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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í vöruhönnun.  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur  
Í þessari ritgerð verður fjallað um kaffi og ferðalag þess frá baun í bolla. Gerð verður grein fyrir 

ræktunarferli kaffis og þeim handtökum sem koma að kaffigerð. Sjónum verður því beint að ræktun 

og uppskeru, hvernig kaffi er unnið og varpað verður ljósi á þau affallsefni sem kaffiiðnaðurinn 

skilar frá sér. Farið verður í líffræðilega uppbyggingu og virkni kaffiplöntunnar. Auk þess sem að 

ljósi verður varpað á ýmsar aukaafurðir sem til verða við framleiðslu kaffis og við framkvæmdirnar 

í kringum kaffigerðina. Að lokum verður leitað eftir svari við þeirri spurningu hvort kaffi endi bara 

sem lífrænn úrgangur til landfyllingar hér á landi eða hvort tækifæri séu til endurvinnslu á efninu. 

Athugað verður hvort kaffikorgur sé vannýttur og hvort hann hafi einhverja eiginleika til 

endurnýtingar eða jafnvel vöruþróunar. Að lokum verða nefnd nokkur dæmi úr hönnunarheiminum 

sem tengjast viðfangsefninu á einn hátt eða annan. Dæmin sýna fram á það hvernig hönnuðir nýta 

sér tækifæri sem leynast í endurvinnslu á affallsefnum tengdum kaffiiðnaðinum. Því verður í þessari 

ritgerð lögð áhersla á kaffikorg út frá umhverfisvænu sjónarhorni og leitast verður við að skoða 

hvort Íslendingar geti nýtt sér aðra verkferla til þess að nýta sér á skilvirkari hátt kaffikorg til 

sjálfbærni og endurnýtingar.  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Inngangur 

Fyrstu minningar mínar um kaffidrykkju get ég rakið til ömmu minnar, þar sem ég og systursonur 

minn sátum við eldhúsborðið og þóttumst vera í kaffiboði. Í þá daga voru hlutföll kaffis í bollanum 

okkar oftar en ekki ansi sykurkennd, enda smakkaðist kaffið að okkar mati annars hræðilega. Amma 

hræddi okkur frænduna, sagði að með kaffidrykkjunni mundum við frændurnir hætta að stækka en 

við létum það sem vind um eyru okkar þjóta og þömbuðum ófáan bollann í eldhúskróknum hjá 

ömmu. Amma hellti alltaf upp á Bragakaffi á gamla mátann; hellti vatni yfir kaffifilterinn svo kaffið 

dropaði niður í köflóttan hitabrúsa. Þegar kaffið var tilbúið safnaði hún kaffikorginum saman í 

gamlan japanskan tebauk sem stóð á vaskaborðinu. Þegar hann var fullur, fór hún út og austur fyrir 

hús og stráði korginum yfir blómabeðið. „Rósirnar hafa svo gott af þessu.“ var hún vön að segja. 

Fyrir mér var þetta hinn eðlilegasti hlutur, enda alinn upp á heimili þar sem kappkostað var við að 

endurvinna og endurnýta sem flesta hluti. Núna á fullorðisárunum hefur lítið breyst, fyrir utan 

sykurmagnið í kaffibollanum, börnin læra það sem fyrir þeim er haft og ég strái enn þann dag í dag 

kaffikorgi yfir pottaplönturnar. Plöntunum og vonandi ömmu minni til mikillar gleði og ánægju. 

 Áhugi minn á kaffi varð ekki varanlegur fyrr en eftir að ég byrjaði að vinna sem 

kaffibarþjónn. Nú 10 árum síðar er áhuginn ennþá til staðar og hefur einungis aukist ef eitthvað er. 

Þegar bæði vinnan og námið snýst um kaffi og dagurinn byrjar ekki nema með góðum kaffibolla, þá 

geta ekki annað en sterkar tilfinningar gagnvart efninu vaknað. Virðing gagnvart sögu þess, gerir 

það að verkum að kaffibollinn sem maður framreiðir er unnin af mikilli alúð, ástríðu og 

sérfræðiþekkingu. Áhuginn nær þó út fyrir kaffidrykkinn sjálfan þar sem kaffiplantan sjálf og 

ferðalagið í kringum uppskeruferlið, vekur gífurlegan áhuga innra með mér. Hönnuðurinn í mér 

leitast við að endurnýta kaffikorginn og finna honum betri farveg. En þörfina get ég get rakið til 

sjálfbærni ömmu minnar. 

 Á undanförnum árum hefur verið mikil vakning í umhverfismálum á Íslandi. Mikil neysla 

og neysluhyggja einkennir samfélagið og allri neyslu fylgir úrgangur. Úrgangur þarf þó ekki að vera 

með öllu neikvæður en hann getur í mörgum tilfellum verið vannýtt hráefni. Hráefni sem svo má 

endurvinna eða endurnýta og þannig er hægt að stuðla að því að við göngum ekki of nærri 

auðlindum okkar. Kaffikorgur er dæmi um efni sem fellur til og endar í landfyllingu á Íslandi. Á 

höfuðborgarsvæðinu er það Sorpa sem sér um förgun á lífrænum úrgangi en hann er urðaður í 

Álfsnesi og hauggasið sem þar myndast er notað til metanframleiðslu.  Því verður í þessari ritgerð 1

litið á kaffikorg út frá umhverfisvænu sjónarhorni og leitast verður við að skoða hvort Íslendingar 

 „Urðun og gassöfnun í Álfsnesi.“ Metan eldsneyti. Sótt 2. desember 2017, http://www.metan.is/metan-eldsneyti/framleidsla-sorpu.1
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geti notast við aðra verkferla til þess að nýta sér kaffikorg á skilvirkari hátt til sjálfbærnis og 

endurnýtingar.  

 Orðin sjálfbærni, endurnýting og vistvæn hönnun koma mikið fyrir í ritgerð þessari. Í 

áhugaverðum fyrirlestri hjá Þórdísi Zöega (24. janúar 2015) var hugtökunum best lýst á þennan 

hátt: Talað er um sjálfbærni þegar maðurinn getur nýtt sér það sem er í umhverfi hans svo ekki verði 

mikill skaði af, svo umhverfi og vistkerfi geti haldist óspillt og ómengað fyrir komandi kynslóðir. 

Maðurinn nýti sér náttúruafurðir og það sem jörðin hefur fram á að færa til þess að lifa.  Maðurinn 

ræður ekki yfir náttúrinni, heldur er hluti af henni og öfugt. Leitast er að nýta orku jarðar, ekki er 

gengið á auðlindir, stuðlað er að framtíðarhugsun og mikilvægt er að fólk sé meðvitað um áhrif, 

afleiðingu og orsök. Sjálfbærni snýst um samband náttúru og manna.  

