansvarlig Ingeniør i GH Form.
Det er den manglende efterspørgsel på leasing,
og ikke teknologien, der den største udfordring
for GH Forms cirkulære forretningsmodel. Det
fortalte Christian Wolff, Produkt -og salgsansvarlig Ingeniør , GH Form.
Virksomheden udvikler og producerer arkitekttegnede designprodukter med lang levetid og
tilbyder at købe produkterne tilbage, når man
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er færdig med at bruge dem.
De har lavet den bænk vi sidder på i parken
og de plantekasser kommunen har placeret
i gadebilledet. Endvidere indgår produkter
som lygtepæle, riste og cykelstativer, som GH
Form ser som et lager for jern, som kan indgå
i produktionen igen og igen, i stedet for at det
bliver skrottet.
GH Form tilbyder kommuner at lease lygtepæle,
hvor de efter 10-15 år indsamler lygtepælerne
til renovation, så de bliver som nye.
Alligevel investerer kommunerne idag i GH

Forms produkter med ejerskab for øje, skønt
teknologien er tilstede for, at virksomheden selv
kan tage ejerskab for materialerne og lade dem
indgå i en lukket produktionscyklus.
Kommuner afslår tilbuddet om leasing, med begrundelsen, at de ikke kender budgettet for det
efterkommende år, og ikke kan disponere over
fremtidige budgetter. Her er altså en problematik, der står i vejen for det helt store gennembrud for leasingmodellerne, og som må løses på
politisk niveau, hvis vi skal se et gennembrud for
leasing og pantsystemer som cirkulære forretningsmodeller.
Lease et tæppe!
“Vi er ikke bange for nye ideer, vi er kun bange for
de gamle!” Det er mantraet hos den Cradle to
Cradle-certificerede tæppevirksomhed DESSO,
fortæller Michael Aastrup, adm. direktør, og dagens sidste oplægsholder. Virksomheden har ca
900 ansatte og har produceret tæpper i 80 år.
I 2008 skulle DESSO igang med en større omstrukturering, og her lod de sig inspirere af
Cradle to Cradles grundlæggere, Michael Braungart og William Mcdonaugh. Idag er Cradle to
Cradle 100% integreret i alt, hvad DESSO gør.
“Udfordringen er fortsat, hvad vi gør med affaldet”,
fortæller Michael Aastrup.
“For at tale take-back må man starte ved starten
og tænke cirkulært. Og for at få materialerne hjem
er vi begyndt at introducere leasing i f. eks. Holland”, fortsætter han.
Interessen i Cradle to Cradle har dels handlet
om helse og at lave sunde tæpper, men det har
også været en virkelig positiv markedsstrategi:

DESSO er gået fra at indtage 10-27 % af det europæiske marked over de seneste par år.
Efter de tre spændende oplæg var der dialog og
spørgsmål fra salen.
Der var enighed om, at der fortsat ligger en udfordring i at gøre cirkulære forretningsmodeller
til et fælles, samfundsmæssigt “mind-set”. Der
blev fremhævet, at det er vigtigt at gøre det
nemt for folk, for at forretningsmodellerne skal
have gennemslagskraft: Du betaler for en tjeneste - ikke for et produkt!
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CradlePeople har skrevet detaljerede cases om
alle tre virksomheders forretningsmodeller, der
kan læses på CradlePeoples hjemmeside.
Desso:
http://www.cradlepeople.dk/case-desso
GH-form:
http://www.cradlepeople.dk/manedens-casegh-form
Mud Jeans:
http://www.cradlepeople.dk/case-mud-jeans-2

DET POSITIVE BYGGERI
Dansk Design Center, den 15. November 2013
Hvordan kan byggeriet bidrage positivt til
miljøet? Til eventet “Det Positive Byggeri” gav
4 fremstående aktører i byggebranchen deres
bud på, hvordan vi ikke blot minimerer skaderne på miljøet, men i stedet bidrager positivt
til omgivelserne, miljøet og samfundet.
Æstetik og funktion i arkitektur er ikke længere
i sig selv tilfredsstillende. Nu skal en bygning
kunne lave mere energi end den behøver, være
rekreativ og øge biodiversiteten.

