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Introduktion

I Danica Pension er vores ambition at bidrage til den grønne 
omstilling og at understøtte politiske målsætninger om at ska-
be et CO

2
-neutralt samfund. Vores mål er at have CO

2
-neutra-

le investeringer senest i 2050, og at vores investeringer er 
på linje med Parisaftalens mål om at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5 grader. Vi er i gang med at dreje investerin-
gerne i en mere klimavenlig retning, da det også understøtter 
vores mål om at levere attraktive, langsigtede afkast til vores 
kunders pensionsopsparinger. I 2023 tilsluttede vi os Scien-
ce Based Targets initiative for at skabe en ekstra sikkerhed 
for, at vi er på rette kurs i forhold til at efterleve Parisaftalen 
og arbejder i forlængelse af den nyeste klimavidenskab.

Den grønne omstilling medfører en række klimarelaterede risi-
ci og muligheder for virksomheder, der kan påvirke vores kun-
ders investeringer, og derfor tager vi højde for klimaaspekter, 
når vi investerer vores kunders pensionsopsparinger og for at 
kunne give dem attraktive afkast. Det betyder, at vi analyserer 
og vurderer klimarelaterede risici og muligheder for at kunne 
udvælge de bedst mulige investeringer. 

Vi har fokus på at udvælge virksomheder og investeringer, 
der håndterer og reducerer klimarelaterede risici og formår at 
gribe de nye forretningsmuligheder i den grønne omstilling, da 
dette for os er fundamentet for at være attraktive investerin-
ger. Kort sagt mener vi, at virksomheder, der arbejder med at 
reducere deres klimabelastning og være en medspiller i den 
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grønne omstilling, vil være fremtidens investeringer. Med den-
ne investeringstilgang kan vi kombinere målet om at skabe 
afkast og bidrage til et mere klimavenligt samfund. 

Vi er medlem af Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) via Danske Bank-koncernen, da vi ønsker 
at være transparente om, hvordan vi håndterer klimarelatere-
de investeringsmæssige risici og arbejder på at indfri vores 
ambition om at have CO

2
-neutrale investeringer og efterleve 

Parisaftalen. Samtidig får vi med TCFD-rapporten et større og 
mere struktureret indblik i investeringernes klimarelaterede 
risici, hvilket giver os viden til at kunne udvikle fremtidige 
klimatiltag, som hjælper os med at kunne skabe økonomisk, 
trygge pensionsopsparinger til vores kunder og bidrage til den 
grønne omstilling. 

Vi er i gang med at dreje investeringerne
i en mere klimavenlig retning, da det 
også understøtter vores mål om at levere 
attraktive, langsigtede afkast til vores 
kunders pensionsopsparinger.
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Hovedkonklusioner

•  Ultimo 2022 er investeringernes relative CO
2
-aftryk 15 procent lavere end et globalt markedsgennemsnit målt på  

CO
2
-udledninger fra scope 1, 2 og 3.1 

•  Ultimo 2022 er vores investeringer i aktier og virksomhedsobligationer forbundet med en temperaturstigning på 2,4 
grader (målt på scope 1 og 2) og 2,8 grader (målt på scope 1, 2 og 3).2 Det er et fald på 0,1 grad målt på scope 1 og 2 
og status quo målt på scope 1, 2 og 3 i forhold til 2020-niveauet.

•  Vi arbejder i to spor, for at investeringerne kan blive CO
2
-neutrale senest i 2050 og efterleve Parisaftalens 

temperaturmål på 1,5 grader. 
  –  På den ene side er ambitionen at nedbringe CO

2
-udledningen for investeringer i fem nøglesektorer med op til 35 

procent frem mod 2025. Hertil er målet at reducere CO
2
-intensiteten fra vores danske ejendomsinvesteringer med  

69 procent frem mod 2030. 
 –  På den anden side fokuserer vi på at øge investeringer i den grønne omstilling, hvor ambitionen er 50 milliarder kroner 

i 2023 og 100 milliarder kroner i 2030. Ultimo 2022 har vi investeret 37,7 milliarder kroner.
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1    Læs om scope 1, 2 og 3 samt det relative CO
2
-aftryk på side 10.