Endurvinnsla er þegar maðurinn getur endurnýtt efni og notað það í annað sem ekki er á kostnað 

umhverfis hans. Endurvinnsla getur stuðlað að hringrás notkunar á efni, það sem er gamalt fyrir 

einn, getur verið nýtt fyrir einhvern annan. Talaði Þórdís um vistvæna hönnun þegar hönnuðir hanna 

meðvitað og markvíst að hönnun sem hefur jákvæð áhrif á umhverfið okkar og veldur ekki skaða í 

vistkerfi jarðar. Vistvæn hönnun er umhverfisvæn og stuðlar að hreinni náttúru. 

 Kaffi er áhugarvert fyrirbæri og í raun líffræðilegt undur, eins og sýnt verður fram á seinna í 

þessari ritgerð. Ekki bara í formi drykkjar heldur einnig út frá möguleikum sem kaffiefnið sjáft býr 

við. Ritgerðin mun leitast við að deila með lesanda hvað sé áhugavert við kaffi og varpað verður 

ljósi á þá ferla og það langa ferðalag sem það tekur eina kaffibaun að enda í kaffidrykk. Í þessari 

ritgerð verður því farið yfir verkferla kaffis og hvar ferlinu lýkur. Ritgerðin mun varpa ljósi á hvar 

kaffiefnið endar eftir að neyslu þess í formi kaffidrykkjar er lokið. Farið verður inná hvernig 

Íslendingar nýttu kaffikorginn hér á árum áður og hvernig hægt sé að nýta efnið í dag til 

vöruframleiðslu.  

 Ritgerðin mun einnig leitast við að upplýsa lesandann um mikilvægi hönnuða og inngripi 

þeirra inn í verkferilinn með umhverfisþætti og sjálfbærni til hliðsjónar. Að lokum verða nefnd 

dæmi úr hönnunarheiminum sem tengjast viðfangsefninu bæði á beinan og óbeinan hátt, sem 

undirstrikar hvernig hönnuðir geta vakið athygli á ákveðnum umhverfisþáttum og komið auga á 

vannýtt tækifæri í kaffiframleiðsluferlinu. Hvert er ferli kaffibaunarinnar og hvar endar ferlið?  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1. Hvað er kaffi? 

Við miðbaug í 1200-2000 metra hæð yfir sjávarmáli vex planta sem er mörgum einstaklingum 

mikilvæg, Coffea arabica/robusta.  Grasafræðingar telja að kaffi komi upprunalega frá Eþíópíu, og 2

hafi þaðan breiðst út um allan heim. Í mörgum goð- og þjóðsögum kemur fram að upprunalega var 

byrjað að neyta kaffis sem matar en ekki sem drykkjar og það var ekki fyrr en Arabar byrjuðu að 

sjóða kaffiberið að kaffi var fyrst borið fram sem heitur drykkur.  Heimildum ber þó ekki saman um 3

uppruna kaffis en í bókinni Real Fresh Coffee segir að kaffis hafi upprunalega verið neytt í 

munkahofi í Jemen í byrjun 15. aldar og þaðan hafi uppskriftin að drykknum ratað til Mekka og 

Medínu og í kjölfarið til Kaíró. Þegar að komið var inn á miðja 16. öld var kaffi orðið þekktur 

drykkur um flest öll Mið-Austurlöndin. Kaffihús gegndu fyrst og fremst samfélagslegu hlutverki og 

voru þau á þessum tíma eingöngu aðgengileg karlmönnum úr efri stéttum samfélagsins. Það var 

síðan í lok 16. aldar að kaffi rataði til Evrópu í gegnum viðskipti frá Jemen. Kaffihús byrjuðu að 

spretta upp eins og kaffiplöntur víðsvegar um álfuna, en fyrsta kaffihúsið í Evrópu opnaði í Vín árið 

1645, í kjölfarið í Oxford í Englandi (1652) og síðar í París (1686).  Það var þó ekki fyrr en um 4

aldamótin 1700 að Íslendingar fylgdu í spor Evrópubúanna þegar fyrsta vitneskja um neyslu á kaffi 

gerði vart við sig hér á landi.  5

 Þegar talað er um kaffi, er oftast átt við tvo aðalstofna kaffiplöntunnar, þeir stofnar heita 

Arabica og Robusta. Útlitlega séð er lítill munur á stofnunum en Robusta afbrigðið hefur stærri og 

bylgjóttari laufblöð en Arabica. Þegar kemur að bragðgæðum er munurinn þó af flestum talinn 

afgerandi og þykir Arabica kaffið mun ljúffengara og því betri afurð. Arabica baunir eru þar af 

leiðandi flokkaðar sem gæðabaunir en aðeins um 10% kaffibauna teljast sem gæðakaffi (Arabica) 

og er þar af leiðandi með yfirburðar gæðastimpill þegar kemur að framleiðslu, ræktun og uppskeru. 

Þetta leiðir af sér að afbrigðið er dýrara á heimsmarkaði og endar Robusta kaffið því oftar en ekki í 

iðnaðar- og skyndikaffi.   6

 Ræktun kaffis á sér afar flókið og langt ferli. Eftir að plöntufræinu hefur verið sáð í svo til 

gerð barnabox  tekur við langur biðtími. Eftir sáningu tekur það plöntuna sex til átta vikur að spíra. 7

Fræið sjálft rís uppúr moldinni og fellur síðan frá, eftir það vex plantan undir eftirliti næstu sex til 

 Jeremy Torz og Steven Macatonia. Real fresh coffee: How to source, roast, grind and brew the perfect cup. Pavilion, Bretland, 2

2016, bls. 11.
 „Upphafið í Eþíópíu og Arabíuskaganum“, Te & Kaffi, sótt 31. oktober 2017, https://www.teogkaffi.is/pages/kaffifrodleikur.   3

 Torz, Real fresh coffee, bls. 148-149.4

 Björn Magnússon Ólsen, „Um kaffi“, Tímarit hins íslenzka bókmenntafélgs, bls. 145. Sótt 2. nóvember 2017, 5

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2320040. 
 Torz, Real fresh coffee, bls. 148-149.6

 Barnaboxin mætti líkja við leikskóla. Þetta eru lítlir blómapottar sem haldið er í skjóli, áður en græðlingnum er sáð í jörðina.7
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tólf mánuðina. Þegar kaffiplantan er orðin kynþroska tekur það hana þrjú til fjögur ár að blómstra 

og bera sinn fyrsta ávöxt, kaffiberið. Kaffiplantan getur síðan blómstrað næstu 100 árin en að 

meðaltali er plantan notuð til ræktunar í 15-20 ár.  8

 Blóm kaffiplöntunnar eru hvít (sjá mynd 1) og anga af sterkri jasmínlykt en margir 

kaffibændur nýta ekki einungis kaffiberið heldur einnig blómin á sjálfri plöntunni með því að gerast 

býflugnabændur. Býflugurnar safna hunangi úr blómunum sem blómstra í allt að viku eða tvær. 

