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2. Hvis I importerer bananer 
fra Ecuador, hvor stor en 
procentdel udgøre disse så af 
jeres samlede import af 
bananer?

Coop importerer ikke selv bananer 
fra Ecuador til Coops egne 
varemærker. Vi har kun modtaget 
bananer i mærkevaren Chiquita fra 
Ecuador. Procentdelen må 
eftersendes, da vi venter på 
oplysninger fra Chiquita.

Vi importerer ikke selv bananer 0,80% Af forretningsmæssige årsager 
kan vi ikke oplyse mængder, vi 
kan dog bekræfte at nogle af 
vores bananer kommer fra 
Ecuador.

Ingen import fra 
Ecuador.

Vi importerer ikke 
selv bananer.

3. Hvor mange kilo bananer fra 
Ecuador importerede I i 2016 
og 2017?

Vi har modtaget bananer i 
mærkevaren Chiquita fra Ecuador. 
Chiquita oplyser at det er 20.936 
boxes (379.779kg) i 2017.
Under 1 procent af vores samlede 
volume.

2016:  20718
2017:  19320

Under 1 procent af vores samlede 
volume.

Af forretningsmæssige årsager 
kan vi ikke oplyse mængder.

Ingen. 

4. Importerer I bananer direkte 
fra plantager i Ecuador?

Hvis nej, hvilken leverandør 
anvender I så?:
Chiquita

 Hvis nej, hvilken leverandør 
anvender I så?:
Greenyard Fresh 
Handelsgesellschaft GmbH

 Hvis nej, hvilken leverandør 
anvender I så?:
Total Produce Nordic A/S

nej Total Produce 
Nordic A/S

5. Kan I oplyse, hvilke 
plantager i Ecuador bananerne 
stammer fra?

Vi har desværre ikke mulighed for at 
videregive Chiquitas oplysninger på 
plantager og jeg vil derfor bede Jer 
om at tage fat i Chiquita for de 
konkrete oplysninger.

Hacienda Uurú

Ja. Alle kasser er mærket med et 
GGN-nummer

nej Vi kan spore vores bananer 
tilbage til hver enkelt plantage, vi 
har dog af forretningsmæssige 
årsager ikke mulighed for at 
nævne dem her.

6. Importerer I både 
konventionelt dyrkede og 
økologiske bananer fra 
Ecuador? Hvis ja, hvordan er 
importen fordelt mellem 
konventionelt og økologiske 
dyrkede bananer 

Chiquita bananerne er 
konventionelle. 

100% Økologiske Konventionelt (%): 100 De bananer som stammer fra 
Ecuador kommer alle fra 
bananfarmere som er 100% 
Rainforest Alliance 
certificerede. 

100% - Vi sælger 
kun økologiske 
bananer fra 
Equador. Equador 
udgør 50% af vores 
samlede salg af 
økologisk bananer

7. Har I foretaget en 
forudgående due diligence i 
forhold til jeres varekæde for 
bananer?

Hvis ja, hvilke påvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø viste 
den?:
Ja, vi har tidligere lavet en vurdering 
af de social og miljømæssige 
udfordringer i bananindustrien. 
Resultatet heraf er at vi i dag 
indkøber langt flere økologisk og 
Fairtrade produceret bananer i vores 
egne varemærker, for netop at 
medvirke til en langt bedre 
bananindustri.

nej Hvis ja, hvilke påvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø 
viste den?:
Overholdelse af lovgivning og alle 
øvrige aftalte krav

nej nej

8.  Har I en code of conduct, 
hvor I kræver at 
menneskerettigheder og 
miljøkrav overholdes? 

Hvis ja, hvordan sikre I da at den 
overholdes?:
Alle vores leverandører skal 
underskrive vores Code of Conduct.
For at sikre os at de også lever op til 
disse krav, har vi 
opfølgningsprocesser hvor vi dels 
spørger vores leverandør om 
hvordan de arbejder for at sikre 
social compliance, og dels har krav 
om auditering hos vores 
leverandører.

Producenterne auditeres áf 
tredjepart iht BSCI standard 
eller tilsvarende 

Vi anvender BSCIs Code of 
Conduct, som alle vores 
leverandører skal overholde. 
Vores leverandører er alle 
GlobalG.A.P. certifceret og alle 
konventionelle bananer er 
Rainforest Alliance certificeret. 

Hvis ja, hvordan sikre I da at den 
overholdes?:
Importør sikre at kemikalier som 
er dækket af Stockholm 
konventionen og af Pesticide 
Action Network international list of 
"Dirty Dozen" IKKE anvendes

ja. Vores samarbejdspartner har 
egne ansatte på hver farm. 
Derudover har vi løbende kontrol 
samt overholdelse af alle 
certificeringer. 

ja. Gennem samhandelsaftale med Dole

Hele vores CSR 
strategi og plan er 
under fornyelse. Vi 
stiller allerede nu 
krav til vores 
leverandører om at 
de skal sikrer og 
dokumenterer at 
menneskerettighede
r samt miljø krav, 
lovgivninger og 
konventioner 
overholdes.

