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Udfordring vs. impact
Klimaforandringer og næste generation kaffebønder



Defining the vision
• ”You don’t have to see the whole staircase, just 

take the first step.”
• Martin Luther King Jr.

• Vision is the destination that one visualises and 
wants to achieve, but the path is unknown.

• We must dare to have ambitious targets and to set 
visions that are not reachable using the tools and 
know-how of yesterday and today.

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-
NC-ND

http://gamebanana.com/sprays/26030
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Future Mapper: Insights Card

Relevance: 
Why is this relevant to your
business’ 2030 strategy?

Insight: 
What is your understanding. Give it a title and describe
it in a few words: 

Theme: 
What is the theme or cluster of 
trends that inspires this
insight?

1. Climate changes is strongly affecting the coffee farmers 
and the coffee value chain.

2. Working within coffee production is not attractive to 
young people in the coffee growing regions.

Coffee supply chain is threatened
due to a number of critical
parameters (financial, climate
changes, political structures, high-
risk countries etc.)

We must secure our supply
chain to stay in business. 

Coffee biomass contains a 
large un-developed value
adding potential.



Vision Card 2/2
In 2030, Peter Larsen Kaffe will be the company that creates 
a 100% gross profit increase per kilogram biomass/raw materials compared to 2018
by delivering circular production and consuming methods to
consumers and the food industry that needs
new solutions to solve ongoing climate crisis and global food shortages.
By innovative and disruptive ways of considering the core product,
Peter Larsen Kaffe will be in the lead to optimize sustainable uses of natural resources making It successful in 
the endeavor.





100% recycl ing.  0% waste.
The 2030 vision of Peter Larsen Kaffe: 100% circular use of all biomass related to coffee 
production and consumption. Zero waste. This includes also packaging materials.



To double the company's gross profit in 
2030 by circular use of current biomass 
(2018)
The 2030 business focus area of Peter Larsen Kaffe.



Se på kaffen med nye 
øjne..

• Fra bønne til biomasse
• Nordeuropas første kaffefarm
• Eksperimentarium
• Forske i ernæringspotentiale
• Cirkulær anvendelse af ressourcer (klima)
• Nye indtjeningsmuligheder (kaffebonde)



Prioritet Verdensmål Delmål Indikator
Very High Mål 2: Stoppe sult, opnå 

fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring, samt fremme 
bæredygtigt landbrug

2.3: Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala 
fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, 
familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til 
jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, 
markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for 
landbruget.

2.3.1: Produktionsvolume pr. arbejdsenhed i forhold til bedriftsstørrelser 
inden for landbrug/husdyrbrug/skovbrug.

2.3.2: Gennemsnitlig indkomst for små-skala fødevareproducenter, opdelt 
på køn og status som oprindelige folk.

2.4: Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og 
implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning 
til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre 
katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

2.4.1: Andel landbrugsområde under produktiv og bæredygtig 
landbrugsaktivitet.

Very High Mål 8: Fremme vedvarende, 
inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse, samt 
anstændigt arbejde for alle

8.4: Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og 
produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst 
fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for 
bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

8.4.1: Materielt fodaftryk, materielle fodaftryk pr. indbygger og materielt 
fodaftryk pr. BNP.

8.8: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø 
for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især 
kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

8.8.2: Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder 
(foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på 
kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national 
lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus

SDG Priorit ies:  Peter Larsen Kaffe



Prioritet Verdensmål Delmål Indikator
Very High Mål 12: Sikre bæredygtige 

forbrugs- og produktionsformer
12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse 
af naturressourcer.

12.2.1: Materielt fodaftryk, materielt fodaftryk pr. indbygger og materielt 
fodaftryk ift. BNP.

12.3: Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. 
indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder 
tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

12.3.1: Globalt fødevaretab indeks.

12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem 
forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.5.1: National genanvendelsesrate, ton af geanvendt materiale.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante 
information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

12.8.1: Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) 
uddannelse i bæredygtig udvikling (herunder uddannelse i klimaændringer) 
er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) læseplaner, c) 
læreruddannelse og d) vurdering af de studerende.

SDG Priorit ies:  Peter Larsen Kaffe



Prioritet Verdensmål Delmål Indikator
High Mål 4: Sikre alle lige adgang til 

kvalitetsuddannelse og 
muligheder for livslang læring

4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som 
er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem 
undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, 
ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt 
medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens 
bidrag til bæredygtig udvikling.

4.7.1: Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og 
(ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem 
kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale 
uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) 
elevbedømmelse.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem 
kønnene og styrk alle kvinders 
og pigers rettigheder og 
muligheder

5.1: Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes. 5.1.1: Hvorvidt der findes retlige rammer for at fremme, håndhæve og 
overvåge ligestilling og ikke-diskrimination på baggrund af køn.

5.5: Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab 
på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige 
liv.

5.5.2: Andel af kvinder i ledelse.

Mål 13: Handle hurtigt for at 
bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser

13.3: Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet 
skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af 
klimaændringer.

13.3.2: Antal af lande, der har meddelt en styrkelse af den institutionelle, 
systematiske og individuelle kapacitetsopbygning til at gennemføre 
tilpasning, modvirkning og teknologioverførsel, og udviklingstiltag.

Mål 15: Beskytte, genoprette og 
støtte bæredygtig brug af 
økosystemer på land, bekæmpe 
ørkendannelse, standse 
udpining af jorden og tab af 
biodiversitet

15.1: Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af 
økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, 
vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under 
internationale aftaler.

15.1.1: Skovområde som andel af samlede landområde.

15.5: Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse 
af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og 
forhindre udryddelse af truede arter.
Alternativt 15.4???

15.5.1: Rødliste-indeks (Red List Index).
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