2     Vi er overgået til at anvende nye datakilder og beregningsmetoder som en del af tilslutningen til Science Based Targets initiative. Derfor kan 2022-temperaturanalysen 
ikke sammenlignes med analysen i klimarapporten fra 2021.
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Governance

Målsætningen om at bidrage til den grønne omstilling og et 
CO

2
-neutralt samfund er en central del af Danica Pensions 

forretningsstrategi. Derfor er arbejdet med samfundsansvar 
og bæredygtighed bredt forankret på tværs af organisationen.

Bestyrelsen i Danica Pension har det overordnede ansvar for 
beslutninger relateret til vores forretningsstrategi, herunder 
strategien for samfundsansvar og bæredygtighed. I strategi-
en er der blandt andet fokus på klima og miljø, og bestyrel-
sen fører regelmæssigt tilsyn og er involveret, når der skal 
diskuteres væsentlige spørgsmål. Bestyrelsen gennemgår 
årligt vores strategi for samfundsansvar og bæredygtighed og 
godkender politikker relateret til området, herunder politik-
ken for ansvarlige investeringer og bæredygtig finansiering. 
Bestyrelsen godkender ligeledes den årlige rapportering på 
EU’s taksonomi. 

Bestyrelsen vurderer også risici relateret til forhold inden 
for miljø-, sociale og governancemæssige forhold (ESG), når 
de udarbejder den årlige vurdering af Danica Pensions egen 
risiko og solvens. Dette inkluderer analyser af klimarelaterede 
risici i relation til finansielle risici.

Danica Pensions Forretningsledelse har det overordnede an-
svar for implementeringen af strategien for samfundsansvar 

og bæredygtighed. Danica Pension er en del af Danske Bank 
Group, og for at understøtte god governance er beslutninger 
omkring ansvarlige investeringer inklusiv klima- og miljørisici 
forankret i Danske Bank Asset Managements Responsible 
Investment Committee. Arbejdet i Responsible Investment 
Committee afstemmes med Danske Banks Business Integrity 
Committee og understøttes af arbejdet i Danske Bank Asset 
Managements ESG Integration Council. Desuden er daglige 
beslutninger omkring ESG forankret i Danica Pensions Inve-
steringskomite og Produktkomite.

Derudover er der oprettet et Operational Steering Council i 
Danica Pension for at sikre en stærk governance i arbejdet 
med nye lovgivningsmæssige krav fra EU’s Handlingsplan for 
bæredygtig finansiering, herunder EU’s taksonomi og Sustai-
nable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 
 

Målsætningen om at bidrage til den grønne 
omstilling og et CO

2
-neutralt samfund 

er en central del af Danica Pensions 
forretningsstrategi.
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Strategi

Den grønne omstilling og klimaforandringerne medfører en 
række klimarelaterede risici og muligheder, der kan påvirke 
værdien af de virksomheder, vi investerer i. Da vores mål er at 
skabe det bedst mulige afkast til vores kunder, er det vigtigt 
for os at inkludere og håndtere klimaaspekter, når vi investe-
rer på vegne af kunderne. 

Vi har en systematisk tilgang til at håndtere og reducere risici 
relateret til klimaforhold, der kan have en negativ påvirkning 
på investeringerne. Samtidig har vi i investeringsprocessen 
også fokus på at identificere investeringsmuligheder, hvor 
virksomheder eller andre investeringsaktiver har en kommer-
ciel fordel af den grønne omstilling, hvilket kan have en positiv 
effekt på afkastet.

Identificering af investeringernes risici
Vi vurderer investeringsporteføljens risici ud fra fysiske risici 
og transitionsrisici.

Fysiske risici
Klimaforandringerne skaber ændrede klima- og vejrforhold, 
hvilket kan påvirke virksomheders muligheder for at drive for-
retning. Vejret bliver mere ekstremt med længere tørkeperio-
der, flere skovbrande, øget vandmangel, heftigere orkaner og 
oversvømmelser. Produktionsfaciliteter kan blive beskadiget 
eller oversvømmet, og transport af varer kan blive forhindret. 
Hertil er der øget risiko for, at virksomheder ikke kan produ-
cere varer, da de ikke har tilstrækkelig med adgang til vand og 
andre materialer. 