9. Uafhængig forskning har 
kædet brugen af pesticider til 
sprøjtning af 
bananplantagerne sammen 
med udviklingen af kræft.       7 
af de 24 sprøjtegifte som 
anvendes er ikke godkendt til 
brug i EU. Det drejer sig om 
pesticiderne benomyl, 
cadusafos, carbendazim, 
flusilazole, terbufos, paraquart 
og tridemorph.Risikoen for at 
få kræft er 13% for de som bor 
i områderne omkring 
bananplantagerne, mens den 
for hele Ecuador er 2,4%. 
Piloter som styrer flyene, der 
spreder sprøjtegifte, har en 40 
% højere dødelighed end 
resten af befolkningen. Er I 
klar over disse forhold? 

nej ja ja nej Spørgsmål 9 og 10 mangler 
kommentarfelt: 9) Vi er oplyste 
om at standarderne på 
bananfarme i Ecuador varierer 
utroligt meget, og netop derfor 
arbejder vi kun med certificerede 
producenter som overholder 
regler og love. 

nej ja

10. På bananplantagerne i 
Ecuador anvendelses 7 
sprøjtegifte, som er ulovlige i 
EU pga. deres farlighed. Er det 
i overensstemmelse med jeres 
politik?

nej nej nej 10) De 7 nævnte pesticider bliver 
ikke benyttet på nogen af vores 
leverandørers plantager. 

nej nej
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Rainforrest Alliance? Vi er opmærksomme på, at alle 
landbrug endnu ikke er auditeret 
efter den nye Rainforest 
Alliance/SAN standard 2017. 
Landbrug, der er Rainforest 
Alliance certificeret, auditeres 1 
gang årligt. Dette sikrer at alle 
nye tiltag løbende 
implementeres. Inden 
auditeringen bliver alle 
leverandører undervist i de nye 
procedurer og for vores landbrug 
gælder at det at alle, ifølge vores 
leverandør, har modtaget denne 
undervisning. At auditeringen 
endnu ikke er gennemført på alle 
landbrug er forventet, eftersom 
RA/SAN 2017 standarden kun 
har været gældende siden 1. juli 
2017, men vores leverandør 
garanterer til gengæld fuld 
implementering inden for det 
næste år.
 
Som virksomhed arbejder vi med 
mange tredjepartscertificeringer 
såsom Rainforest Alliance. Dette 
er ikke løsningen på alle 
problemer, men organisationer 
som Rainforest Alliance er med til 
at sikre løbende forbedringer af 
forhold og standarder og den 
indbyggede auditering gør at 
standarderne overholdes.
 
I forhold til at købe bananer uden 
certificering eller til eventuelt kun 
at følge egne standarder, mener 
vi stadig at en 
tredjepartscertificering sikrer 
størst mulig transparens og 
troværdighed.

"Den nye 2017 SAN standard er i 
øjeblikket ved at blive rullet ud. 
Fra 1. juli 2017 må disse 
pesticider ikke anvendes på 
Rainforest Alliance certificerede 
plantager. Den 1. december 2018 
vil alle plantager være auditeret i 
henhold til den nye standard.
En certificering er ikke en garanti 
mod dårlig praksis, og hvis 
Rainforest Alliance modtager en 
klage over et større brud på 
standarden (major non 
compliance), som f.eks. brug af 
forbudte pesticider, udføres der 
en undersøgelsesrevision."

Opfølge spørgsmål til de 
supermarkeder som 
forhandler konventionelle 
bananer fra Ecuador:   
1. Ifølge flere CSR-eksperter, 
som Danwatch har talt med, 
skal virksomheder kunne 
spore og fremlægge deres 
varekæde hele vejen fra 
producent til salg, særligt når 
der er tale om industrier, som 
er kendt for problematiske 
arbejds- og miljøforhold.
Dansk Supermarked har 
således oplyst deres 
producenter i Ecuador.
Vil I oplyse jeres producent af 
bananer i Ecuardor?
 

 - Vi har tidligere oplyst, at vi primært 
får vores bananer fra Costa Rica, 
men at den mængde vi får fra 
Ecuador kommer fra Chiquita og 
sælges ikke som egne varemærker.