Indendørs luft kan være mere skadeligt for helbredet, end at stå midt på H.C. Andersens Bouldevard i myldretid. Men det behøver ikke være
sådan. Oplægsholderene på dette event udnytter vedvarende energikilder og bruger Cradle to
Cradle materialer og konstruktioner.
I januar udkom verdens første Cradle to
Cradle byggemanual, skrevet af danske arkitekter, byggekonstruktører og C2C rådgivere. Vi så
nærmere på den seneste udvikling i Danmark
siden bogens udgivelse, med fokus på, at dansk
byggeri kan vise vejen frem for resten af verden.
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Oplægsholdere var:
Lasse Lind, arkitekt hos 3XN/GXN og næstformand i CradlePeoples bestyrelse.
René Sommer Lindsay, projektleder af
bytilpasningsprojektet ”Klimakvarter” i Københavns Kommune.
David Goehring, direktør hos SILENTGREEN og
tidligere Director hos McDonough + partners
Amsterdam
Søren Lyngsgaard, kreativ direktør for Vugge til
Vugge Danmark.

FERNISERING: “EVERYDAY UPCYCLING”
Dansk Design Center, den 10. januar 2014
Den 10. januar 2014 slog CradlePeople dørene
op på Dansk Design Center for Danmarks første
udstilling af upcyclede hverdagsprodukter og
Cradle to Cradle design. Udstillingen ”Everyday
Upcycling” er udviklet af CradlePeople, og indeholder det nyeste og mest innovative indenfor
bæredygtigt design.
Alle produkterne i udstillingen er designet til
at kunne blive genbrugt igen og igen, og indeholder ikke materialer der er til fare for mennesker og naturen så som:

•
•
•
•
•

Pumas biologisk nedbrydelige sko.
Steelcase stolen, der kan skilles ad på 5
minutter og er lavet af genbrugsmetaller.
gNappies, bleer som kan skylles ud i toilettet
Emballage lavet af svampe og olivenolie.
Og meget, meget mere.

Målet med udstillingen er at fremvise, hvordan
helt almindelige produkter kan bidrage til
miljøet på en ny og revolutionerende måde.
Ved at designe produkter uden farlige kemikalier og i rene materialer, der kan skilles ad og
genbruges næsten uendeligt, undgår vi at begå
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rovdrift på naturen.
Kunstneren og Cradle to Cradle entusiasten
Jytte Abildstrøm bød velkommen til ferniseringen. Efterfølgende har udstillingen været
efterspurgt af både kommuner, organisationer
og uddannelsesinstitutioner, der også har fået
guidede rundture.
Læs mere på www.cradlepeople.dk om de
mange steder udstillingen har været vist og læs
om den i vores artikel om design her:
www.cradlepeople.dk/det-handler-om-design

MOD ET AFFALDSLØST SAMFUND
K-lab, Filmbyen, Aarhus, den 6. februar 2014
Hvordan kan man kombinere store ambitioner
om at gøre en forskel for miljøet og samfundet
med at drive en forretning? En lille, en mellemstor og en stor virksomhed gav hvert deres perspektiv på at sætte sig høje mål midt i en økonomisk krise.
Hanne Juel, strategisk udvikler og projektleder
på Grøn Omstilling i Region Midtjylland, kunne
fortælle om, hvordan en Cradle to Cradle tankegang kan implementeres som strategi for en hel

region. Rasmus Hørsted Jensen, medstifter af
WorldPerfect, fortalte om deres arbejde med
bæredygtighed under Smuk Fest og Northside
Festival.
WorldPerfect lægger stor vægt på kommunikation som adfærdsskabende redskab.
Marketing- og Kommunikationschef for
Troldtekt Tina Kristensen, gjorde os klogere på
Troldtekts fremstillingsproces, der baserer sig på
et lukket system uden udledning af spildevand
og med 100% vindenergi, samt produktionsaffald, der kan komposteres.
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CSR chef for Arla, Maja Møller, fortalte at Arlas
miljøstrategi baserer sig på et helhedsperspektiv, der omhandler både bæredygtigt landbrug,
udledning af drivhusgasser, vand og energi - og
målet om at producere nul affald. Blandt udfordringerne for at opnå disse mål, blev fremhævet vigtigheden af en parathed hos såvel leverandører som kunder og forbrugere,
manglende infrastruktur for udsortering og
genanvendelse samt villighed til at betale for
bæredygtighed.