Transitionsrisici
Strammere klimalovgivning, ændrede forbrugsvaner og nye 
klimateknologier driver samfundet i en grønnere retning, og 
det udgør en risici for virksomheder, hvis de ikke tilpasser 
sig udviklingen. Det omfatter eksempelvis nye CO

2
-afgifter 

og CO
2
-udledningskrav. Samtidig kan virksomheder opleve 

omsætningstab, hvis de ikke er i stand til at udvikle løsninger 
inden for eksempelvis vedvarende energi, reducere CO

2
-af-

trykket fra deres varer eller erstatte eksisterende produkter 
med mere energieffektive alternativer.
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Klimarelaterede risici for Danica Pensions investeringer

Klimarelaterede muligheder for Danica Pensions investeringer

Transitionsrisici udgør den største risici for investerings-
porteføljen, hvor den særligt er eksponeret til risici rela-
teret til stigende afgifter på CO

2
-udledninger, nye krav til 

CO
2
-rapportering, skærpede klimalovkrav til produkter 

og services samt ændrede forbrugervaner.

Tre procent af vores aktie- og obligationsinvesteringer er 
særlig udsat for transitionsrisici, når det sammenholdes 
med klimakøreplanen fra det Internationale Energiagen-
tur i forhold til at skabe en CO

2
-neutral økonomi i 2050. 

Dette ligger en smule under niveauet for transitionsri-
sici for et vægtet MSCI World Indeks, som er på fem 
procent. At være udsat for transitionsrisici betyder, at 
en mindre del af virksomhederne i investeringsporteføl-
jen potentielt kan blive underlagt politiske indgreb som 
indførelse af nye CO

2
-afgifter, krav til energiproduktion 

eller klimalovkrav til produkter eller løsninger, der skal 
iværksættes i forhold til at følge køreplanen fra det 

Internationale Energiagentur. Dette kan resultere i, at 
værdien af investeringerne potentielt kan falde, hvis de 
ikke omstiller sig i takt med, at der eksempelvis udrulles 
ny klimaregulering. Investeringsporteføljen har den 
største eksponering til transitionsrisici inden for energi-
sektoren efterfulgt af industrivirksomheder og virksom-
heder inden for råvareproduktion. Størstedelen af disse 
virksomheder er omfattet af vores CO

2
-reduktionsmål 

for fem sektorer, hvor vi har en intensiv aktivt ejerskab-
sindsats med det formål at påvirke virksomhederne til 
at reducere deres klimabelastning og transitionsrisici. 
Investeringsporteføljen har også en mindre eksponering 
til fysiske risici på 0,8 procent, hvilket er på samme 
niveau som et vægtet MSCI World Indeks. Dette har 
vi fokus på at håndtere og minimere gennem eksem-
pelvis vores udvælgelsesproces af investeringer (hvor 
virksomheder analyseres via vores ESG-analyseværktøj 
mDASH) eller gennem det aktive ejerskab. 

I investeringsporteføljen er der også investeringer 
med forøgede kommercielle muligheder, der skabes af 
klimaomstillingen. Det er virksomheder, som omstiller 
sig og arbejder seriøst med klimadagsordenen. Det kan 
være i forhold til virksomheder, der udvikler og produ-
cerer løsninger og produkter, der eksempelvis søger 
at fremme et mere effektivt og mindre klimaskadende 

ressourceforbrug og på den måde bidrager til, at andre 
virksomheder kan reducere deres klimabelastning og 
klimarelaterede risici. Det kan også omfatte virksomhe-
der, der udvider produktionen af grøn energi, eller som 
anvender mere grøn energi i værdikæden for at tiltræk-
ke flere kunder.

Identificering af muligheder relateret til klima
Formår virksomheder at håndtere klimarisici eller levere løs-
ningerne til den grønne omstilling, kan det forbedre konkur-
renceevnen, give adgang til nye markeder og øge indtjenings-
mulighederne. Det vil potentielt gøre dem til mere attraktive 
investeringer, og derfor har vi fokus på at identificere virksom-
heder, der eksempelvis:

• Udvikler løsninger, der imødekommer efterspørgslen efter 
grønne produkter og løsninger med et lavt CO

2
-aftryk.  

Det kan være forbrugsvarer og –tjenester, der eksempelvis 
har et særligt bæredygtighedsmærke eller energiløsninger, 

der gør det muligt for samfundet at reducere CO
2
-udled-

ningen

• Tilpasser forretningen og anvender grønnere energikilder 
med lavere CO

2
-udledning. Det vil gøre virksomheden mere 

uafhængig og mindre følsom over for den strengere klima-
lovgivning, der forventes at komme i fremtiden i forhold til 
anvendelsen af fossile brændstoffer. 

