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” Produkter med så lite
miljöbelastning som möjligt
är nutida kvalitet”.

ANDERS NORDQUIST, VD

Produkter producerade med
hänsyn till människa och miljö
smakar så mycket bättre.

Arvid Nordquist arbete är
i linje med FN’s 17 Globala
mål för att:
• Att avskaffa extrem
fattigdom
• Att minska ojämlikheter
och orättvisor i världen
• Att lösa klimatkrisen

HÅLLBARA CERTIFIERINGAR
UTZ Certified står för ett hållbart jordbruk och bättre möjligheter för jordbrukare, deras familjer och vår planet. UTZ-programmet gör det möjligt för
jordbrukare att lära sig metoder för att odla bättre grödor som genererar
högre intäkter, förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn
och miljön. Fokus ligger på att få till stånd marknadsorienterade förbättringar som både utvecklar odlarens affärer och köparens konkurrenskraft.
En oberoende tredje part övervakar att UTZ-certifierade gårdar följer
kraven som omfattar goda jordbruksmetoder och jordbruksadministration,
säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, avskaffande av barnarbete och
skydd av miljön. UTZ-certifierade produkter kan alltid spåras till den farm
där de kommer ifrån. Nästan 50% av allt hållbart certifierat kaffe i världen
är UTZ-certifierat.
Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för
att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Rainforest Alliance verkar för de största hoten mot miljön:
avverkning, expanderande jordbruk, boskapsuppfödning och turism.
Fairtrade verkar för att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska
villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger
produktionskostnaden.
KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. Jordbrukaren och
övriga som är verksamma i produktionen ska även ges en skälig inkomst,
en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet.
EU-lövet eller EU-ekologiskt är EUs märkning för ekologiskt jordbruk. Minst
95 % av produktens innehåll har producerats ekologiskt.

Nästan alla länder i världen har
lagar mot barnarbete och modernt
slaveri. Men kontrollen saknas och
företag hålls inte ansvariga.

RISKLÄNDER FÖR MODERNT SLAVERI
LÅG RISK

HÖG RISK

Klimatförändringar påverkar
förutsättningarna för kaffeodling,
framförallt Arabicabönan.

7025

länder och
miljoner

125

kaffeodlare
påverkas.

miljoner

människor är beroende
av kaffeodling

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KAFFEODLING
BERÄKNAD FÖRÄNDRING FRÅN IDAG TILL 2050
SÄMRE

BÄTTRE

KAFFE PÅVERKAR MILJÖN;

4,9 KG CO2/KG

Arvid Nordquist arbetar med att
minska påverkan i hela kedjan.

CO2

92%

8%

Störst påverkan sker i odlingsledet.

NYHET! 100% BIOGAS
•

Vårt rosteri är både kvalitetsoch miljöcertifierat och vi arbetar 		
kontinuerligt med att minimera
vår klimat och miljöpåverkan.

•

Arvid Nordquist är det första
kafferosteriet i Sverige som drivs
av förnybar energi.

•

Klimatpåverkan kommer på årsbasis att minska med 1100 ton
CO2, vilket motsvarar utsläpp
från sju miljoner km bilkörning.

CO2

VARJE KOMPENSERAT TON
GER YTTERLIGARE $664
I EXTRA VÄRDE!
Varje träd utför en 		
tjänst i ekosystemet
som vi människor är
beroende av.
Men trädplanteringen
ger ytterligare värden:
•	Inkomster i form

av timmer, ved,
honung och frukt.

•	Försäljning

av

•	Försäljning

av

stängsel.

hotellnätter.

•	Snickerier

och försäljning av möbler.

Allt ovan resulterar i 		
en förbättrad levnads-
standard i samhället.

TRÄDPLANTERING
GER HOPP!
+ Förhindrar jorderosion
+ Skuggar marken
+ Minskar uttorkning
+ Mer näringsrik jord
+ Ökar biologisk mångfald
+ Fler arbetstillfällen
= Ökade inkomster

ARVID NORDQUIST
MILJÖARBETE 1988–2019.

Grönare förpackning
2019
100%
Hållbart certifierat
2014
Förnyelsebar
el & energi

2009
Lanserade
Fairtrade-kaffe

2004

Fossilfritt rosteri
2017

100%
klimatkompenserat
2011
Transporteffektiviseringar

2006

Först med ISO 14001

2003
Lanserade
ekologiskt kaffe

Start på övergång
till bulktransporter

2000

1996
Först med att lämna
aluminiumfolie

1994

Först med single
bag-förpackning

1993
Först med katalytisk
avgasrening

1988

ARVID NORDQUIST KAFFE

HÅLLBARHETSMÅL

•	
Fortsätta

rosta enbart 100% hållbart 				
certifierat kaffe

•	
Fortsätta

rosta helt och hållet fossilfritt

•	
Bibehålla

och utveckla relationen med
odlare i syfte att säkerställa hög kvalitet
och nå fler direkta avtal

•	
Arbeta

i hela vår kedja för minskat avtryck;
- Minska användningen av fossila transporter
- Minska svinnet på kaffe & material
- Minska användningen av fossila material

•	
Öka
•	
För

andelen ekologisk volym

det klimatavtryck som fortfarande
kvarstår, fortsätta att klimatkompensera
i hela kedjan