- I vores kontrakt med 
leverandørerne aftales altid, at 
brugen af pesticider skal ske i 
overensstemmelse med EU-
lovgivning. Derudover er det også et 
kontraktligt krav fra vores side, at 
producenter skal føre 
sprøjtejournaler, hvis pesticider 
anvendes. Dvs., hvis der anvendes 
pesticider til at sprøjte med, skal 
dette dokumenteres ved den enkelte 
farm.
- Vi er fuldt ud klar over, at EU-
lovgivning ikke stemmer 100% 
overens med, hvad der er godkendt 
til brug i Danmark. Da det jo ikke er 
de samme afgrøder, der dyrkes i DK, 
Spanien og Ecuador, er det heller 
ikke relevant at sprøjte med de 
samme pesticider. Danmark 
accepterer EU’s grænseværdier i, 
hvad der importeres hertil. Der er 
flere årsager til, at der er færre 
godkendte midler i Danmark, end i 
EU som helhed – det begrænsede 
udbud skyldes flere forhold. Dels er 
vores afgrødevalg begrænset, dels 
betyder vores dyrkningsforhold 
(klima, jordbund etc.), at der stilles 
andre krav, og dels betyder vores 
udstrakte brug af grundvand som 
drikkevand, at listen i Danmark er 
kortere. Og endelig er der ganske 
enkelt midler, som den agrokemiske 
industri ikke har søgt 
markedsføringstilladelse til, fordi de 
ikke vurderer det danske marked 
stort nok. Andre lande i EU har det 
på samme måde, men der er 
gensidig anerkendelse af de 
grænseværdier, som man kan finde i 
varerne, også for midler som ikke 
anvendes her. Det er en 
forudsætning for, at det indre marked 
kan fungere.
-  Derudover, er listerne ”positiv-
lister” over accepterede pesticider, 
hvilket betyder at pesticiderne er 
blevet godkendt til brug. Dvs. der 
kan findes pesticider, som endnu 
ikke er undersøgt og godkendt, men 
som sagtens kan føjes til positiv-
listen, hvis brugen bliver relevant.
Derfor kan den mere begrænsede 
danske positiv-liste være et resultat 
af, at der ikke er søgt om tilladelse til 
at bruge de øvrige pesticider, som er 
på EU’s positiv-liste.

1.
Den lovmæssigt krævede 
sporbarhed, som muligvis er den 
du henviser til, gælder for alle 
vores produkter og vi har fuld 
sporbarhed gennem hele vores 
varekæde, så vi altid kan 
fremlægge denne for rette 
myndighed. Derudover, så er al 
vores frugt og grønt, som 
tidligere nævnt, GlobalG.A.P. 
certificeret herunder også vores 
bananer. Dvs. de har et GGN-
nummer som indeholder 
oplysninger om producenten. Så 
hvis man ønsker at finde en 
producent er det blot at slå 
nummeret op i GlobalG.A.Ps 
database.

Dagrofa sælger i meget 
begrænset omfang bananer 
dyrket i Ecuador - såvel i 2016 og 
2017 mindre end 1%, 
Vi indkøber ikke bananer direkte 
fra Ecuador, men køber bananer 
gennem selskabet Lembcke som 
samarbejder med importøren 
Total Produce Nordic.
Total Produce oplyser, at deres 
producent ikke anvender nogle af 
de 7 pesticider der er forbudt  i 
EU, og generelt ikke bruger 
pesticider der er opført på 
Stockholm Convention list of 
persistent organic pollutants 
(POPs) eller the Pesticide Action 
Network (PAN) international list of 
“Dirty Dozen” pesticides.

Vi skal dog bemærke, at selv om 
en række pesticider ikke er tilladt 
at anvende i Danmark, er import 
af produkter, hvor de er anvendt 
ikke i sig selv produktet ulovligt, 
blot skal gældende 
grænseværdier naturligvis 
overholdes.
Vi er naturligvis enige i, at det er 
målet, at der anvendes så få 
pesticider som muligt, men vi ved 
også, at det ofte er nødvendigt, at 
anvende forskellige midler, for at 
bekæmpe svampesygdomme og 
skadedyr.

 1: ”Vi kender alle vores 
producenter, dog er det en del af 
vores virksomhedspolitik, at vi 
ikke oplyser producenter grundet 
forretningsmæssige årsager og vi 
kan derfor ikke uddybe dette 
yderligere”.

2. Ud af de 24 anvendte pesticider i 
Ecuadors bananproduktion er syv 
ulovlige i EU.  Miljøstyrelsen 
oplyser nu, at i alt 18 pesticider ud 
af de 24 anvendte er ulovlige at 
anvende i Danmark. Kan I 
garantere, at ingen af de 18 
pesticider anvendes i produktionen 
af jeres bananer fra Ecuador?

- Vi kan spore vores bananer til 
plantageniveau og ser frem til 
resultaterne af jeres undersøgelse, 
så vi kan foretage en intern 
opfølgning i vores leverandørkæde.

2.
Vores bananer er Rainforest 
Alliance certificerede. Det 
betyder, at SAN standarden er 
under implementering, herunder 
udfasning af de i denne standard 
nævnte pesticider senest i 2018. 
Jeg vil derfor henvise dig til 
Rainforest Alliance, hvis du 
ønsker uddybning af denne eller 
garantier, samt til vores tidligere 
mails

Vi har ingen viden om præcist 
hvilke, af de tilladte pesticider der 
konkret anvendes, da 
anvendelsen afhænger af 
forekomsten af svampe- og 
skadedyrsangreb. Vi kan derfor 
ikke umiddelbart udelukke, at der i 
nogle tilfælde kan være anvendt 
pesticider, der er forbudt hvis 
anvendelsen have været i 
Danmark, men som bekendt 
dyrkes der ikke bananer i 
Danmark. 

2: ”Vi følger altid de nationale 
såvel som europæiske love og 
regler ved anvendelse af 
pesticider. Det samme kræves af 
vores leverandører”. .


