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WWF arbejder i

over 100 lande

på 6 kontinenter

+100

WWF blev dannet 

i1961

1961

WWF 6000 ansatte

verden over – 35 i

Danmark

6000

Over 5 millioner mennesker

støtter WWF økonomisk –

20.000 i Danmark

5.8M

World Wide Fund for Nature



WWF har fokus danske på 

pensionsselskabers investeringer 



Pensioner kan give høj CO2-udledning

Ton CO2 pr. medlem fra højrisiko olieselskaber:

Unipension 241

JØP 169

Nordea 52

Industriens Pens. 49

Danica 44

PFA 42

PenSam 41

PensionDanmark 38

PBU 33

AP Pension 32

Topdanmark 17

Sampension 15

PKA 11



3.585.000.000.000 er også en slat penge ☺



Det er komplekst

”Traditionel” tilgang

• Fokus på omkostninger

• Investeringer i veldrevne 

selskaber

• Sprede risiko maksimalt

• Procedure for håndtering af 

ESG-problemer

Nu handler det også om

• klimarisici; skader på 
investeringer

• selskaber modarbejder 
klimaindsatsen

• fossile selskaber har en 
fremtid

• andre selskaber er hurtige 
nok til at omstille sig

• satsning på grøn energi vil 
give højere afkast



Hvordan ser fremtiden ud?



Klimapolitik afgørende for nogle investeringer





16 pensionskasser under lup

• Ingen havde investeringspolitikker baseret på 
klimamålene i Paris-aftalen.  

• Ingen havde klare mål om salg af fossile 
investeringer.

• Kun 2 havde forpligtet sig til at opgøre og 
offentliggøre CO2-fodaftrykket af porteføljen.

• Kun 4 selskaber havde ekskluderet selskaber på 
baggrund af klimahensyn.



2 point: større direkte investeringer eller 

investeringer i fonde med udelukkende fokus 

på grøn energiteknologi.

12 – altså langt de 

fleste selskaber

1 point: investerer i grøn energiteknologi via 

aktier eller gennem grønne fonde med et 

fokus, der er bredere end grøn energi.

3 – ATP, PenSam, 

Unipension

0 point: oplyser ikke om investeringer i grøn 

energiteknologi .

1 - Topdanmark

Grøn energiteknologi

Det kan vi godt li’

• PensionDanmark har været banebrydende i pensionsbranchen ift. direkte 

investeringer i havmøller og anden grøn energiinfrastruktur. 

• PKA har investeret ca. 17 mia. kr. i havmølleparker, grønne obligationer, 

klimainvesteringsfonden samt i PKA’s egen energirenoveringsfond.



2 point: investeringsbeslutninger tager 

systematisk afsæt i Paris-målene.

0

1 point: initiativer mhp. at begrænse de 

klimamæssige risici forbundet med fossile 

investeringer.

4 – JØP, Nordea Liv 

& Pension, PKA, 

SEB Pension

0 point: manglende antagelser om, at 

klimapolitikker kan påvirke fossile 

investeringer negativt.

De andre 12 

selskaber

Klimatænkning i 

investeringspolitikken

Det kan vi godt li’

• SEB og Nordea har underskrevet Montréal Carbon Pledge om at opgøre og 

offentliggøre investeringernes CO2-fodaftryk.

• PKA har klima som ét af tre prioriterede fokusområder.



2 point: kvantitativ målsætning om 

tilbagetrækning af investeringer i fossil energi.

0

1 point: kvalitativ målsætning om 

tilbagetrækning af investeringer i fossil energi.

0

0 point: ingen målsætning. Alle

Målsætning for frasalg af

investeringer i fossil energi

Det kan vi godt li’

• Intet!



De nyeste tendenser 

• En del pensionsselskaber forholder sig aktivt til Paris-
aftalen.

• Klima er ved at blive et selvstændigt opmærksomheds-
punkt.

• Der udvikles nye screeningsprocedurer og –værktøjer for 
at kunne tage hensyn til klima.

• Pensionsselskaberne er blevet mere opmærksomme på, 
hvordan de stemmer på generalforsamlinger i de 
selskaber, de investerer i.

• Der strammes op på procedurer for at kunne udøve aktivt 
ejerskab.



EU’s klimamål må hæves



Dogger Banke 

Natura 2000

Husk naturhensyn ifm. Dogger Banke





Danske energiforskningsmidler 

falder markant
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Tak for opmærksomheden
j.nordbo@wwf.dk