• Forbedrer energieffektiviteten, så der er et lavere CO
2
- 

aftryk i produktionsfasen hos bygninger eller ved transport 
af produkter. 
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Risikostyring

Vi lægger vægt på at have en systematisk risikostyring, da 
det hjælper os med at kunne levere attraktive risikojusterede 
afkast. Fra vores perspektiv udgør det en væsentlig finansiel 
risici, hvis virksomheder ikke omstiller forretningen, så den 
er fremtidssikret til en samfundsøkonomi, hvor der kommer 
skrappere klimaregulering og ændrede forbrugermønstre. 
For at styre risici har vi i investeringsprocessen fokus på 
at analysere, identificere og håndtere de klimarelaterede 
risici, der kan påvirke værdien af virksomhederne eller andre 
investeringsaktiver, vi investerer i. Samtidig er risikostyrings-
processen en vigtig komponent i at opnå vores mål om en 

Danica Pension

Klimarapport 2022

CO
2
-neutral investeringsportefølje senest i 2050 i tråd med 

Parisaftalen og investere mindst 100 milliarder kroner i den 
grønne omstilling frem mod 2030.

Som en ekstra dimension til vores risikostyringsproces tilslut-
tede vi os i 2023 Science Based Targets initiative (SBTi) for 
at sikre, at vores klimatiltag er på linje med videnskaben og 
den seneste forskning. Det betyder, at SBTi’s uafhængige eks-
perter skal godkende vores mål for, hvilke temperaturer vores 
investeringer skal være forbundet med i fremtiden, for at vi 
ultimativt kan leve op til Parisaftalens klimamål. Aktuelt har vi 
nedenstående mål til godkendelse hos SBTi: 

• investeringer i aktier og virksomhedsobligationer skal være 
forbundet med en temperaturstigning på 2 grader i 2030 
(målt på scope 1 og 2 CO

2
-udledninger) fra 2,5 grader i 

2020. 

• investeringer i aktier og virksomhedsobligationer skal 
være forbundet med en temperaturstigning på 2,2 grader 
i 2030 (målt på scope 1, 2 og 3 CO

2
-udledninger) fra 2,8 

grader i 2020.

• Reducering af CO
2
-intensiteten for den danske ejendoms-

portefølje med 69 procent i 2030 (målt på scope 1, 2 og 3 
CO

2
-udledninger) i forhold til 2019-niveauet.

Målene forventes at blive godkendt i løbet af 2023.

Vi har seks strategiske indsatsområder, der har til formål at 
håndtere klimarelaterede risici og indfri vores klimaambitio-
ner, herunder SBTi-temperaturmålene for investeringsporte-
føljen.

Om Science Based Targets initiative
Science Based Targets initiative er et partnerskab 
mellem FN’s Global Compact, Carbon Disclosure 
Project, Verdensnaturfonden og World Resources 
Institute. Organisationen hjælper virksomheder til at 
sætte videnskabsbaserede klimamål, som gør virk-
somheden i stand til at efterleve Parisaftalens mål 
om at begrænse den globale temperaturstigninger 
til 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede (fra 
et førindustrielt niveau). Målene vurderes og god-
kendes af initiativets uafhængige klimaeksperter.
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Påvirker virksomheder 
Vi fokuserer på at bruge aktivt ejerskab for at præge virksomheder til at håndtere forretningsrelevante 
klimarisici, herunder transitions og fysiske risici. Det gør vi gennem direkte dialog med virksomheder, ved 
at stemme på generalforsamlinger og ved at samarbejde med andre investorer. 