HVOR ER ENERGIEN I CIRKULÆR ØKONOMI?
Studenterhuset, København, den 3. marts 2014, S
CradlePeople afholdt et miniseminar om fremtidens energikilder i samarbejde med Energy
Crossroads.
I dag bruger vi og smider væk. Denne lineære
“brug-og-smid-væk”-kultur er afhængig af adgangen til store mængder råmaterialer og fossil
energi. At reducere og minimere vores brug af
råmaterialer og fossil energi udsætter bare det
uundgåelige – jordens ressourcer vil slippe op,
hvis ikke vi sender råmaterialerne i kredsløb og
omstiller os til at bruge vedvarende energi.

Fossil energi bliver sværere, dyrere og mere
forurenende at udvinde, jo mere vi bruger.
Vi løber næppe tør for vind og sol, men inden
længe vil det blive svært at få fat i nogle af de
sjældne metaller og jordarter, der bruges i fremstillingen af for eksempel vindmøller og solceller.
En forandring er nødvendig. En omstilling til
en cirkulær økonomi sender råmaterialerne i
kredsløb – men hvad skal der til, for at produktion, transport og opvarmning også kan være
cirkulær? Det blev diskuteret til dette spæn32

dende arrangement, hvor vi så på de største
muligheder og udfordringer for en omstilling til
vedvarende energi.
Oplægsholdere:
Tina Sig Olesen, Product Designer CradlePeople.
Carlos Garcia-Robles, Master Technological and
Social-Economic Planning (RUC).
Ivan T. Herrmann, forsker på Danmarks
Tekniske Universitet (DTU).

HVOR BLI´R DET AF?
Amager Ressourcecenter, København, den 11.
marts 2014
Hvor havner vores produkter henne, når de bliver til affald? Din smartphone er smadret, computeren er for langsom til du gider bruge den,
mælkekartonen tom og batterierne i fjernbetjeningen er flade. Så ud ryger det.
Men hvor havner vores produkter henne, når de
bliver til affald?
Hvad der sker med dem efterfølgende?

For at vi kan højne genanvendelsen i Danmark,
inviterede CradlePeople og Amager Ressourcecenter til debat om, hvordan vi finder intelligente løsninger for morgendagens affaldsforebyggelse og bygger bro til en mere bæredygtig,
cirkulær økonomi.
Hvordan øger vi genbrug af værdifulde og
sjældne ressourcer?
Vi mødte blandt andre Ulla Röttger, direktør
for Amager Ressourcecenter, der fortalte om,
hvordan vi håndterer affaldet i dag samt om det
nye anlæg, der er under opførelse og skal er33

statte det gamle og forældede anlæg, der idag
producerer vores varme og energi,
Nille Juul-Sørensen, direktør for Dansk Design
Center, slog et slag for, at intelligent - og mindre
- design er løsningen på et affaldsløst samfund.
“Har verden brug for flere smukke kaffekopper?” indledte han en retorisk en brandtale for,
at vi skal tænke os om, inden vi køber nye ting
eller producerer nyt design.
Luksus i fremtiden vil ikke længere være en ny
bil eller et flot ur; inden længe er det adgangen

til rent vand, der vil være den mest eftertragtede vare, og som vil være det privilegium, vi alle
vil stræbe efter.
Hvis man som designer vil have en fremtid, skal
man således skabe ting, der er nødvendige i verden, og som efter brug kan adskilles og genanvendes i sine rene råmaterialer.
CradlePeople viste gode eksempler på succesfulde cirkulære forretningsmodeller og på
design, der er designet til at råmaterialerne bliver brugt igen og igen.

