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Målrettet aktivt ejerskab 

Frem mod 2025 går vi i dialog med 15 virksomheder, hvor vi har de største investeringer i, og som har 
en stor påvirkning på skovområder eller er afhængig af ressourcer fra skove for at drive forretning. Det 
samme gør vi over for 15 virksomheder inden for havområdet. Målet er, at virksomhederne styrker 
arbejdet med biodiversiteten, og vi vil i samarbejde med den enkelte virksomhed diskutere, hvilke 
indsatser de kan påbegynde afhængig af, hvor langt de er på området og hvilken biodiversitetsdata, der er 
tilgængelig inden for deres branche. Blandt andet vil vi diskutere muligheder for, at virksomheder kan 
komme i gang med nogle af nedenstående punkter: 
 

 rapportere om biodiversitetsforhold, der har den største påvirkning på forretningen og være 
transparente om, hvordan dette håndteres. 

 rapportere hvordan den påvirker biodiversiteten gennem aktiviteter eller have processer, der 
sikrer, at der tages hensyn til biodiversitetsforhold i hele værdikæden. 

 sætte mål for, hvordan de vil beskytte og genoprette biodiversitetsaspekter, der er vigtige for 
forretningen og samfundet. 

 iværksætte tiltag, der beskytter og genskaber biodiversiteten eller minimerer den negative 
påvirkning på biodiversiteten. Herunder tiltag, der forbedrer og beskytter biodiversitetsforhold og 
naturressourcer, som virksomheden er afhængig af for at producere varer eller levere services. 

 vedtage biodiversitetspolitikker og inkludere biodiversitet i due diligence processer 
 monitorere og rapportere fremdriften på biodiversitetsmål.  

 

I takt med, at biodiversitetsområdet udvikles og virksomhederne forbedrer sig, vil vi på sigt stille 
yderligere krav til virksomhedernes biodiversitetsarbejde.  

 

Understøtter initiativer, partnerskaber og regulering 

 Vi vil deltage i relevante sammenslutninger og initiativer, understøtte ny lovgivning samt indgå i 
dialog med politikere og andre interessenter for at bidrage til, at biodiversitetsområdet udvikles 
og forbedre data og reguleringen på området. Hertil vil vi løbende justere vores 
biodiversitetsindsatser som følge af globale biodiversitetsmålsætninger.  
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 I dag er vi blandt andet medlem af Partnership for Biodiversity Accounting Financials, der 
arbejder med at udvikle standarder, så finansielle institutioner kan vurdere og rapportere deres 
påvirkning og afhængighed af biodiversitet. Vi vil rapportere på biodiversitet i henhold til deres 
standarder. Hertil er vi også med i FAIRR, der er en sammenslutning af investorer, der har fokus 
på at påvirke virksomheder til en mere bæredygtig fødevareproduktion, der tager hensyn til 
biodiversiteten. 

 

Ejendomme 

 Øge biodiversitet og naturværdi i forbindelse med nybyggeri ved at kortlægge byggegrundes 
biodiversitet og naturværdi før og efter projekterne gennemføres. 

 Udarbejde konkrete strategier for projekternes biodiversitet ved nybyggeri i Danmark , hvor der 
tilknyttes landskabsarkitekter og/eller biologer. 

 Stille krav til ansvarlige indkøb af byggematerialer i træ og løbende stille krav til flere 
byggematerialers påvirkning af biodiversitet. 

 Arbejde med at fremme biodiversitet yderligere omkring de ejendomme, vi ejer. Det sker ved 
eksempelvis at omdanne græsplæner til mere vild natur og plante blomster, planter og træer til 
gavn for f.eks. bier, insekter og sommerfugle. Det kan også være ved at skabe små oaser af vild 
natur langs stier, adgangsveje og bede, hvor der er ”overskudsarealer” som ikke er aktiveret. 

 

 