Samtidig er dialogen med til at give os bedre indsigt i virksomheden og dens strategi for at håndtere 
forretningskritiske klimaaspekter. Vores mål for det aktive ejerskab er at bidrage til reel forandring og 
understøtte en positiv udvikling i virksomhederne til gavn for deres langsigtede værdiskabelse, hvilket 
inkluderer, at de reducerer CO

2
-udledningen eller udnytter grønne forretningsmuligheder. Det er både med 

til at reducere vores klimarelaterede risici og bidrage til den grønne omstilling. Vi samarbejder også med 
andre investorer gennem initiativer som eksempelvis Climate Action 100+ eller Net-Zero Asset Owner 
Alliance for at påvirke virksomheder til at bremse deres negative klimaaftryk.
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Strategiske indsatsområder

Analyserer klimaaspekter
Vi analyserer, hvordan virksomheder håndterer klimarelaterede risici og muligheder for at få indsigt i, hvor-
dan de er positioneret til en grønnere samfundsøkonomi. Det omfatter både transitions- og fysiske risici. På 
den måde kan vi bedre udvælge investeringer, der håndterer klimaforhold og er i gang med en omstilling af 
forretning, og som dermed kan skabe attraktive afkast til vores kunder. 

Eksempelvis anvender vi en platform med klimadata fra adskillige ESG-dataudbydere, som giver os en 
dybere indsigt i, hvordan virksomheder håndterer klimaforhold. Det inkluderer blandt andet en virksomheds 
CO

2
-aftryk fra egne faciliteter samt deres produkter og forsyningskæden, aktiviteter inden for fossile brænd-

stoffer og vedvarende energi, strategi for CO
2
-reduktion eller evne til at udvikle klimavenlige produkter. Her-

til har vi udviklet vores eget analyseværktøj kaldet mDASH (engelsk forkortelse af materiality dashboard), 
der viser, hvordan virksomheder håndterer forretningsrelevante klimaaspekter.

CO
2
-neutrale investeringer senest i 2050

Vi har tilsluttet os det globale investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance og har dermed forpligtet os til 
at have CO

2
-neutrale investeringer senest i 2050 i tråd med Parisaftalen mål om at begrænse den globale 

temperaturstigning til maksimalt 1,5°C.
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Investeringsrestriktioner
Vi fravælger at investere i en række virksomheder involveret i klimaskadende adfærd eller aktiviteter, der bi-
drager væsentligt til global opvarmning. Det er virksomheder, som vi ikke kan påvirke i en grønnere retning, 
eller som har forøgede klimarisici. Disse virksomheder mener vi ikke vil være attraktive investeringer over 
tid, da deres forretningsmodeller ikke er fremtidssikret til en verden, hvor eksempelvis fossile brændstoffer 
udfases til fordel for vedvarende energi. 

Vi har investeringsrestriktioner overfor:
•  Virksomheder hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra kul, tørv eller tjæresand
•  Virksomheder involveret i aktiviteter og produkter, der bidrager væsentligt til klimaforandringerne. Ek-

sempelvis rydning af regnskove eller investering og finansiering af olie- og kulprojekter.

Investeringer i kul, tørv og tjæresand vil blive udfaset senest i 2030 inden for EU og OECD og senest i 
2040 for resten af verden. Det er på linje med udfasningsplanen i Parisaftalen.

 

Investeringer i grøn omstilling
Vi har sat et mål om at investere 50 milliarder kroner i den grønne omstilling inden udgangen af 
2023 og 100 milliarder kroner frem mod 2030. Det er investeringer, som bidrager til at reducere 
investeringsporteføljens CO

2
-aftryk og klimarelaterede risici samt understøtte ambitionen om at levere 

attraktive afkast til kunder og bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Ultimo 2022 har vi investeret 
37,7 milliarder kroner3. Disse investeringer omfatter blandt andet virksomheder, fonde eller projekter over 
hele verden, der leverer klimaløsninger, der er med til at fremme den grønne omstilling og understøtte 
globale klimamål. Læs mere her.

CO
2
-reduktionsmål

Vi har sat delmål for CO
2
-reduktionen for vores investeringer i fem sektorer (energi, forsyning, transport, 

cement og stål). De står for størstedelen af den globale CO
2
-udledning, og vi har sat fokus på disse for 

at gøre den største forskel for klimaet og reducere den klima- og investeringsmæssige risici for vores 
investeringer i sektorerne. I 2022 udgjorde de fem sektorer 35 procent af CO

2
-aftrykket fra vores samlede 

investeringsformue. Målet er, at CO
2
-aftrykket fra vores investeringer i sektorerne skal reduceres med 

mellem 15 procent og 35 procent frem mod 2025 i forhold til 2019-niveauet.4 

Vi er kommet godt i gang og er foran målene inden for forsyning og cement og har en fornuftig fremgang 
inden for bil- og shippingindustrien, mens der skal mere fart på inden for stål, energi og luftfart (læs mere 
her). Aktivt ejerskab og dialog med virksomheder er vores primære værktøj til at skære CO