Aukaafurðin er bændunum mikilvæg, en mikil fátækt ríkir oft á tíðum á kaffibúgörðum og fyrir 

hinn almenna kaffibónda getur hver skildingurinn því verið þeim ótrúlega mikilvægur. Þegar 

blómin síðan visna tekur við níu mánaða tímabil þar sem nýtt kaffiber myndast.  9

1.1 Kaffiberið 

Þegar kaffiberið vex verða til í því tvö fræ. Ytra lag, betur þekkt sem aldinkjöt, gerir það að verkum 

að fræin vaxa þétt saman og að slétt yfirborð myndast á annarri hlið fræsins. Við sérstakar aðstæður 

vex þó einungis eitt fræ í berinu, en við þau tilfelli, myndast hringlaga fræ. Spænska heitið á því 

fyrirbæri er caracol, sem á íslensku mætti útleggja sem „snigill“ eða „sæskel“ og eru sú fræ flokkuð 

og seld sér. Sumir telja að þessi fræ gefi af sér sætara og mildara kaffi en þó hafa engar áræðanlegar 

heimildir varpað ljósi á bragðmun þessara fræja.  10

 Litur kaffiberisins breytist úr grænum í rauðan þegar það hefur náð fullum þroska. Þegar 

skoðuð er líffræðileg uppbygging kaffibersins, er innihaldi þess skipt í fjögur lög (sjá mynd 2): 

1. Ysta lagið kallast hýði (e. skin), það er þykkt og biturt og ver berið gegn 

skordýrum og ýmsum sjúkdómum. 

2. Aldinkjötið er klístrað lag sem gefur mikla sætu og ber sömu áferð og 

vínber. Aldinkjötið er fjarlægt í hreinsunarferlinu, ásamt hýðinu og er að 

jafnaði notað sem áburður á kaffibúgörðunum. 

3. Silfurhýði myndar þunnt lag sem ver baunina sjálfa. Þegar baunin er 

þurrkuð virkar lagið eins og sólhlíf, og ver baunina gegn 

sólarskemmdum en við ristun á bauninni fellur það frá. 

4. Fræið sjálft er innst og er að jafnaði talað um fræhvítu eða hrábaun.  11

 Torz, Real fresh coffee, bls. 17.8

 Torz, Real fresh coffee, bls. 17.9

 Torz, Real fresh coffee, bls. 18.10

 Torz, Real fresh coffee, bls. 18.11
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Mynd 1. Kaffiplantan. 

Mynd 2. Uppbygging kaffibersins. 



 Eins og áður hefur komið fram eru kaffiberin fullþroskuð þegar þau hafa náð rauðum 

litartóni en berin eru einnig handtínd þegar þau eru gul/græn. Þroski bersins er bundinn 

sykurmagni sem er í aldinkjötinu. Aldinkjötið er sætt og safaríkt og minnir á sæta 

hunangsmelónu með frískum sítrus, en þekkst hefur að berið sé pressað í þeim tilgangi að ná 

úr því safanum. Telst vinnan við það vandaverk, enda mikil handavinna að aðskilja baunina 

frá aldinkjötinu.  Sætumagn bersins gegnir lykilatriði þegar kemur að tínslunni en þrátt fyrir 12

að rauðu berin gefi merki um þroskastigið, verða kaffibændurnir að ákveða á réttum tíma 

hvenær tínslan hefst. Ef of mikið af ofþroskuðum berjum er tínt og þau ekki skilin frá restinni 

áður en berin komast í þurrkun getur of stór skammtur af ofþroskuðum berjum leitt til þess að 

óbragð verður af kaffinu og þannig skemmt heilu kaffisekkina.  13

1.2 Uppskeruferlið 

Aðgætni og fagmannleg vinnubrögð hafa mikið um uppskeruþætti kaffis að segja og vega þungt 

þegar kemur að gæðum kaffibollans. Þegar kemur að uppskerunni er aðallega talað um þrenns- 

konar uppskeruaðferðir: vélartínslu, skraptínslu og handtínslu. Við vélartínslu, sem aðallega er 

notast við í Brasilíu þar sem minna er um brattar fjallshlíðar, eru notaðar vélar við söfnun á 

kaffiberjunum. Risavaxnar vélar keyra um kaffiakrana og safna berjunum með því að hrista 

plöntuna þar til berin falla af. Aðferðin er að sjálfsögðu ekki sú umhverfisvænasta en þar sem að um 

stór landssvæði er að ræða liggur það í augum uppi að færri hendur þarf í verkið ef notast er við 

vélakost. Það vegur þó upp á móti að þrátt fyrir tímasparnað við sjálfa söfnunina, þá gera vélarnar 

ekki greinamun á þroskastigi berjanna og því þarf að tína skemmd og ofþroskuð ber úr síðar í 

ferlinu. Þetta leiðir af sér að þrátt fyrir að starfsmannakostnaði sé haldið í lágmarki með notkun 

véla, kemur alltaf til þess að þörf sé á inngripi manna.   14

 Þegar talað er um skraptínslu er átt við aðferðina sjálfa, að skrapa. Handverkfæri er notað til 

þess að skrapa greinarnar á kaffiplöntunni til þess að ná berjunum af. Verkferlið er fljótlegt, þar sem 

um eina stroku er að ræða en líkt og við vélartínslu þarf aftur á móti að flokka vondu berin frá þeim 

góðu síðar í ferlinu. Við þessi grófu vinnubrögð missa tréin laufblöðin sem mega ekki verða eftir á  

 James Hoffman. The World Atlas of Coffee: From beans to brewing-coffees explored, explained and enjoyed. Hachette, Bretland, 12

2014. bls. 21.
 Hoffman, The World Atlas of Coffee, bls. 21.13

 Hoffman, The World Atlas of Coffee, bls. 28.14
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jörðinni, þar sem að þau laða að sér ýmis skordýr. Laufblöðin eru því tínd sér og þau notuð í 

tedrykkju, þótt sú neysla þekkist þó aðallega í Eþíópíu og Suður-Súdan.  15

 Handtínsla er þekktasta vinnuaðferðin við berjasöfnun. Aðferðin er vinnufrekust allra 

tínsluaðferðanna sem aftur skilar sér í hærri gæðum á kaffinu. Tínslufólk vinnur baki brotnu við að 

tína berin á uppskerutímabilinu en verkamenn fá í flestum tilfellum greitt fyrir hver tínt kíló. 

Kosturinn við handverkið er að minna af óþroskuðum berjum skila sér til vinnslu og þar með 

minnkar affallið af ónothæfum berjum.  16

 Þegar tínslunni er lokið tekur við langt og ítarlegt flokkunar- og þurrkunarferli (sjá mynd 3). 

Aldinkjötið er svo fjarlægt á tvenns konar hátt, annarsvegar með vatnsmeðferð og með sólþurrkun 

hinsvegar. Við vatnsmeðferðina eru berin þvegin og aðskilnaður baunar við aldinkjötið fer fram í 

svo kölluðum „vatnsmyllum“. Síðari aðferðin gerir það að verkum að aldinkjötið þornar líkt og 

rúsína, og er síðar fjarlægt með sérhæfðri vél. Kaffibaunin sjálf er síðan þurrkuð og pökkuð og seld 

í kaffisekkjum um heim allan.  17

 Hoffman, The World Atlas of Coffee, bls. 28 og Richard Grey, „Tea made from coffee leaves found to beneficial for health“, The 15

Telegraph, 13. janúar 2013. Sótt 3. nóvember 2017, http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/9797675/Tea-made-from-
coffee-leaves-found-to-beneficial-for-health.html.

