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ANSVARLIGE OG SIKRE INVESTERINGER I GRØN ENERGIOMSTILLING  

 

 

FORSLAG 

1. Generalforsamlingen anerkender FN's Paris Aftalens målsætning om, at stabilisere den 

globale temperaturstigning til max 2 ºC og pålægger derfor bestyrelsen at indarbejde Paris 

aftalens 2 oC målsætning i sin investeringspolitik ved at udelukke  

investeringer der giver klimaproblemer, inden næste års generalforsamling.  

 

2. I lyset af, at fossile investeringer skaber klimaproblemer og derved mindsker afkastet af vores 

pensioner pålægger generalforsamlingen (subsidiært anbefaler) bestyrelsen senest på næste 

års generalforsamling at præsentere en handlingsplan for, hvordan og hvornår den vil afhænde 

fossile investeringer for at 2oC-målsætningen tilgodeses. 

  

BAGGRUND 

Eksperter er enige om at menneskeskabt global opvarmning forårsaget af afbrænding af kul, 

gas, og olie vil fortsætte med at accelerere og intensivere tragiske klimakatastrofer. Den 

videnskabelige konsensus er tydelig og overvældende; det er ikke sikkert at afbrænde selv blot 

halvdelen af de allerede eksisterende reserver af kul, gas og olie uden at opvarme kloden 

katastrofalt. Se fx reference 1 og 2. 

 

Den uundgåelige overgang til en kulstoffattig økonomi vil hurtigt ødelægge værdien af mange af 

de investeringer i blandt andet kul-, gas- og olieselskaber, som pensionskassen har på 

medlemmernes vegne. Det er på ingen måde betryggende at vide, at vores pensionsopsparing 

er sat i firmaer, som både er risikable papirer og ødelæggende for klimaet, da dette i begge 

henseender er at gamble med vores fremtid. 

 

Så derfor mener vi som medlemmer af ISP, at vi har et ansvar for at forvalte vores 

pensionsopsparinger så målet om “collective urgent action” (ref. 3) omsættes til konkret 

handling. Dvs. at pensionskassen bør medvirke til at skabe en tryg og stabil pensionstilværelse 

for dets medlemmer og hjælpe til at 20C målet opnås. Vi ønsker at videregive en verden til vores 

børn og børnebørn, hvor klimaforandringer ikke har forringet livsbetingelserne og skabt social, 

økonomisk og politisk ustabilitet.  

 

Vi ønsker derfor ikke at medvirke til at finansiere de virksomheder, som bidrager mest direkte til 

klimaforandringerne. Den indgåede klimaaftale i Paris (Paris-aftalen) er en tydelig 

tilkendegivelse af, at verdens politikere nu har givet hinanden endegyldigt håndslag på, at 

samtlige lande i verden, rige som fattige, skal bidrage til at holde den globale opvarmning på 

maksimalt 20C, og gerne så tæt på 1,50C som muligt. Også i Danmark har et bredt 

folketingsflertal vedtaget, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden 2050.  

 

Pensionskasserne bør støtte op om disse mål ved at flytte investeringer væk fra fossil energi og 

over på grøn omstilling. 



 

STABILE OG ANSVARLIGE ØKONOMISKE AFKAST 

ISP nye ”Politik for ansvarlig investering” godkendt af bestyrelsen i juni 2016 er et skridt i den 

rigtige retning, men der gives ingen anvisning på, hvornår fossile investeringer afhændes eller 

kriterier for valg af investeringer ud fra 20C målsætningen. 

 

Carbon Tracker Initiative-rapporten fra 2016 har anslået, at den fossile brændsels industri vil 

spilde investeringer på 2 billioner $ i 2035, hvis den fortsætter med at investere i en vækstmodel 

baseret på brug af fossile brændsler (ref. 4, s. 7). Samme rapport påpeger at valg af 

forretningsmodeller for investeringer, som tilgodeser FN’s 1.50C målsætning sandsynligvis vil 

udgøre en lavere forretningsmæssig risiko for aktionærer end investeringer i sort energi, give 

hørere afkast og forhindre tab for aktionærerne. (ref. 4, s. 10) 

 

Det er vores klare opfattelse at investeringer i højrisikable olie-/gasprojekter (defineret som 

forekomster med udvindings omkostninger større end 75-95 USD/tønde) er investeringer, som 

bør nedbringes og afvikles snarest belejligt. Mindst 1/3 af de kendte olieforekomster skal 

forblive i jorden, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 20C, og det er disse 

mindre rentable olieforekomster, som er i umiddelbar risiko for at blive værdiløse.  

 

Opfattelsen af en øget risiko for en ”carbon boble” og ”stranded Assets” breder sig i hele 

verden: Når analyser fra anerkendte institutioner som Det Internationale Energi Agentur og FNs 

klimapanel konkluderer, at verden maksimalt kan afbrænde 1/3 af verdens kendte fossile 

reserver, og at 2/3 af verdens fossile reserver dermed ikke kan afbrændes, så er der en ”carbon 

boble” og dermed må det forventes at en meget væsentlig del af disse ”ikke-brændbare fossile 

ressourcer” mister deres værdi.  

 

Derfor bør vores pensionskasse udvise rettidig omhu og  afhænde fossile investeringer snarest 

muligt, for at sikre gode, sikre og stabile afkast til medlemmerne.  

 

Ref. 1: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-

climate-action.html 

Ref. 2: https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/august/450-klimaforskere-sender-

faelles-klimabudskab/ 

Ref. 3: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 

Ref. 4: http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2016/07/Engaging-for-a-Low-Carbon-

Transition-v7.pdf  
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