2
-aftrykket og 

samtidig levere attraktive afkast til kunder. I 2022 har vi haft fokuseret dialog med energi- og stålsektoren, 
hvor vi har mødtes med 11 energivirksomheder og 5 stålproducenter. Vi vurderer også løbende, hvordan 
vi i endnu højere grad kan målrette investeringerne til de virksomheder, der er længst fremme i omstilling. 
Samtidig kan vi vælge at frasælge virksomheder, der ikke rykker hurtigt nok på klimafronten over tid. 

Hertil er vores mål at reducere CO
2
-intensiteten fra vores danske ejendomsportefølje med 30 procent i 

2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030 i forhold til 2019-niveauet. Ultimo 2022 er vi foran vores 
2023-mål, da CO

2
-intensiteten er faldet med 36 procent, og fremover har vi eksempelvis fokus på at 

forbedre overvågning af energiforbruget samt omlægge fra naturgas til fjernvarme, hvor det er muligt.

CO
2

3  Kilde: MSCI Sustainable Impact metrics data og Danica Pension. Opgjort 31.21.2022.
4  Vores metode for at sætte CO

2
-reduktionsmål for sektorer er afstemt efter One Earth Model, Transition Pathway Initiative og retningslinjerne fra Net-Zero Asset Owner Alliance.

https://danicapension.dk/privat/pension/produkter/ansvarlige-investeringer/din-pension-vil-bidrage-til-oeget-groen-omstilling 
https://danicapension.dk/om-danica-pension/presse/presse/artikler/privat/fremgang-paa-co2-reduktionsmaal
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Nøgletal og mål

Vi tager udgangspunkt i anbefalingerne fra TCFD i vores må-
ling og rapportering på investeringsporteføljens CO

2
-aftryk. I 

forhold til temperaturanalyser bruger vi datakilder og metoder, 
som anvendes i SBTi. Der er udfordringer med datatilgæn-
gelighed og datakvalitet, og derfor er vi nødt til at beregne 
estimater for visse investeringers CO

2
-aftryk.

Analysen af porteføljens CO
2
-aftryk omfatter aktier og kredi-

tobligationer, og virksomhedernes udledning af drivhusgasser 
er omregnet til CO

2
-ækvivalenter. Det er en omregning af virk-

somhedernes udledning af forskellige typer af drivhusgasser 
til, hvad det svarer til i CO

2
-udledning.

Temperaturstigning forbundet med investeringsporteføljen
Vi analyserer den nuværende investeringsportefølje, og 
hvilken temperatur den er forbundet med i fremtiden. Det 
betyder, at vi beregner, hvilken temperaturstigning som 
aktiviteterne hos de underlæggende investeringer vil bidra-
ge til i fremtiden. Det giver os et indblik ind i, hvordan vores 
investeringer ligger temperaturmæssigt i forhold til vores mål 
om at have investeringer på linje med Parisaftalens mål om at 
begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Som 
en ekstra sikkerhed, for at vi kan indfri den ambition, har vi i 
2023 tilsluttet os SBTi, hvor vi har sat specifikke tempera-
turmål for udvalgte dele af investeringsporteføljen.5 Samtidig 
giver temperaturanalysen os viden om, hvorvidt investeringer-
ne bevæger sig i den rigtige retning rent temperaturmæssigt 
og er fremtidssikrede til en økonomi, der efterlever transiti-
onsplanen for at komme i mål med Parisaftalen. 

Ud fra analysen vurderer vi løbende, om der er brug for 
yderligere ændringer i porteføljesammensætningen, flere 
restriktioner eller målrettet aktivt ejerskabsaktiviteter. På den 
måde kan vi bedre sikre os, at investeringsporteføljen løbende 

reducerer og håndterer transitionsrisici og er positioneret til 
at kunne give vores kunder attraktive afkast i fremtiden. 

