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Vi vil investere fremtidssikkert, og leve op til 
Paris-aftalen i 2030 
Klimaforandringerne kommer til at påvirke os alle. Hvor store konsekvenserne bliver, afhænger af 
hvorvidt vi handler. Og de beslutninger vi træffer nu, har betydning for den næste generation. 

LB Forsikring er bygget på et ønske om at tage ansvar og passe på hinanden. Det gælder både i 
forhold til medlemmerne og verden omkring os. Helt enkelt skal vi opfylde de nuværende med-
lemmers behov uden at forringe fremtidige medlemmers mulighed for at opfylde deres. Forsikring 
handler om at håndtere risici, og når vi siger, at vi arbejder for at gøre forsikring overflødig, hand-
ler det om at forhindre skaden før den opstår.  

Derfor ønsker LB Forsikring, at vi i endnu højere grad investerer fremtidssikkert. Vi vil bidrage til 
den grønne omstilling med vores investeringer, og til de internationale klimaambitioner som Paris-
aftalen og FN’s Verdensmål. For at understøtte det, har vi udarbejdet en strategi, der sætter en tyde-
lig retning for LB’s investeringer frem mod 2030. 

Målet er, at vores investeringer skal leve op til Paris-aftalen, om at begrænse den globale gennem-
snitstemperatur til godt under 2 grader, og maksimalt 1,5 grader, i 2030.  

Det kan ske ved at inddrage flere investeringer, der aktivt optager CO2 fra atmosfæren eller som har 
fokus på en grøn-omstilling, og frasælge investeringer, der har en stor klimabelastning. I de kom-
mende år vil vi sætte ind over for tre områder;  

- investere i flere bæredygtige og impact investeringer, og i fonde med høj ESG
- udfase de fossile investeringer og
- reducere CO2-aftrykket af vores investeringer.

For hvert område har vi defineret en række ambitioner for de kommende år og for 2030, og hvert år, 
vil vi tage temperaturen på udviklingen, og eventuelt justere strategien for at nå vores mål. 

På de næste sider, har vi beskrevet indsatserne og ambitionerne for hvert område. 

Flere grønne og færre CO2-udledende investeringer 
Med strategien kommer vi til at fokusere på tilvalg og fravalg af investeringer ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv.  

1,5 
grader i 

2030

Reducere vores investe-
ringers CO2-aftryk 

Udfase de fossile 
investeringer 

Flere bæredygtige og impact inve-
steringer, og fonde med høj ESG 
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Investere i flere bæredygtige og impact investeringer 

I LB Forsikring ønsker vi at investere i en mere bæredygtig fremtid med vores investerin-
ger. Det handler om at gøre en positiv forskel for miljøet og samfundet, og samtidig skabe 
gode afkast.  

Vores ambition er, at bæredygtige og impact investeringer udgør 20% af vores investerin-
ger frem mod 2030. 

Vi er allerede godt på vej. I 2020 nåede vi op på ca. 600 mio. kr. i skov, 200 mio. kr. i infra-
struktur og ca. 80 mio. kr. i sociale investeringer. Alt i alt var det 880 mio. kr. af vores inve-
steringer, som var bæredygtige og impact investeringer, svarende til ca. 10,4 %. 

20 % bæredygtige og  
impact investeringer i 2030
For at nå vores ambition, sigter vi i første omgang efter at investere i mikrolån og bæredyg-
tige ejendomme inden 2023. Mikrolån gavner særligt kvinder i udviklingslande, der øn-
sker at starte små virksomheder eller landbrug. Bæredygtige ejendomme - både eksiste-
rende ejendomme og nybyggeri - gavner ikke kun miljøet med lav energiforbrug og miljø-
belastning, men også mennesker med bedre indeklima og arbejdsmiljø. Investering i 
mikrolån og bæredygtige ejendomme bidrager til flere af FN’s Verdensmål. 

Udover disse investeringer forventer vi også at udvide med sociale eller miljømæssige in-
vesteringer i den børsnoterede portefølje inden 2023.  

Hvad er bæredygtige eller impact investeringer? 

Vi ser det, som tema-investeringer med et bæredygtigt formål, som bidrager til at 
forbedre klimaet, sundheden eller livskvalitet. Fx: 

Grøn energi 
Investeringer i grønne teknologier/produkter, som leverer vedvarende 
energi fx vindmøller og solenergi.  

Skov og landbrug 
Investeringer i skove og landbrug, som har certifikater for bæredygtig 
drift, eller opfylder andre relevante kriterier for bæredygtig skov- og 
landbrugsdrift. 

Sociale eller miljømæssige investeringer  
Investeringer i aktier eller obligationer med et socialt eller miljømæssigt 
perspektiv fx renere transport, genanvendelsesprojekter, adgang til fri-
tidsaktiviteter, forbedring af sociale boligområder.  

Bæredygtige ejendom 
Investeringer i ejendomme med bedre indeklima og arbejdsmiljø, lav 
energiforbrug og miljøbelastning, og som opfylder kriterier for bære-
dygtig ejendom.  

Mikrolån 
Investeringer i finansielle institutter i udviklingslande, der yder lån og 
andre finansielle ydelser. De underviser ofte også i forretningsdrift, øko-
nomi, hygiejne, og om at passe på miljøet. 