Og så gik vi på opdagelse i hjertet af designprodukternes kirkegård, da vi fik en rundtur
på Amager Ressourcecenters energianlæg,
hvor man blandt andet kan opleve, hvordan de
enorme grabber fordeler affaldet, inden det ryger til forbrænding.
Da der var stor efterspørgsel til at deltage i arrangementet, arrangerede CradlePeople efterfølgende en udvidet guided rundtur på anlægget den 23. april 2014.
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BESØG FRA INDONESIEN - CIRKULÆR INNOVATION
CradlePeople, Vennemindevej 39, 2100, København Ø, den 3. april 2014

arelse, og hvordan affald kan blive til nye ressourcer i Indonesien.

CradlePeople fik besøg af en spændende delegation bestående af de tre vindere fra “Green
Entrepreneurship Challenge” og deres mentorer
fra Indonesien.

CradlePeople havde også inviteret Michael Aastrup, direktør for Desso, til at komme og fortælle
om, hvordan cirkulær økonomi har været en innovationsgenerator for virksomheden.
Det resulterede i en spændende diskussion mellem danskerne og indoneserne om, hvordan innovative idéer kan udvikles til holdbare forretningsmodeller, bl. a. med gode råd og indspark
fra Charles Mpengula, underviser og bestyrelsesmedlem i “Grøn Omstillingsfond”.

De var udsendt af Danida Business Partnerships
for at udveksle erfaringer om innovation og udvikling af grønne produkter. Vinderforslagene i
“Green Entrepreneurship Challenge”omhandler
blandt andet udvikling af organisk fødevarebev-
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INDKØB, DER KAN OG VIL MERE
Sustain Festival, Godsbanen, Aarhus, den 15. Maj
2014
I samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb, Region Midtjylland og SustaIN, inviterede
CradlePeople til seminar, hvor vi stillede skarpt
på bæredygtige indkøb.
Det blev en spændende dag, hvor der var indlæg fra mange forskellige vinkler. Som et af
højdepunkterne deltog miljøminister Kirsten
Brosbøl, som gjorde det tydeligt, at grøn omstilling og cirkulær økonomi står øverst på den

politiske dagsorden i miljøministeriet.
Med udtalelser som disse, er det tydeligt, at vi
er kommet forbi et vendepunkt i forhold til den
politiske orientering i miljøspørgsmålet. Idéen
om et ressourcecirkulerende samfund uden affald er i stigende grad ved at blive mainstream.
At udviklingen nu er kommet så langt, er vi
enormt glade for og stolte over, at vi har været
en del af og bidraget til i CradlePeople.

to Cradle tankegangen kan omsættes til konkrete produkter. Her havde vi Michael Aastrup
direktør for Desso, som har opnået en Cradle
To Cradle certificering af deres tæpper. Desso
stræber efter at sætte et positivt aftryk, ikke
blot gennem at lade ressourcerne indgå i et
bæredygtigt kredsløb gennem tilbagetagningsaftaler, men også ved at producere tæpperne
så de forbedrer indeklimaet.

De gode eksempler
På konferencen blev der også præsenteret nogle af de gode eksempler på, hvordan Cradle

Michael Aastrup fremhævede samtidig, at de
har ambitioner om at gøre det endnu bedre.
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Udfordringer
Selvom det var tydeligt på konferencen, at der
sker en rivende udvikling i disse år, så blev det
også tydeligt, at der stadig er nogle udfordringer og flaskehalse. Steder hvor vi i CradlePeople
skal være skal være med til at bidrage til bedre
løsninger.
En af de store udfordringer ligger i at udvikle effektive takeback teknologier og løsninger.
Johannes Baad Michelsen fra Københavns Kommune fortalte, at de havde haft emballageløsninger til EATskolemadsordningen i udbud,
hvor miljøhensynet havde været et af flere parameter. Selvom det er positivt, at miljøhensynet er fremtrædende på dagsordenen, er der
stadig plads til at være mere ambitiøse. De forskellige løsningerne er ikke alle baseret på materialer, der er 100% biologisk nedbrydelige og
dels ender meget af det stadig til forbrænding.
Samarbejde er afgørende
Én af de ting, der blev tydelige på konferencen
var værdien af velfungerende netværk og samarbejde.
Fra svenske Rönneby, der arbejder med at udvikle sig efter cirkulære økonomiske principper
og cradle to cradle, deltog Johan Sandberg,
som er CEO i center for Forskning og Udvikling.
Han lagde vægt på, at opbakning fra politikerne
var afgørende for at skabe forandringer. Som et
konkret samarbejde nævnte han, at de nu faciliterer samarbejder mellem virksomheder og
forskere i udviklingen af bæredygtige løsninger.
Andrew Morlet, business director i CE100 hos Ellen MacArthur Foundation fortalte om, hvordan