 Hoffman, The World Atlas of Coffee, bls. 28.16

 Torz, Real fresh coffee, bls. 24.17
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Mynd 3. Við aðferðirnar tvær verður 
aldinkjötið að affallsefni, sem gjarnan 
er notað síðar sem áburður.



1.3 Ristun og kaffigerð 

Þegar kemur að gæðum í kaffidrykknum sjálfum, skiptir ristun kaffibaunarinnar hvað mestu máli. Í 

stuttu máli ber brennslumeistarinn stærstu ábyrgðina á gæðum kaffibaunarinnar, með því að rista 

hana á réttum tíma og við rétt hitastig. Hrábaun  hefu hvorki lykt né bragð. Baunin er hörð og græn 18

á litinn en það er ekki fyrr en við ristun sem að hundruð mismunandi bragð- og lyktarsérkenna 

baunarinnar leysast úr læðingi. Þegar hrábaunin ristast, losnar hún við raka og sykrurnar í bauninni 

losna úr læðingi. Baunin tapar um 20% af þyngd sinni við uppgufunina sem hitinn veldur. Við 

110°C breytist liturinn úr grænum í gulan og við 150°C verður umbreyting. Baunin breytist, verður 

brún, bólgnar út og stækkar um helming. Við 160°C hita verða síðan efnaskipti og heyrast 

popphljóð við það að trefjar baunarinnar opnast og þenjast út. Við ristunina losnar baunin einnig við 

hismið (e. silverskin) sem umlykur hrábaunina.    19

 Þegar ristunarferlinu er lokið, er kaffibaunin tilbúin til neyslu og kaffigerðar. Að gera 

kaffibolla er í raun ekki ólíkt öðru hönnunarferli. Huga þarf að mörgu þegar hinn einfaldasti 

kaffidrykkur er gerður. Undirbuningsferlið er fyrir hinum almenna borgara ef til vill hulin ráðgáta, 

en undirstaðan í góðum kaffibolla er fyrst og fremst virðing fyrir kaffinu og fagmennska í 

vinnubrögðum. Kaffi er vara með sögu. Kaffibollinn er sameiginlegt hönnunarverk listamanna sem 

eru sérhæfðir á sínu sviði. Þegar kaffibarþjónn framreiðir drykkinn er viðskiptavinurinn að drekka 

framleiðsluvöru sem hefur að jafnaði tekið 6 ár í framleiðslu. Aftur á móti er það kaffibarþjónninn 

en ekki viðskiptavinurinn sem gerir sér grein fyrir því að líftími kaffisinns er ekki hér með talinn 

lokinn. Þrátt fyrir að viðskiptavinurinn sé búinn að fá drykkinn sinn situr eftir í korgkassanum 

kaffikorgur, sem finna mætti farveg fyrir eða jafnvel nýta til vöruþróunar. Þar með mætti taka 

hönnunarverkið á næsta stig og framlengja líftíma kaffis, með inngripi, endurnýtingu og sjáfbærni í 

huga. 

 Hrábaun er óristuð kaffibaun. Einnig kölluð fræhvíta.18

 „Kaffibrennslan.“ Te & Kaffi. Sótt 3. nóvember 2017, https://www.teogkaffi.is/collections/kaffibrennslan.19
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2. Kaffikorgur á Íslandi 

Eins og fram hefur komið verða til ýmis affallsefni við vinnslu kaffis. Plöntublöð falla af kaffitrjám, 

óþroskuð kaffiber eru flokkuð frá þeim sem þroskuð eru, aldinkjöt skilst við kaffiberið og hísmi 

verður til við brennslu á kaffibaununum. Það affallsefni sem Íslendingar sitja aðallega uppi með við 

sína kaffineyslu er þó kaffikorgurinn sjálfur. 

 Íslendingar eru í hópi mestu kaffineytenda í heiminum. Raunar sitjum við í 3. sæti yfir þær 

þjóðir sem neyta hvað mest kaffis, miðað við höfðatölu.  Reikna má með að gífurlegt magn af 20

kaffikorgi verði til affalls vegna kaffineyslunnar, en engar áreiðanlegar heimildir benda á hversu 

mikill kaffikorgur endar hér á landi í landfyllingu. Á ónefndu kaffihúsi á höfuðborgarsvæðinu var 

því gerð rannsókn þar sem mælt var affall kaffikorgs út frá seldum espressódrykkjum á tímabilinu 

1. janúar 2017 til 1. desember 2017. Rannsóknin fór fram á tveimur vinsælum kaffihúsum sem bæði 

eru starfrækt í Reykjavík og fengust þær tölur að 120.000 espressódrykkir hafa verið seldir á 

tímabilinu á viðkomandi kaffihúsum. Mælt var hversu mikið kaffi fór í hvern drykk, en að meðaltali 

fóru 19,5 gr af kaffi í hvern drykk. Því má álykta að á bak við 120.000 selda drykki, hafi fallið frá 

meira en 2340 kg af korgi, sem samsvarar 2,34 tonnum af efni sem endar sem lífrænn úrgangur hjá 

Sorpu.  Þar er undanskilinn kaffikorgurinn sem situr eftir þegar lagað er uppáhellt kaffi, sem ekki 21

fer í gegnum espressóvél. Þetta gífurlega magn er þó aðeins örlítið brot af því magni sem áætla 

megi að öll kaffihús á höfuðborgarsvæðinu fargi á ári. Samanlagt við það magn sem heimili 

landsins losa sig við, má áætla að fleiri hundruð tonn af kaffikorgi endi á hverju ári ásamt öðrum 

lífrænum úrgangi í landfyllingu.  

 Eins og fram hefur komið tekur Sorpa við úrganginum og er hann í kjölfarið urðaður. Með 

tímanum verður til hauggas og úr því er framleitt bifreiðaeldsneytið metan. Metan er 

gróðurhúsaloftegund sem getur verið skaðlegt umhverfinu sé ekki rétt með það farið.  Með áherslu 22

ríkistjórnarinnar á kolefnislaust Ísland árið 2040,  má því færa rök fyrir notagildi þess að varpa 23

ljósi á förgun kaffikorgs og hvernig skapa megi markað fyrir endurvinnslu á kaffikorgi. En hvað 

geta Íslendingar gert til þess að breyta núverandi aðstæðum? Mætti sækja innblástur í hönnunarferla 

erlendis frá á endurnýtingu á kaffikorgi? 

 „Coffee consumption.“ Telegraph Travel. Sótt 7. desember 2017, https://telegraphtravel.carto.com/tables/coffee_consumption/20
public. 

