
Vision
”Bag hver kop kaffe vi drikker i Danmark,
ligger engagerede partnerskaber for at

genopbygge natur, forbedre levevilkår og
øge robusthed over for klimaændringer” 

For ydereligere information
Kontakt rådgiver: Janine Dortmundt
jd@etiskhandel.dk eller Morten Fauerby:
mft@etiskhandel.dk

Den danske alliance for ansvarlig kaffe
samler relevante danske aktører i et
forpligtende samarbejde. Alliancen vil
forandre kaffebranchen ud fra disse fire
principper: 1) beskyttelse og regenerering
af natur og biodiversitet, 2) upcycling af
biprodukter, 3) forbedring af levevilkår og
4) klimahandling. Formålet med alliancen er
i fællesskab at forbedre livet for de
mennesker, der dyrker vores kaffe, og at
investere i den fremtidige forsyning af kaffe,
uanset udgangspunkt eller
markedssegment. 

Dansk Alliance
for Ansvarlig
Kaffe 

Danmark er blandt de fem største forbrugere af
kaffe på globalt plan og drikker i gennemsnit
fire kopper kaffe om dagen. Danmarks samlede
årlige import af kaffe og kaffeprodukter er
44.144 tons.  

Det anslås, at 125 millioner mennesker globalt
er afhængige af kaffe som indtægtskilde. På
trods af stigningen i efterspørgslen, som
forventes at stige med 50% inden for de næste
30 år, er priserne til kaffebønderne fortsat med
at falde siden 2016, mens driftsomkostningerne
er stigende. Kaffeproduktion er forbundet med
betydelige sociale og miljømæssige risici, såsom
skovrydning, tab af biodiversitet,
klimaændringer, utilstrækkelig indkomst og
manglende arbejdstagerrettigheder.  

Kaffedyrkning og forarbejdning optager
betydelige mængder jord, energi og vand.
Samtidig er kaffeplanten alvorligt truet af
klimaforandringer., og det anslås at den
samlede mængde jord, der er egnet til
kaffeproduktion, er halveret i 2050.  

De mange udfordringer kalder derfor på
strukturelle ændringer af hele kaffesektoren. 

Vil du være med?
Vi inviterer alle interesserede interessenter fra
den danske kaffebranche til at deltage. Kontakt
Janine Dortmundt på jd@etiskhandel.dk eller
Morten Fauerby på mft@etiskhandel.dk. 

ET SAMARBEJDE OM
FREMTIDENS KAFFE

Alliancemedlemmer

Formål

Tilslutning til principperne for
samarbejde
Offentliggøre en handlingsplan for
ansvarlig kaffe (for
virksomhedsmedlemmer)
Rapportere årligt på fremskridt til
alliancens sekretariat - Etisk Handel
Danmark.
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2.

3.

Hvad forventes af
virksomhedsmedlemmer?

Bagrund