Status for 2022
Ultimo 2022 er vores investeringer i aktier og virksomheds-
obligationer forbundet med en temperaturstigning på 2,4 
grader (målt på scope 1 og 2 CO

2
-udledninger) og 2,8 grader 

(målt på scope 1, 2 og 3 CO
2
-udledninger). Det er et mindre 

fald på 0,1 grad målt på scope 1 og 2 og status quo målt 
på scope 1, 2 og 3 set i forhold til niveauet i 2020, der lå 
på henholdsvis 2,5 grader og 2,8 grader.6 En af grundene til 
faldet inden for scope 1 og 2 i 2022 er, at virksomhederne 
i porteføljen samlet set har sat nye mål om at yderligere re-
ducere deres fremtidige scope 1 og 2 CO

2
-udledninger siden 

2020. Da temperaturanalysen er fremadskuende, betyder 
det, at på baggrund af de skærperede CO

2
-reduktionsmål vil 

virksomhederne i porteføljen forventeligt reducere deres sam-
lede forbundne temperaturstigning med 0,1 grad.
 
At den forbundne temperaturstigning målt på scope 1, 2 og 3 
er uændret siden 2020 skyldes særligt udfordringer inden for 
scope 3 udledninger. Dette er udledninger, som i høj grad rela-
terer sig til porteføljevirksomhedernes forsynings- og leveran-
dørled. Generelt er det vanskeligt for virksomheder at få data 
på udledningerne i deres forsynings- og leverandørkæder, da 
disse i dag ikke er kortlagt i tilstrækkelig grad, og data er ikke 
valide nok. Det bevirker, at virksomhederne i porteføljen er 
henholdende med at skærpe deres CO

2
-reduktionsmål inden 

for scope 3 på den korte bane, og derfor er deres forbundne 
temperaturstigning uændret siden 2020. Mange af virksom-
hederne i porteføljen er i dialog med deres forsynings- og 
leverandørkæder for at indsamle bedre og mere CO

2
-data. 

Derfor forventer vi, at data inden for scope 3 udledninger 
vil blive forbedret de kommende år, hvilket vil gøre virksom-

Hvordan beregnes investeringernes temperaturstigning?
Vi bruger beregningsmetoden, der er udviklet i samarbejde mellem Carbon Disclosure Project og 
Verdensnaturfonden WWF, og som anvendes hos SBTi. Metoden anvender den seneste forskning 
fra FN’s klimapanel (IPCC) i forhold til at beregne, hvor meget CO

2
-udledninger skal falde med på 

kort, mellem og lang sigt for ultimativt at indfri Parisaftalen temperaturmål. Det er en metode, der 
omregner virksomheders fremtidige mål for CO

2
-reduktioner til, hvilken temperaturstigning virksom-

hedens samlede aktiviteter vil medføre i et givent år. Er der ikke klimadata på virksomheder, eller har 
disse ikke reduktionsmål, så antages det i metoden, at virksomheder vil bidrage til en temperatur-
stigning på 3,2 grader. For at beregne en samlet temperatur for en investeringsportefølje, så vægtes 
investeringerne i forhold til, hvor meget de fylder i porteføljen. 

Metoden er fremadskuende. Det betyder, at når vi eksempelvis har et mål, om at vores aktie- og 
obligationsinvesteringer skal være forbundet med en temperaturstigning på 2 grader (målt på scope 
1 og 2) i 2030, så indebærer det, at disse investeringer samlet set i 2030 har CO

2
-reduktionsmål, 

der gør dem i stand til at leve op til den pågældende temperaturstigning i 2040. 

Danica Pension
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5   Se side 6 for mere info om vores SBTi-mål.
6   Da vi har tilsluttet os SBTi, betyder det, at vi er overgået til at bruge data fra Carbon Disclosure Project og Verdensnaturfonden, som anvendes af SBTi-metoden for at beregne investeringernes 

forbundne temperaturer. Derfor er det ikke muligt at sammenligne 2022-temperatureranalysen med analysen i klimarapporten fra 2021. 
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hederne i porteføljen i stand til at måle, rapportere og øge 
deres CO

2
-reduktionsmål inden for scope 3. Dette vil hjælpe 

med at reducere den fremtidige temperaturstigning, som 
porteføljevirksomheder samlet er forbundet med.
 
Vores ambition er at udvide andelen af vores investeringsakti-
ver, der er omfattet af vores temperaturanalyser og SBTi-tem-
peraturmål i takt med, at CO

2
-datakvaliteten forbedres.