de skabte værdifulde netværk og vidensdeling
blandt de helt store virksomheder, og Trine
Bjørn Olsen klimakoordinator i Herning kommune fortalte om, hvordan der var opstået et
spontant samarbejde i kommunen på tværs af
afdelinger om udvikling af arbejdstøj, der lever
længere og genfødes i computertasker.
En af de ting vi tager med fra konferencen er netop værdien af netværk og samarbejde i forhold
til at få
skabt nogle konkrete tiltag, produkter og indkøbsaftaler som kan gøre en forskel.
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Denne pointe peger på noget af det, der bliver
vigtigt i fremtiden, og noget som CradlePeople
ser en mulighed for fortsat at bidrage positivt til.
Især når det kommer til at få forankret ideen om
en cirkulær økonomi bredt i samfundet.
Læs opfølgning fra dagen og se CradlePeoples
video med miljøministeren her:
www.cradlepeople.dk/indkob-der-kan-og-vilmere-opfolgning

WORKSHOPS FOR FRIVILLIGE
CradlePeople har afholdt flere workshops for
aktive frivillige, der har ønsket at være en del
af CradlePeople. Det indledende arrangement
havde til formål at involvere og engagere interesserede frivillige kræfter og afdække deres
ønsker og meninger om, hvilke slags arrangementer dere r behov for, at CradlePeople laver.
CradlePeople lagde ud med et oplæg om
miljømæssig vækst og principperne i Cradle to
Cradle, samt hvordan det kan det være en del
af løsningen på verdens aktuelle megakriser.
Herefter fulgte et oplæg om gode eksempler og

cases for virksomheder og forretningsmodeller,
der bidrager til økonomien og miljøet som helhed.
Vi diskuteredes en handlingsplan for CradlePeoples videre arbejde, hvilke arrangementer,
oplæg og aktiviteter, der var ønskelige samt
hvilke budskaber vi bør bringe videre i vores
politiske arbejde. Workshoppen resulterede
i mange inspirerende input og gode ideer,
blandt andet om, hvem man bør skabe dialog
med i arbejdet for at afskaffe emballageaffald.
Efterfølgende er vi fulgt op med yderligere to
38

workshops om det videre arbejde samt flere
mere informelle møder med frivillige.
I CradlePeople er vi stolte og glade over, at det er
lykkedes at engagere så mange særdeles kvalificerede kræfter fra et bredt spektrum af borgere,
der dels er ambassadører for CradlePeople og
Cradle to Cradle-tankegangen i deres hverdag,
sociale liv og arbejdsliv, dels har bidraget og
fortsat bidrager uvurderligt til at hjælpe os at
sætte miljøvækst og cirkulær økonomi på dagsordenen.

