
Fondenes Net-Zero strategi 

Fondene vedtog i 2021 en Net-Zero strategi for fondenes finansielle investeringer. Strategien indeholder bindende 

mål på tre områder, som skal nås ultimo 2025: 

• Foretag for DKK 1 milliard yderligere impact investeringer, som fokuserer på bekæmpelse af 

klimaforandringer og forøgelse af ressourceeffektivitet 

• Reducér carbon-intensiteten (tCO2/$m investeret) med 25 % ift. 2019 

• Forøg engagement på klimaområdet 

Strategien bliver opdateret med 2030-mål før udløbet af første strategiperiode ultimo 2025, og bestyrelser og 

investeringskomité bliver orienteret om fremdrift på de tre hovedmål i den løbende formuerapportering. 

Opgørelse af CO2-emissioner fra finansielle investeringer er et relativt nyt område. Der foretages derfor løbende 

metodeudvikling på området, og beregningerne er forbundet med usikkerhed og begrænsninger.  

Den positive klimaeffekt fra fondenes impact investeringer i aktiver som bæredygtigt forvaltede skove, produktion af 

vedvarende energi og cleantech-virksomheder opgøres på årligt basis, og det rapporteres til bestyrelser og 

investeringskomiteen, men det medtages indtil videre ikke i CO2-regnskabet, da der endnu ikke er udviklet en bredt 

anerkendt praksis for dette.  

Målet om reduktion af carbon-intensiteten for fondenes finansielle investeringer baserer sig på data for scope 1- og 

2-emissioner, hvor datakvaliteten er bedst, og udfordringer med dobbelttælling undgås hermed. Der rapporteres også 

på scope 3-emissioner, men disse er indtil videre ikke omfattet af reduktionsmålet. 

Opgørelsen af CO2-emissioner omfatter for nuværende fondenes finansielle investeringer i noterede aktier og 

virksomhedsobligationer, da udledningsdata for disse aktivklaser har den højeste kvalitet og dækningsgrad, og er 

udarbejdet på et konsistent grundlag. Opgørelsen omfatter indtil videre ikke fondenes finansielle investeringer i 

realkreditobligationer, indeksobligationer, unoterede låneprodukter, ejendomme og Private Equity. Disse aktivklasser 

forventes inkluderet senere, når der er udviklet bredt anerkendte beregningsmetoder, og når datagrundlaget er 

tilstrækkeligt solidt. Opgørelsen dækker ikke fondenes uddelinger1 og driften af fondene. Fondenes strategiske 

investering i VKR Holding er ikke indeholdt i opgørelsen, og der henvises i stedet til VKR Holdings årsrapporter 

samt rapporter om Communication on Progress. 

Fondenes strategiske investering i VKR Holding er ikke indeholdt i opgørelsen, og der henvises i stedet til VKR 

Holdings årsrapporter samt rapporter om Communication on Progress og VELUX Strategi for Bæredygtighed. 

 
1 Uddelingerne er en del af fondenes scope 3-emissioner, og der findes p.t. ikke emissionsdata for denne aktivitet. 

https://www.velux.dk/vores-virksomhed/lifetime-carbon-neutral

