
 

Vugge til Vugge – hvad er nu det? 
 

Du har måske hørt om det: Vugge til Vugge eller Cradle to Cradle (C2C) som det 

også kaldes. Det fremføres af flere forskere, politikere, erhvervsfolk og 

miljømedarbejdere verden over, som det nye miljøparadigme.  

 

Det bærende princip i Vugge til Vugge er, at alt bruges igen og igen og affald 

afskaffes! Dvs. at man i produktionen af nye produkter i designfasen indtænker, 

hvordan produktet kan nedbrydes til en række ugiftige dele, der enten kan bruges i 

nye produkter eller kan komposteres til næringsstoffer. Man ”opererer” med 2 

produktionscyklusser: en teknisk og en biologisk som alle stoffer indgår i. Resultatet 

bliver, at der ikke er nogen affaldsprodukter og ingen forurenende stoffer. Endvidere 

skal energiforbruget være baseret på vedvarende energi. Det lyder jo rigtig fornuftigt!  

 

Og der bliver da også eksperimenteret mange forskellige steder: I Holland vil man 

forsøge at oprette nye bydele efter princippet, og nogle af de store firmaer som Nike, 

Ford, Pepsi Cola og computerfirmaet Zepto har allerede udviklet de første produkter 

efter Vugge til Vugge principperne.  

 

Én af ideerne i Vugge til Vugge konceptet er også, at i stedet for at vi forbrugere 

køber varer, skal vi til at købe service og lease varerne; når vi har brug for en 

computer eller et par sko, skal vi lease dem af de pågældende firmaer, som vi så 

returnerer varerne til igen efter brug. Firmaerne skal så skille de brugte varer ad og 

sørge for, at alle bestanddele indgår i produktion af nye produkter. Kan det realiseres 

vil det komme til at betyde farvel til ”køb og smid væk”- kulturen! Ideen lyder på 

mange måder smart og temmelig revolutionerende. Kritikere peger imidlertid på, at 

hele videns- og produktionsfasen er så kompleks og krævende, at det kun er de store 

virksomheder, der vil kunne indføre princippet, og dels vil der komme et stort 

transportproblem (returnering af alle varerne). Og så er der hele den kulturelle 

omstillingsproces: kan man få forbrugerne til at blive ”leasere” og huske at aflevere 

alle varer tilbage til de retmæssige firmaer? Men omvendt: Hvad er alternativet? 

 

Vugge til Vugge betragtes af nogle som et idealistisk paradigme. Men det kan noget, 

siden det vinder genklang hos mange virksomheder. Produkter udviklet efter 

principperne vil kræve et minimum af ressourcer, og det er da værd at stræbe efter. 

Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at kan man i sine bestræbelser for at overholde 

principperne gøre produktionen af varer mere miljøvenlige, så er man nået et godt 

skridt i den rigtige retning! Vugge til Vugge er et udfordrende, men nødvendigt 

paradigme! 
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