 „Flokkunarreglur.“ Sorpa. Sótt 1. desember 2017,  http://www.sorpa.is/files/flokkunarreglur/21

flokkunarleidbeiningar_isl_net_2017.pdf. 
 „Flokkunarreglur.“ Sorpa. Sótt 1. desember 2017, og „Urðun og gassöfnun í Álfsnesi.“ Metan eldsneyti. Sótt 2. desember 2017, 22

http://www.metan.is/metan-eldsneyti/framleidsla-sorpu.
 Þingskjal 173, 114.mál, 146. löggjafarþing 2016-2017. „Tillaga til þingsályktunar um stefnumörkun og aðgerðaráætlun um 23

kolefnislaust Ísland.“ Alþingi. Sótt 10. desember 2017, https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0173.pdf.  
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 Íslendingar hafa til margra ára nýtt kaffikorginn sér til góðs. Heimildir geta að 

kaffikorgurinn hafi verið nýttur til ýmissa heimilisverka hér áður fyrr. Í dagblaðinu Fálkanum frá 

árinu 1929 er getið til um notkun kaffikorgs til hreingerninga vegna áferðar hans en korgurinn er 

sandkenndur og er þeim eiginleikum gæddur að hreinsa án þess að rispur komi á yfirborð þess flatar 

sem hann er notaður á.   24

 Í Morgunblaðinu frá 1937 er einnig minnst á korginn til líkamlegrar hreinsunar en þar eru 

lesendur minntir á að kaffikorg má nota á hendur til þess að mýkja hörund.  Þekkt var að verkafólk 25

notaði korginn til að losna við fiskilykt, málningu, olíu og annan verkatengdan óþrifnað. Heimildir 

frá 1944 benda til þess að kaffikorgur hafi verið notaður í blómabeð og blómapotta bæði sem 

kattafæla og áburður, en það húsráð viðgengst enn þann dag í dag. Kaffikorgur er einnig notaður 

gegn blaðlús, sniglum og öðrum skordýrum og talið er að bæði næringarefni, andoxunarefni og 

steinefni sé að finna í korginum sem reynast plöntunum vel.   26

 Svo virðist sem gamlir siðir og húsráð standi enn tímanns tönn, enda eru nútíma lífstílsblogg 

flæðandi af upplýsingum um hvernig megi nota kaffikorg sem staðgengil snyrtivara og annara 

aðkeyptra hreinsivara. Á upplýsingaöld eins og þessari, þá virðist vitundarvakning vera í 

umhverfismálum hjá yngri kynslóðum og staðgenglar fyrir skaðlegum og óumhverfisvænum 

varningi virðist vera að ryðja sér til rúms hjá hinum almenna borgara. Náttúruleg og lífræn efni eins 

og kaffikorgur eru í auknu mæli notuð á heimilum fólks á Íslandi en þó virðist sem vöruframboði 

hér á landi sé ábótavant. Kaffikorgur í snyrtivörum er áberandi í snyrtivörum erlendis, enda mikil 

þörf á breyttu efnisvali í þeim geira vegna umhverfisáhrifa. Mikil umræða hefur átt sér stað um 

notkun plasteinda hjá stóru snyrtivörufyrirtækjunum út í heimi. Plasteindir þessar eru að finna í 

mörgum sápum, kremum, skrúbbum, tannkremum og öðrum varningi tengdum hreinlæti.  

 Plasteindirnar er búnar til úr polyethylene sem eru notaðar í plastframleiðslu og eru 

skilgreindar sem örplasteindir. Smæðin gerir það að verkum að þær skolast auðveldlega í gegnum 

skólpkerfin okkar og enda þar með auðveldlega í hafinu og þar með í vistkerfi jarðar. Um leið og 

þessi aðskotahlutur er kominn í vistkerfið, tekur það hann 20-1000 ár að eyðast í náttúrunni. Margar 

eindirnar eru teknar upp af smádýrum sem ,,næring“ og þannig berast þær upp fæðukeðjuna.  27

 „Fyrir kvenfólkið.“ Fálkinn, 5. janúar 1929, bls. 10. Sótt 2. desember 2017, 24

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=293902&pageId=4348870&lang=is&q=kaffikorg. 
 „Munið.“ Morgunblaðið, 23. febrúar 1937, bls. 4. Sótt 2. desember 2017, 25

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=104119&pageId=1232860&lang=is&q=kaffikorg.
 „Fegrun og snyrting.“ Morgunblaðið, 10. desember 1944, bls. 15. Sótt 2. desember 2017, http://timarit.is/view_page_init.jsp?26

issId=106485&pageId=1253677&lang=is&q=kaffikorg%20kaffikorg. og „How used coffee grounds could make some food more 
healthful.“ Science daily, 13. maí 2015. Sótt 1. desember 2017, https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513112035.htm.

 „Microplastics: scientific evidence.“ Beat the microbead. Sótt 29. nóvember 2017,  27

 http://www.beatthemicrobead.org/en/science. 
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 Snyrtivörufyrirtækin virðast vera að opna augun fyrir vandamálinu og hafa mörg hver breytt 

framleiðslu sinni til batnaðar. Íslensku fyrirtækin Skinboss og Verandi eru dæmi um fyrirtæki sem 

hafa séð tækifæri í endurnýtingu á kaffi og notast við kaffikorginn sem staðgengil við plasteindirnar. 

Ávinningurinn er mikill, ekki einungis fyrir umhverfið heldur einnig fyrir neytandann. 

Kaffikorgurinn hreinsar burt dauðar húðfrumur ásamt því að vera nærandi fyrir húðina en er þar að 

auki laus við öll eiturefni og hvorki skaðlegur umhverfinu né dýraríkinu.  Á leið sinni frá sturtu til 28

sjávar, er talið að kaffikorgurinn hreinsi skólpkerfin og endi að lokum í sjónum þar sem hann 

brotnar niður á náttúrulegan hátt eða nýtist áður en til þess kemur sem næring fyrir smærri 

sjávardýr.   29

 Elva Björk Barkardóttir og Rakel Garðarsdóttir eru stofnendur snyrtivörufyrirtækisins 

Verandi og hönnuðu kaffiskrúbb undir merkjum fyrirtækisins með jákvæð umhverfisáhrif að 

leiðarljósi. Kaffiskrúbburinn er þeirra framlag til betri umhverfismála og í staðinn fyrir að flytja til 

landsins hráefni til vöruframleiðslunnar leitast fyrirtækið við að nota staðbundin hráefni sem ekki 

skilja eftir sig þung umhverfisspor. Má þar með nefna íslenskt sjávarþang, kaffikorg, íslenskt 

sjávarsalt og margskonar ilmkjarnaolíur. Með því að blanda efnunum saman verður til skrúbbur sem 

stuðlar að heilbrigðari húð og líkamlegri vellíðan. Skrúbburinn er hreinsandi og á að stuðla að 

endurnýjun húðarinnar, bættu blóðflæði, ásamt því að vinna gegn ýmsum húðkvillum. Varan hefur 

fengið jákvæð viðbrögð á samfélagsmiðlum og hlotið hylli frá neytendum. Fyrirtækið fór nýlega 

inn á erlendan markað með kaffiskrúbbinn og stefnir að framleiðslu fleiri vara byggðum á sömu 

lögmálum.  Skinboss er minna áberandi fyrirtæki á þessum markaði, en stefna og gildi þess svipar 30

þó til lögmála Veranda. 