ES 
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Investere i fonde med en høj ESG-profil 

I de seneste år har ESG-investeringer konkurreret med traditionelle investeringer, og 
givet solide afkast.  

For LB Forsikring tilgodeser en ESG-investering, at der er god selskabsledelse, og taget 
højde for social og miljømæssige hensyn. De giver ofte mere stabile og langsigtede in-
vesteringer, og bidrager til vores samfund ved, at virksomheder udviser omhu og om-
tanke i forhold til mennesker og miljø. 

Vores ambition er, at ESG-investeringer udgør 40% af vores børsnoterede investeringer 
i 2030.  I dag har vi 26 % ESG-investeringer svarende til 1,5 mia. kr.* 

40% ESG-investeringer i 

2030
For at nå vores ambition, vil vi gradvist omlægge flere af vores traditionelle investerin-
ger til investeringer med en højere ESG-profil, startende med aktier. 

Hvad er ESG-investeringer?  

Vi ser det, som investeringer, som performer tilfredsstillende på miljømæssige, 
social og økonomiske faktorer.  

Environmental 
Social 
Governance 

*ca. 39 % af vores portefølje er i stats- og realkreditobligationer, som ikke rates på nuværende tidspunkt
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 Udfase de fossile investeringer 

Forbruget af fossile brændstoffer skal nedbringes, hvis vi skal i mål med Paris-afta-
len. I takt med, at flere og flere omstiller sig til en mere klimaneutral-økonomi, der 
udvikles ny teknologi, indføres klimaafgifter og kommer lavere efterspørgsel, er der 
også en helt reel risiko i at investere i fossile brændstoffer. 

Vores ambition er, at vi ikke har fossile investeringer i 2030 med mindre, at selska-
berne har en strategi for en grøn omstilling. For vi vil gerne understøtte den omstil-
ling blandt de fossile selskaber, der arbejder for at reducere deres klimabelastning, 
fremfor at ekskludere selskaber, der ellers gerne vil omstille sig i samarbejde med in-
vestorerne. 

Udfase de fossile  
investeringer frem mod 2030 
Vi har haft fokus på de fossile investeringer siden 2016, med maksimumsgrænser for 
fossile investeringer, og frasalg af traditionelle investeringer hos forvaltere til mere fos-
sil-frie alternativer. I 2020 var ca. 1 pct af vores investeringer i aktier og kreditobligati-
oner i selskaber, som eftersøger eller producere termisk kul, olie eller gas og/eller be-
nytter det i energiproduktion, hvor over 25 % af omsætninger kommer herfra.  

Vores investeringer sker primært gennem eksterne kapitalforvaltere. Ved et fravalg af 
fossile investeringer, fravælges ikke kun konkrete selskaber, men flere forvaltere. Det 
er derfor en ambition, som vil rykke en del på vores portefølje nu og i fremtiden, og 
som hænger sammen med en forventning om, at markedet for fossile-fri investeringer 
udvikler sig de kommende år i takt med efterspørgslen stiger.  

En strategi for en grøn omstilling? 

Selskaber, som har vedtaget konkrete for-
retningsplaner og målsætninger for efter-
levelse af Paris-aftalen.  

Her følges løbende udviklingen i selska-
bernes forretning. 

Hvor er LB Forsikring i 2022 og 2024? 

Vi har sat to delmål for de kommende år: 

- I 2022 har vi ikke investeringer i udvinding af termisk kul og/eller be-
nyttelsen af det i energiproduktion, hvor omsætningen er over 5% -
med mindre, at selskaberne har en strategi for en grøn omstilling. 

- I 2024 har vi ikke investeringer i eftersøgning, produktion af olie og
gas, og/eller benyttelsen af det i energiproduktion, hvor omsætning er
over 5 % - med mindre, at selskaberne har en strategi for en grøn om-
stilling.
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Reducere vores investeringers klimaaftryk 

Energi- og forsyningssektoren er ikke de eneste sektorer med markant energiforbrug, også 
sektorer, som har med fx materialer eller generel industri udleder CO2. For at nedbringe CO2-
aftrykket vil vi derfor se på alle komponenterne i vores portefølje. 

Vores ambition er, at vi skal reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer med 40 % i 2030 
sammenlignet med 2020.  

40% mindre CO2-aftryk i 
2030
Måling af CO2-aftrykket for vores investeringer dækker på nuværende tidspunkt kun aktier 
og kreditobligationer. Det er aktivklasser, som er længst ift. dækningen og kvaliteten. Vi sig-
ter efter, at flere aktivklasser kommer med i opgørelsen de næste par år i takt med, at flere 
selskaber forventes at rapportere deres CO2-aftryk, og at metoder og standarder globalt ens-
rettes. 

For at nå vores ambition vil vi føre samme tilgang til de enkelte sektorer, som vi har lagt op 
til i forhold til de fossile investeringer, med en langsom udfasning af de særligt CO2-tunge in-
vesteringer med mindre, at selskaberne har en strategi for en grøn omstilling.  

Flere sektorer bidrager til CO2-udledning 
(Sektorbidrag for udledning af CO2 af vores investeringer i aktier og kreditobligatio-
ner for 2020) 

Forsyning 25%

Kommunikations
service 3%

Teknologi 2%

Materialer 33%

Cyklisk forbrug 3%

Forbrugsvarer
4%

Energi 20%

Sundhed 1%
Industri 7%

Andet 2%
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