
Undersøgelse af det offentliges indkøb af kaffe 

 

DanWatch er ved at udarbejde en journalistisk rapport om CSR og offentlige indkøb af kaffe. 

Vi håber, at I i den forbindelse vil besvare dette spørgeskema om jeres politik for sourcing af 

kaffe. Spørgsmålene er sendt til de største danske kaffeleverandører, og svar og ikke-svar 

vil danne grundlag for en sammenligning, der vil indgå i rapporten. Det vil være en stor 

hjælp, hvis I senest mandag den 8. juni vil returnere spørgeskemaet. Hvis I vælger ikke at 

svare på hele eller dele af undersøgelsen, vil dette også indgå i rapporten. 

 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer af nogen art. 

 

Indkøb af kaffe 

1. Hvilke lande stammer den kaffe, I sælger til kommuner, og andre offentlige institutioner fra 

(ikke hvilke lande kaffen er ristet i, men hvilke lande, kaffebønnerne er dyrket i)? 

Kaffe solgt til kommuner i Danmark består af blandinger fra Syd- og Central Amerika, Øst Afrika og 

Sydøst Asien. Landene varierer i løbet af året afhængig af høstperioder, tilgængelighed og kvaliteter. 

 

2. Hvor stor en del af kaffen, I sælger til kommuner, og andre offentlige institutioner stammer 

fra Brasilien?  

Dette varierer i tråd med den generelle import af Brasiliansk kaffe i Danmark (omkring 30-60 

procent). 

 

3. Hvilke områder af Brasilien stammer kaffen, som I sælger tilkommuner, og andre 

offentlige institutioner fra?  

Størstedelen af vores Brasilianske kaffe kommer fra den nordlige og vestlige del af Sao Paolo 

regionen og primært den sydlige del af Minas Gerais. 

 

4. Stammer en del af kaffen, som I sælger til kommuner, og andre offentlige institutioner fra 

Minas Gerais-området? XJa ⏯ Nej   

 

Hvis der indgår kaffe fra Brasilien i kaffen, I sælger til kommuner, og andre offentlige 

institutioner:  

1. Indkøber I den brasilianske kaffe til kommuner, og andre offentlige institutioner direkte fra 

plantagerne?  

⏯Ja X Nej ⏯ En del af kaffen til kommuner, og andre offentlige institutioner indkøbes 

direkte fra plantagerne.  

Vi indkøber kaffen fra forsyningskædens første kommercielle led. Dette er normalt et kooperativ 

(som består af uafhængige small scale kaffebønder), som besidder en eksport licens. Dette skaber 

større værdi for alle involverede medlemmer/bønder. 

 

Uanset om I køber direkte fra plantagerne:  

Kender I navnene på de brasilianske plantager, som kaffen I sælger til kommuner, og andre 

offentlige institutioner stammer fra? ⏯Ja, vi kender navnene på samtlige plantager X Ja, 



men kun på nogle af de plantager, kaffen stammer fra ⏯ Nej, vi kender ikke navnene på de 

plantager, kaffen stammer fra.  

Gennem eksportør og kooperativ har vi fuld sporbarhed helt ned til de enkelte bønder. Indimellem 

indkøber vi fra private eksportører, som har deres egne plantager. Vi aflægger normalt besøg flere 

gange årligt for at tjekke vilkår og fastholde tæt dialog. 

 

Hvilke plantager stammer kaffen, I sælger til kommuner, og andre offentlige institutioner fra? 

Samlet set kommer kaffen vi leverer til danske kommuner fra ca. 10 kooperatives/eksportører. Via 

dem har vi fuld sporbarhed ud til bønderne. Hver levering fra et kooperativ kan bestå af kaffe fra ti til 

flere hundrede bønder. 

 

2.Indkøber I den brasilianske kaffe til kommuner, og andre offentlige institutioner fra 

mellemhandlere?  

X Ja ⏯  Nej En del af kaffen til kommuner, og andre offentlige institutioner indkøbes fra 

mellemhandlere.  

Ja, fordi de fleste small scale kaffebønder ikke er istand til at eksportere kaffen selv (små mængder 

og manglende eksport licenser). 

 

Hvis ja, hvilke mellemhandlere stammer kaffen, I sælger til kommuner, og andre offentlige 

institutioner fra?  

Samlet set kommer kaffen vi leverer til danske kommuner fra ca. 10 kooperatives/eksportører. 

 

Køber I eller har I tidligere købt kaffe til kommuner, og andre offentlige institutioner fra en af 

disse mellemhandlere? 