 Þó fyrirtækin tvö séu með þeim einu sem vinna með kaffikorg til vöruframleiðslu á Íslandi, 

er viljinn og hugsunarhátturinn til að stuðla að betra umhverfi svo sannarlega skref í rétta átt. Þó 

íslensk fyrirtæki séu í auknu mæli að lágmarka úrgang sinn, með flokkun og bættum vinnubrögðum, 

má alltaf gera betur. Því vakna spurningar um hvernig Íslendingar gætu tekið næstu skref í átt að 

sjálfbærni og endurnýtingu á kaffikorgi. Mætti nota hann í eitthvað annað en á rósirnar eða til 

hreinsunar? Væri mögulega eitthvað í hönnunarheiminum í þessu samhengi sem innleiða mætti inn 

á íslenskan markað?  

 „Kaffiskrúbburinn.“ Skinboss. Sótt 30. nóvember 2017, 28

https://skinboss.is/kaffiskrubburinn/. 
 Fríða Björnsdóttir. „Kaffikorgurinn leysir stíflur.“ Mbl.is, 14. september 2007. Sótt 30. nóvember 2017,  29

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1164873/.
 Þórður Arnar Þórðarson. „Ný íslensk snyrtivara úr kaffikorg.“ Mbl.is, 30. oktober 2016. Sótt 4. desember 2017, 30

http://www.mbl.is/matur/frettir/2016/10/28/ny_islensk_snyrtivara_ur_kaffikorg/.
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2.1 Kaffikorgur í hönnunarheiminum 

Hönnuðir víðsvegar um heim hafa á undanförnum árum séð tækifæri í endurnýtingu kaffikorgs til 

vöruþróunar. Stöðug pressa er á hönnuðum samtímans að huga að umhverfisáhrifum í vöruþróun og 

að hugað sé að lífshringi efna í náttúrunni frekar en að styðjast alfarið við iðnaðarframleiðslu, sem 

getur haft skaðleg áhrif á vistkerfi jarðar. Í því samhengi hafa hönnuðir úti í heimi þróað 

mismunandi vörur og verkferla sem beinast að kaffikorginum.   31

 Hönnuðurinn Jason Chan stofnandi 

S.Café® er einn þeirra, en hann sat ásamt Amy 

eiginkonu sinni á kaffihúsi í Tævan þegar 

annar viðskiptavinur kom inn og bað um 

kaffikorg með sér heim. 

Við fyrirspurnina kviknaði hugmynd hjá Amy, 

að Jason ætti jafnvel að fá með sér kaffikorg 

heim til að losna við svitalykt úr fötunum 

sínum. Út frá þeirri hugmynd fór af stað 

hönnunarferli þeirra hjóna. Þau fundu út að 

kaffikorgur er öflugur lyktareyðir og í framhaldinu unnu þau í samstarfi við fjárfesta og aðra 

frumkvöðla að garni (sjá mynd 4), unnu úr kaffikorgi. Eftir fjögurra ára rannsóknar- og 

tilraunavinnu opnuðu þau síðan S.Café® árið 2009 með eigin fatalínu, byggða á tækni þar sem 

korgur er bundinn við textíl. Ávinningurinn er margþættur. Textílinn, sem heitir S.Café Fabric er 

eins og fyrr segir með náttúrulegum lyktareyði og raki helst frá líkamanum sem gerir það að verkum 

að efnið er fljótt að þorna. Textílinn er einnig talinn hindra útfjólublá geisla sólarinnar að komast að 

húðinni og er þar með náttúruleg vörn án flókinna efnasambanda sem að staðaldri er blandað í 

textíl.  Fyrirtækið hefur í kjölfarið unnið til hönnunarverðlauna og vinna í dag með stóru nöfnunum 32

í tískuheiminum á borð við Timberland, Hugo Boss og The North Face.  33

 Aðrir hönnuðir hafa einnig fundið farveg fyrir kaffikorginn en þýski vöruhönnuðurinn Julian 

Lechner hefur hannað sérstaka kaffibolla úr kaffikorgi (sjá mynd 5). Bollarnir vöktu mikla athygli 

þegar þeir komu á markað árið 2015 og opnaði Julian fyrirtækið Kaffeeform í kjölfarið. 

Efnablandan sem hann notar er alfarið sjálfbær en ásamt kaffikorginum, sem fenginn er frá 

 Bergsteinn Sigurðson. „Hönnuðir marsera í átt að sjálfbærni.“ Rúv.is, 29. mars 2017. Sótt 1. desember 2017,   31

http://www.ruv.is/frett/honnudir-marsera-i-att-ad-sjalfbaerni. 
 „Function.“ Scafe Fabrics. Sótt 1. desember 2017, http://www.scafefabrics.com/en-global/about/particular#. 32

 „Technology.“ Singtex. Sótt 1. desember 2017, http://www.singtex.com/en-global/technology/brand. 33
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Mynd 4. S.Café® garnið, sem nú er m.a. notað í fatnað.



kaffihúsum í Berlín, blandar hann afgangs 

viðarefni og náttúrulegu lími saman við hann 

svo úr verður vökvakennd efnablanda. Efninu 

er síðan hellt í mót þar sem það getur tekur á 

sig ákveðið form. Þegar efnið harðnar er það 

tilbúið til notkunar. Hugmyndina fékk hann 

árið 2009 þegar hann stundaði nám við Free 

University of Bozen. Hann sá tækifæri í 

endurvinnslunni og áttaði sig á því gífurlega 

affalli sem til varð við gerð kaffis. Tók það 

hann næstu fimm árin að þróa nægilega góða efnablöndu að hún gæti staðist strangar kröfur 

markaðarinns. En efnið er þeim eiginleikum gætt að vera bæði endingargott, létt til meðhöndlunar, 

hitaeinangrandi, að vera laust við eiturefnið BPA,  auk þess að vera niðurbrjótanlegt.  34 35

 Kaffibollarnir eru sérstaklega ætlaðir espressódrykkjum en af bollunum er kaffilykt sem 

kann að smita út frá sér og spila með upplifun notandans við notkun hans. Kaffeeform hefur að 

undaförnu verið að selja kaffibollana víðsvegar um Evrópu en nýjasta framleiðslan hjá þeim eru 

margnota kaffiferðamál. Ferðamálin eiga að sporna gegn notkun almennra götumála á kaffihúsum, 

en notkun einnota pappamála er annað vaxandi áhyggjuefni í umhverfismálum.   36

 Þriðja dæmið úr hönnunarheiminum, sem Íslendingar gætu tekið sér til fyrirmyndar, er 

hönnun frá fyrirtækinu Smile Plastics. Frumkvöðlarnir og hönnuðurnir á bak við fyrirtækið, þau 