CO
2
-aftryk

Modsat temperaturanalysen så er CO
2
-analysen historisk, 

da den viser investeringernes CO
2
-udledninger for 2022 og 

tidligere. Det absolutte CO
2
-aftryk fra vores investeringer i 

aktier og kreditobligationer beregnes ved at måle CO
2
-udled-

ningerne fra virksomhederne i porteføljen ud fra scope 1, 2 
og 3. I 2022 var investeringernes absolutte CO

2
-udledning 

på 10.905.889 millioner tons målt på scope 1, 2 og 3 og 
1.078.216 millioner tons CO

2
 målt på scope 1 og 2.

Det relative CO
2
-aftryk

Det relative CO
2
-aftryk angiver CO

2
-udledningen for hver en 

million kroner, som vi har investeret i aktier og kreditobligati-
oner. 

Figur 1 viser, at disse investeringer i 2022 havde et relativt 
CO

2
-aftryk på cirka 86 tons CO

2
 per en million kroner investe-

ret målt på scope 1, 2 og 3, hvilket kan sammenlignes med 
det relative aftryk på cirka 102 tons CO

2
 for globalt bench-

mark for aktier (MSCI All World). Det svarer til, at investerin-
gernes CO

2
-udledning er 15 procent lavere end benchmark 

baseret på CO
2
-udledninger målt på scope 1, 2 og 3 og 35 

procent lavere end benchmark baseret på scope 1 og 2.

Som figur 2 viser, så er CO
2
-aftrykket målt på scope 1 og 2 

steget en smule fra 2020 til 2022 med et væsentligt dyk i 
2021. En af hovedforklaringerne er coronapandemien, der 
startede i 2020, hvor store dele af samfundet var lukket 

Figur 1: Det relative CO
2
-aftryk fra investeringer i aktier og 

kreditobligationer i 2022

Kilde: CO
2
-data fra ISS. Opgjort 31.12.2022.
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ned både i 2020 og 2021. Det gjorde, at virksomhederne 
i investeringsporteføljen skruerede markant ned for deres 
aktiviteter, hvilket resulterede i betydelige lavere CO

2
-udled-

ninger fra virksomhederne i både 2020 og 2021. I 2022 er 
mange virksomheder tilbage på samme aktivitetsniveau som 
før pandemien, hvilket medfører en stigning i CO

2
-aftrykket 

fra vores investeringer fra 2020 til 2022. Derudover er der 
kommet bedre og mere CO

2
-data, hvilket gør os i stand til at 

mere præcist beregne CO
2
-aftrykket fra virksomhederne i 

porteføljen, hvilket også bidrager til stigningen i tallene.

Hvad er CO
2
-udledninger målt på scope 1, 2 og 3?

•  Scope 1: Det er den CO
2
, som selskaberne udleder direkte via egne faciliteter såsom bygninger, produktionsanlæg eller 

firmakøretøjer. 
•  Scope 2: Dette inkluderer den indirekte CO

2
-udledning fra den energi, som selskaberne køber og anvender til drift og 

produktion. Det er eksempelvis el, varme, køling og fjernvarme. 
•  Scope 3: Det omfatter alle andre indirekte udledninger, der ikke er inkluderet i scope 1 og 2. Det er CO

2
-udledningen fra 

hele selskabets værdikæde og inkluderer eksempelvis underleverandører og anvendelsen af produkter og services.

Figur 2: Historisk CO
2
-aftryk fra investeringer i aktier og kreditobligationer (scope 1 og 2)7 

7   Da datagrundlag og beregningsmetoden er ændret for scope 3 CO
2
-udledning i 2022, er det ikke muligt at sammenligne det absolutte og relative CO

2
-aftryk med klimarapporter fra tidligere år. 

Derfor er scope 3 ikke medtaget i tabellen. Den absolutte CO
2
-udledning er målt på scope 1 og 2 i mio. tons CO

2
, og den relative CO

2
-udledning er målt på scope 1 og 2 ift. mio. tons CO

2
 per en 

mio. kr. investeret.

2022 2021 2020

Investeringernes absolutte CO
2
-aftryk 1.078.216 1.042.597 1.055.266 

Investeringernes relative CO
2
-aftryk 8,53 6,70 8,36
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Denne publikation er udarbejdet af Danica Pension. Danica Pension er 
under tilsyn af Finanstilsynet. 
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Denne publikation er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om 
at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter 
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