 

a. Outspan Brasil Importação e Exportação  ⏯ Ja ⏯ Nej  Mindre end 1 container I 

første halvår af 2014 omfatter kaffe til danske kommuner. Derefter ingenting købt og 

ingen kommende kontrakter.  

b. Tristão Companhia de Comércio Exterior ⏯ Ja ⏯ Nej Vi har ikke købt kaffe fra 

Tristão i 2014 og ingen kommende kontrakter. 

c. Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé)⏯ Ja ⏯ Nej Vi har 

ikke indkøbt kaffe til kommuner fra bønder eller distrikter tilknyttet Cooxupé i 2014 og 

har ingen kommende kontrakter.  

d. Køber I i andre sammenhænge kaffe fra en af tre ovennævnte mellemhandlere? XJa 

⏯ Nej 

Hvis ja, hvilke af de tre mellemhandlerne køber I kaffe fra:  

Vi indkøber kaffe fra Cooxupé men udelukkende kaffe fra kaffefarme, som er certificeret af 

Rainforest Alliance eller UTZ. Vi køber ikke kaffe fra Outspan og Tristaõ. 

 



3. Hvis I indkøber den brasilianske kaffe til kommuner, og andre offentlige institutioner på 

anden vis, beskriv da, hvordan: 

__________________________________________________________________ 

CSR 

1. Har I udformet en CSR-politik og/eller en code of conduct?  X Ja ⏯ Nej 

  

Hvis ja, bedes I medsende jeres CSR-politik og/eller code of conduct.  

Vedhæftede dokumenter: Code of Conduct, Code of Conduct letter, Business Ethics Policy and 

Sustainability Policy.  

 

2. Hvilke udfordringer I forhold til overholdelsen af jeres CSR-politik/Code of conduct er I 

særligt opmærksomme på, når I indkøber kaffe fra Brasilien? 

Alle aspekter.  

 

3. Hvordan sikrer I, at jeres Code of Conduct/CSR-politik bliver efterlevet i hele varekæden?  

Gennem uddannelse og tætte relationer med leverandører, kunder og ansatte samt opfølgende 

besøg i producentlandene. 

 

Foretager I kontrolbesøg på kaffeplantagerne? XJa ⏯ Nej  

 

Hvis ja, hvordan foregår disse kontrolbesøg? Og hvor ofte foretages der kontrolbesøg? 

Vi besøger vores vigtigste leverandører med et interval på 1-3 år, og udfører systematisk leverandør 
vurderinger. 
Vi prioriterer opfølgende aktiviteter gennem systematisk risiko vurdering, inklusiv lande specifikke 
risici baseret på BSCI og HDI. 
Vi udfører standardiserede leverandør vurderinger under vores kontrolbesøg og tjekker op på 
kvalitet, levering, performance, omkostninger og bæredygtighed. Dette vil blive yderligere 
forstærket bla. via en ny database i de kommende år. 
Vi baserer vores vurderinger, blandt en række andre standarder, på 4C Code of Conduct. Løfbergs 
Lila AB, som håndterer alt indkøb for Peter Larsen Kaffe, er én af grundlæggerne bag 4C, som også 
bidrager med kundskaber og værktøjer til bønderne med henblik på mere bæredygtig udvikling og 
dyrkningsmetoder. Se f.eks. materialet til imødegåelse af klimaforandringer, som er udviklet af 
Coffee & Climate, som Løfbergs er grundlægger af. 
 

4. Hvad gør I, hvis I opdager, at der er overtrædelser af jeres Code of Conduct/CSR-politik 

Vi informerer omgående vores partner om, at vi har opdaget en afvigelse i forhold til gældende 

retningslinjer. Afhængig af afvigelsens grad og omfang gennemgår vi alle 

bemærkninger/observationer/afvigelser og drøfter den én for én med vores partner. Samtidig 

afkræver vi en handlingsplan, som omgående skal løse de gældende udfordringer (afhængig af 

afvigelsens grad og omfang – hvis seriøse afvigelser kan samarbejdet ophæves omgående eller vi vil 

udstede en meget konkret advarsel), eller indenfor en overskuelig tidsramme, som med rimelighed 

kan forventes overholdt (ved mindre afvigelser). 

 

Hvilke typer af overtrædelser skal der til, for at I ophæver samarbejdet med en leverandør?  

 

Overtrædelse af menneskerettighederne I henhold til ILO core conventions. 

http://www.bsci-intl.org/bsci-list-risk-countries-0
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.4c-coffeeassociation.org/about/overview
http://www.4c-coffeeassociation.org/resources/c-c-toolbox


029 Forced Labour - 1930 

087 Freedom of Association and Protection of the Right to Organize - 1948 

098 Right to Organize and Collective Bargaining - 1949 

100 Equal remuneration - 1951 

105 Abolition of Forced Labour - 1957 

111 Discrimination (Employment and Occupation) - 1958 

138 Minimum Age Convention - 1973 

182 Elimination of the Worst Forms of Child Labour - 1999 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182