Adam Fairweather og Rosalie McMillan, fundu fyrir aukinni samfélagslegri ábyrgð gagnvart 

notkun og sóun mannsins á plasti og stofnuðu í kjölfarið Smile Plastics með það að leiðarljósi að 

finna plasti og öðrum úrgangi farveg í formi seljanlegs varnings. Fyrirtækið sérhæfir sig í 

endurnýtingu og er hvað þekktast fyrir að framleiða handgerðan panil. Panillinn er í raun 

byggingarefni sem getur tekið á sig ýmsar birtingarmyndir, eftir kröfum hvers og eins 

viðskiptavinar.  Í samstarfi við önnur fyrirtæki hafa þau búið til ýmsan varning og má þar með 37

helst nefna samstarfið í kringum Sanremo Verde verkefnið, sem þau gerðu í samvinnu við 

kaffivélaframleiðandann Sanremo. Úr varð kaffivélin Verde (sjá mynd 6) en hún er þeim 

eiginleikum gædd að vera eina kaffivélin sem unnin er úr kaffikorgi, endurunnu hráefni og 100% 

 BPA eða bisphenol A er efni sem notað er í plast til styrkingar.34

 Anna Winston. „Julian Lechner turns old coffee grounds into reusable cups.“ Dezeen, 22. maí 2015. Sótt 3. desember 2017, 35

https://www.dezeen.com/2015/05/22/kaffeeform-recycled-ground-coffee-waste-cup-julian-lechner/. 
 „Mission.“ Kaffeeform. Sótt 1. desember 2017, https://www.kaffeeform.com/en/mission/. 36

 „About Smile Plastics.“ Smile Plastics. Sótt 5. desember 2017, https://smile-plastics.com/about/.37

%17

Mynd 5. Kaffeeform bollinn, sem gerður er úr 
kaffikorgi, viðarefni og náttúrulegu lími.



náttúrulegu resíni.  Hún er hönnuð út frá bæði 38

fagurfræðilegu og vistvænu sjónarmiði. 

Umgjörð vélarinnar er að mestu úr 

kaffikorginum og resíninu en handföngin eru 

gerð úr endurunnum viðarbrettum. Vélin er þó 

ekki bara væn og græn útlitlega séð heldur er 

orkusparnaður við notkun hennar einnig mjög 

vistvænn. Tölvukerfi vélarinnar er hannað með 

tækni sem heitir EES  og sparar allt að 39

30-40% meiri orku en aðrar vélar á 

markaðinum.  40

 Smile Plastics hefur einnig komið að 

skratgripahönnun. En með því að blanda 70% 

af kaffikorgi, 20% af resíni og 10% af trefjum 

saman, varð til endingargóð efnablanda, 

Curface. Curface hefur slétt yfirborð, harða 

áferð og styrkleika á við harðvið.  Útfrá efninu 41

sá Rosalie tækifæri í að hanna skartgripalínuna 

The Java Ore (sjá mynd 7). Til að auka 

verðmæti vörunnar vinnur hún með gull og 

silfur til íblöndunar. Þær vörur sem hafa verið framleiddar til þessa eru: hringir, eyrnalokkar og 

armbönd.  Út frá dæmunum sem hér hafa verið nefnd, mætti velta því fyrir sér hvort Íslendingar 42

gætu ekki hugsað lengra, hugsað út fyrir heimilið, út fyrir rósabeðið og einblýnt meira á 

hönnunarferla sem stuðla að vistvænum breytingum til hins betra.  

 „Sanremo Verde, a coffee machine made from coffee.“ Foodism, 13. september 2016. Sótt 5. desember 2017, 38

https://www.foodism.co.uk/sanremo-verde/.
 EES er skammstöfin fyrir „Energy Saving System“.39

 „Verde.“ Sanremo Machines. Sótt 5. desember 2017, http://www.sanremomachines.com/en/prodotti/8/Verde.40

 Blaine Brownell. Transmaterial Next. 1.útg. Princeton Architectural Press, New York, 2017, bls. 145.41

 Rosalie McMillan. Java Ora Lookbook. 2015. Sótt 5. desember 2017,  42

http://www.rosaliemcmillan.com/wp-content/uploads/2015/08/RosalieMcMillan_Lookbook_Aug15v2_LowRes.pdf.
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Mynd 6. Sanremo Verde kaffivélin hefur brúna 
umgjörð úr kaffikorgi og resíni.

Mynd 7. The Java Ora skartgripalínan eftir Rosalie 
McMillan.



2.2 Kaffikorgur sem eldsneyti 

Í Bretlandi hafa átt sér stað byltingakenndar uppgötvanir tengdar endurnýtingu á kaffikorgi. 

Fyrirtækið Bio-Bean hefur á undanförnum árum gert tilraunir með kaffikorg til eldsneytisgerðar. 

Fyrirtækið kom fyrst með á markað svokallaðan kaffieldivið en um er að ræða efnivið úr 

endurunnum kaffikorgi sem búið er að þjappa saman og búa til efnivið til íkveikju sem nota má 

bæði fyrir arinn, kamínur og eldavélar. Eldiviðurinn er þeim eiginleikum gæddur að innihalda 20% 

meiri orku en venjulegur viðardrumbur og brennur að jafnaði mun lengur. Hver kaffidrumbur er 

gerður úr korgi úr 25 kaffibollum en korginum er safnað frá Costa Coffee kaffikeðjunni í Bretlandi.  

 Kaffikeðjan byrjaði að senda þeim kaffið í júní 2016 og safnar Bio-Bean í kringum 3000 

tonnum af kaffikorgi á ári frá 800 Costa Coffee kaffihúsunum víðsvegar um landið. Áður en 

samstarfið hófst, hafði kaffikeðjan sent korginn til landfyllingar en með því að senda hann til Bio-

Bean hefur fyrirtækið komið í veg fyrir að 360 tonn af koltvísýringi hafi komist í andrúmsloftið. Til 

að binda þann koltvísýring þyrfti svo dæmi sé tekið, skóg á stærð við 95 fótboltavelli. Þar að auki 

spara kaffihúsin gífurlegar upphæðir í sorphiðru, enda er blautur kaffikorgur töluvert þungur og 

kostnaður við sorphirðu reiknast allur út frá þyngd. Í Bretlandi er t.d. ákveðinn tollur á sorpi sem fer 

til landfyllingar, kostnaðurinn er 85 pund hvert tonn en kostnaðurinn lendir oftar en ekki á 

neytandanum. Með því að láta Bio-Bean sækja kaffikorginn sparar kaffikeðjan háar upphæðir í 

sorphirðukostnað sem skilar sér aftur í lægra verði til viðskiptavina. Samstarfið gerir það að verkum 

að þúsundir tonna af kaffikorgi er safnað af kaffihúsunum, sem síðan er umbreytt í sjáfbæran 

eldivið, hreina náttúruafurð sem kyndir upp í heimilum fólksins í landinu.  43

 Nú á síðustu misserum hefur fyrirtækið verið að gera tilraunir á lífdísilolíu í samvinnu við 

olíurisann Shell. Lífdísilolíu sem einnig er unnin úr kaffikorgi. Hugmyndin kviknaði eftir vinnu með 

kaffieldiviðinn en eldsneytið er hugsað fyrir almenningssamgöngur í Lundúnaborg.  Reiknað er 44

með að um 500.000 tonn af kaffikorgi sé komið fyrir til landfyllingar á ári í Bretlandi, þar sem það 

myndar metangas. Eins og áður hefur komið fram er gasið skaðleg gróðurhúsaloftegund sem er talin 