OPSUMMERING AF EVENTS
Gennem events kan retorikken skærpes, viden
kan deles, der kan debatteres og lokalt kan der
forankres en vilje til at gøre en forskel. Til arrangementerne har virksomheder og borgere
fået ny viden om koncepter som Cradle to
Cradle, cirkulær økonomi og miljøvækst. Det
har givet mulighed for at arbejde sammen på
fælles problemstillinger, med udgangspunkt
i en fælles forståelse for, hvordan vi opnår en
vækst, der er frakoblet brug af nye råmaterialer.
Vi har af virksomhederne fået bekræftet, at
der fortsat ligger en stor udfordring i, at skabe

parathed hos kunder og leverandører, for at udsortere affald og etablere take-back systemer.
Og der ligger en udfordring hos kommuner,
der grundet ufleksible budgetter foretrækker at
købe, fremfor at lease. Derfor er fortsat dialog
og samarbejde en forudsætning for, at et affaldsløst samfund ikke blot bliver en politisk vision,
men at de mange gode eksempler vi ser, bliver
efterfulgt af mange flere.
Gennem arrangementerne er skabt til stadighed
voksende nye netværk og alliancer, som da vi
f. eks. fik sammenført Arla, Carlsberg og Coop,
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der gennem eventet så mulighed for fremtidig
dialog og samarbejde. Vi har oplevet en bred
deltagelse og opbakning fra virksomheder, fagpersoner, politikere, uddannelsesinstitutioner
og borgere, og der har været en tilstrømning
af engagerede frivillige, der vil være med til at
forankre en dagsorden om et cirkulært ressourceflow og et positivt fodaftryk.

AFSLUTNING
CradlePeople har opnået større opmærksomhed og mere medvind om vores formulerede
visioner, end vi havde kunnet forvente:
Cirkulær økonomi og kredsløbstankegangen er
på den politiske dagsorden, og har fundet vej til
et stigende antal borgeres bevidsthed.
Støtten fra Velux Fonden har betydet, at
CradlePeople har kunnet bidrage til de vigtige
første skridt til en grøn omstilling i Danmark.
Den har givet CradlePeople mulighed for at
etablere sig som organisation, og for at lave et
hav af aktiviteter, for at udbrede cirkulær res-

sourceoptimering både i en politisk, kulturel og
rent praktisk sammenhæng.
Vi bliver løbende kontaktet af fagpersoner, uddannelsesinstitutioner og organisationer, der
gerne vil samarbejde med os om relevante
projekter. Vi har mange projekter i støbeskeen
og endnu flere projektideer. Der er behov for
CradlePeople.
Velux Fonden har sat dette skib i søen, vi er nået
halvvejs, og vi har stærk vind i sejlene.
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Samtidig har vi stadig en stor udfordring med at
sikre en langsigtet og stabil finansiering, der gør
det muligt at bygge videre på vores nuværende
momentum. En forretningsmodel baseret på
makrofinansiering i form af medlemsskaber
er ikke lige om hjørnet, men vi arbejder på at
tilbyde især vores virksomhedsmedlemmer et
mere målrettet og konkret tilbud, der kan gøre
et højere kontingent realistisk. For at sikre at vi
også fremover kan bidrage til den grønne omstilling, er vi dog fortsat afhængige af fondsfinansiering.

CradlePeople har også har en vigtig rolle at
spille i fremtiden
Vi skal sørge for, at de gode tanker og visioner,
der nu er officielle målsætninger for Danmark,
også bliver ført ud i livet. Vi har vist, at vi kan
samle vores vidt forskellige målgrupper om
en fælles dagsorden. Vi vil med vores kvalificerede netværk af fagpersoner bidrage til
diskussionen om, hvilke konkrete tiltag, der
skal vægtes i en omstilling, og til en fælles
forståelse for, hvad der skal til for at skabe reel
forandring.

CradlePeople vil arbejde for den fortsatte udvikling af en samfundsmodel, hvor miljø, biodiversitet, økonomi og sociale værdier bliver
vægtet som helhed. Det vil vi blandt andet
gøre ved at udbygge vores netværk på tværs af
siloer, og fortsætte at bringe ildsjæle, virksomheder og uddannelser sammen.
Gennem dialogen og aktiviteterne i projektperioden, har CradlePeople fået samlet en stor
mængde vigtig viden og erfaringer. Det har
nu givet os endnu bedre forudsætninger for at
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kortlægge mulighederne og flaskehalserne i
en omstilling til et ressourceoptimeret samfund. Den viden vil vi fortsætte at kommunikere ud til de relevante aktører, for at sikre, at
vi som samfund kan gå fra vision til handling.