28 sinnum meira mengandi en koltvísýringur.  45

 Bio-Bean og Shell hafa því framleitt lífdísilolíu úr kaffiolíu, ásamt öðrum fitusameindum og 

olíum, sem meðal annars er unnin úr kaffikorginum. Blandan fékk heitið B20 og er 20% af henni 

 „Coffee logs.“ Bio-Bean. Sótt 6. desember 2017, http://www.bio-bean.com/coffee-logs/.43

 Anna Hirtenstein, „London’s iconic red buses to run on coffee in bid to cut emissions.“ Independent, 20. nóvember 2017. Sótt 6. 44

desember 2017, 
http://www.independent.co.uk/news/business/news/london-red-buses-run-coffee-biofuel-cut-emissions-vehicles-air-pollution-
biobean-shell-a8064516.html.

 „About us.“ Bio-Bean. Sótt 6. desember 2017, http://www.bio-bean.com/about-us/. 45
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blandað við venjulegan dísil en samkvæmt fyrirtækinu er áætlað að fyrirtækin nái að framleiða um 

6000 lítra af lífdísilolíunni á ári. Vegna aukins þrýstings frá almenningi um vistvænni ferðamáta er 

hugmynd uppi um að nýta lífdísilinn á strætóvagna Lundúnaborgar og hefur verkefninu þegar verið 

hrundið af stað með styrk frá bresku ríkisstjórninni. Fyrirhugað er að koma verkefninu á meginland 

Evrópu og til Bandaríkjanna, en eina sem gæti verið framleiðslunni til fyrirstöðu er kaffineysla 

landanna.  46

 Hirtenstein, „London’s iconic red buses to run on coffee in bid to cut emissions.“46
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Niðurlag 

Í fyrstu köflum þessarar ritgerðar er lesandanum gerður skýr greinamunur á ræktunarferli kaffis og 

hann upplýstur um uppbyggingu og eiginleika kaffibersins. Ferðalag baunarinnar er rakið frá 

uppskeru til neyslu og gerð eru greinaskil á þeim fjölmörgu handbrögðum sem ferlið krefst. 

Affallsefni í ferlinu eru að ýmsum toga, en það efni sem Íslendingar sitja uppi með er 

kaffikorgurinn.  

 Eins og fram hefur komið hér að framan liggja ýmis tækifæri á endurnýtingu í kaffikorgi. 

Íslendingar sitja þó fremur aftarlega á merinni hvað það varðar, en einu dæmin um vöruþróun til 

vöruframleiðslu eru fyrirtækin Verandi og Skinboss. Svo virðist þó vera að margir Íslendingar haldi 

í hefðirnar og notist við gömlu húsráðin sem gengið hafa frá kynslóð til kynslóðar. Kaffikorgurinn 

er notaður á líkamann til hreinsunar og sem næringargjafi á plöntur. Íslendingar ættu að hugsa 

stærra og líta betur á heildarmyndina og þá sérstaklega í því samhengi að ef Ísland á vera 

kolefnislaust land árið 2040, þurfa markvissar breytingar að eiga sér stað. Hvort sem það er í formi 

minnkaðri neyslu eða aukinni endurnýtingar. Ótrúleg tækifæri leynast í þeim hráefnum sem við 

mannfólkið skiljum eftir okkur sem neytendur, sem sýnir mikilvægi vöruþróunar út frá 

endurnýtingu í því samhengi.  

 Með því að líta út í heim mætti margt yfirfæra hingað til lands og taka til fyrirmyndar. Allt 

frá upphafi ræktunarferlisins er hugað að hlutum út frá sjálfbærni. Kaffibændurnir endurnýta hvert 

affallsefni til hins ýtrasta. Blóm kaffiplöntunnar eru nýtt til hungangsgerðar, laufblöð trjánna eru 

notuð í tedrykkju, aldinkjöt kaffiberjanna er notað sem áburður á kaffiakrana og óþroskuð kaffiber 

eru flokkuð sér og seld. Íslendingar gætu tekið sér þennan sjálfbæra hugsunarhátt sér til fyrirmyndar 

þegar kemur að kaffinu enda er mikilvægt fyrir okkur sem búa þessa jörð að huga að vistspori okkar 

og neyslumynstri. Við gerum okkur t.d. ekki grein fyrir þeirri gífurlegri vinnu sem fer í að rækta 

kaffið okkar, orkunni sem það kostar að ferja það til okkar, og síðan vinnunni sem fylgir 

eftirmálanum. Eitt er ljóst að við getum ekki gengið á náttúruna eins og við gerum í dag. Við 

þurfum að skilja eftir okkur jákvætt vistspor fyrir komandi kynslóðir, og þó svo að við myndum 

einungis byrja á því að huga að endurvinnslu á kaffikorgi, þá væri það skref í rétta átt. 

  Upplýsingaöflunin og rannsóknarvinnan á bak við þessa ritgerð gjörbreytti viðhorfi mínu til 

kaffis og í ferlinu lærði ég að bera meiri virðingu fyrir efninu. Með betri þekkingu á þeim fjölmörgu 

handtökum sem standa á bakvið hvern kaffibolla lærði ég sem kaffibarþjónn og verðandi 

vöruhönnuður, listina að upplifa og vinna með kaffi. 
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 Persónulega sé ég fram á mörg tækifæri að hönnunarferlum tengdum kaffiiðnaðinum. Ekki 

eingöngu út frá kaffikorgi, heldur frá hinum ýmsu afgangsefnum sem verða til í ferlinu. Hér að 

framan eru talin upp ýmis hönnunarverk og verkferlar, allt frá snyrtivörum til textíls yfir í 

byggingarefni og eldsneyti. Kaffikorgur til matargerðar í formi fæðubótaefna væri áhugavert að 

skoða, eða jafnvel möguleikann að vinna með kaffikorg til glergerðar. Þá gæti ég mögulega hannað 

gler gróðurhús fyrir rósinar hennar ömmu. Væri líka ekki vænn og grænn kostur að nýtast við 

lífsdísilolíu á stóru gámaskipin sem farma kaffið til okkar? Innblástur frá hönnunarferlum erlendis 

frá varpar nefninlega nýju ljósi á kaffikorginn sem efnivið til vöruþróunar, hvort sem er í formi 

áþreifanlegra hluta eða ekki. Út frá þessu samhengi sé ég því samfélag nánustu framtíðar keyrt 

áfram af kaffi, á einn eða annan hátt. Ferlinu þarf ekki að ljúka í Álfsnesi eða út í rósabeði. 

Möguleikarnir og tækifærin eru í seilingarfjarlægð en við þurfum að vinna að þeim markvisst og í 

sameiningu.  
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