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Forpligtelse om netto-nul CO2-udledning i 2050

Ifølge FN’s klimapanels (IPCC) 6. klimarapport forventes den globale temperatur at fortsætte med at stige 

og overskride Parisaftalens 1,5-2°C-graders-scenarie, medmindre der bliver foretaget markante reduktioner i 

CO2-udledningen globalt. 

I forlængelse heraf har PFA forpligtet sig til at opnå netto-nuludledning af CO2 fra PFA’s samlede investe-

ringsportefølje senest i 2050 i regi af det FN-støttede investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor 

PFA deltager i en koordineret, videnskabsbaseret og pragmatisk indsats for CO2-reduktion og integrationen 

af Parisaftalens mål med en række af verdens største investorer1. PFA arbejder således aktivt med at ned-

bringe CO2-udledningen i relation til investeringsaktiver baseret på målsætningen i Parisaftalen om at holde 

de globale temperaturstigninger under 2°C og tilstræbe en begrænsning til 1,5°C.

Netto-nuludledning (ligeledes refereret til som CO2-neutralitet) betyder, at CO2-udledninger fra investerings-

porteføljen balanceres gennem investeringer, der optager kulstof (C) fra atmosfæren, således at den sam-

lede CO2-udledning til atmosfæren (positive udledninger) og lagring fra atmosfæren (negative udledninger) 

neutraliserer hinanden. Dette indebærer, at der i en CO2-neutral tilstand også kan være såkaldte positive 

CO2-udledninger til atmosfæren. 

Fig. 1 Illustration af rejsen mod netto-nul udledning, 3 trins tilgang.
Kilde: IIGCC Principles for investors and corporate offsetting, Members’ consultation webinar Dec. 2021

PFA's politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab sætter rammen om vores arbejde med at integrere 

bæredygtighedsrisici2 i forvaltningen gennem ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. PFA har i en årræk-

ke arbejdet systematisk med at integrere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocesserne. Det gør PFA 

med henblik på at identificere og styre bæredygtighedsrisici og dermed beskytte værdien af investeringerne 

og optimere langsigtet afkast jævnfør ’prudent person’ princippet, så investeringerne afspejler kundernes 

interesser, og hvad den enkelte kunde er stillet i udsigt i deres produktvalg. PFA ønsker i forlængelse heraf at 

agere som en ansvarlig samfundsaktør og understøtte en bæredygtig samfundsudvikling.

1 PFA Pensions forpligtelse under Net-Zero Asset Owner Alliance omfatter midlerne i PFA Kapitalforening (herunder PFA Traditionel, PFA Plus, 
PFA Klima Plus; både internt og eksternt forvaltede midler), PFA Pensions egenkapital, KundeKapital (Individuel og Kollektiv) treasury, syge- og 
ulykke (SUL) og Pengeinstitut (PIST) porteføljer, samt midler i PFA-forvaltede fonde på Du Investerer platformen.

2 En ”bæredygtighedsrisiko” forstås som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, 
kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen.
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PFA anser klimarelaterede risici som værende de mest gennemgående og materielle bæredygtighedsrisici på 

tværs af sektorer og lande. Den globale opvarmning og de heraf afledte fysiske klimaforandringer kan påvirke 

selskabers drift og præstation, ligesom transitoriske forandringer i form af øget regulering og teknologisk 

udvikling kan udfordre selskabers produkter og services. Begge dele påvirker selskaber så vel som de værdi-

papirer, de udsteder. Udledningen af drivhusgasser3 driver den globale opvarmning, hvorfor disse udgør den 

største negative eksternalitet for PFA’s investeringsportefølje. 

Fig. 2: Tidslinje over PFA’s primære initiativer omkring Paris-aftalen

PFA har valgt at tage afsæt i internationale vejledninger, og tilpasse sig inden for disse for praktisk at kunne 

forme vores tilgang til at opnå netto-nul-udledning. Formålet med denne retningslinje er således at afgrænse 

og beskrive, hvordan PFA vil tilgå arbejdet med at opnå netto-nuludledninger – med visheden om at dette 

område er under udvikling, og at rammerne dermed kan ændre sig løbende. 

Der kan argumenteres for, at hvis investeringer, der tager CO2 ud af atmosfæren, pt. skulle skaleres op som 

en løsning, der står alene til CO2-neutralisering på globalt niveau, ville det ikke være en bæredygtig løsning til 

neutralisering af drivhusgasser på langt sigt. For eksempel ved skovinvesteringer, da landarealet ikke er stort 

nok til at indfri det forventede globale fremtidige behov for CO2-neutralisering. Dette aspekt af klimaudfor-

dringen som en systemisk risiko understreger både behovet for generel CO2-reduktion og grøn omstilling af 

realøkonomien, samt udviklingen af flere kommercielt investérbare kulstofslagringsmuligheder.

 Derudover noteres, at estimater for forventede fremtidige CO2-udledninger, trods stigende robusthed, 

nødvendigvis vil være behæftet med en række variable og ubekendte faktorer, som kan påvirke fremtidige 

udledninger i PFA’s investeringsporteføljer, og som der tages forbehold for. For eksempel er der for nuvæ-

rende ikke en standardmetode til at beregne CO2-udledninger forbundet med alle aktivklasser, eller på tværs 

af disse, for et diversificeret opsparingsprodukt. Derfor deltager PFA også i arbejdsgrupper omkring at løse 

disse udfordringer, som kan have betydelig indvirkning på forventede fremtidige udledninger. 

Herudover kan markedsforhold gøre, at PFA ikke er i stand til at erhverve attraktive investeringer eksempel-

vis grundet manglende likviditet af aktiver, høje priser, etc. En anden faktor kan være, at andre teknologier 

ikke vurderes at være udviklet nok endnu til at være investeringsegnet for PFA. I sidste ende kan variable og 

ubekendte faktorer gøre, at PFA ikke kan indfri ambitionerne om netto-nuludledning – midlertidigt og/eller 

permanent.

3 Typisk omregnet til CO2-ækvivalenter / CO2e som fælles enhed for alle drivhusgassers opvarmningspotentiale. I denne retningslinje refereres 
CO2-ækvivalenter som CO2 for simplicitet.
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Afsæt i internationale vejledninger for investorer

Som medlem af det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance orienterer PFA sig i udgangspunktet 

mod vejledning fra alliancen som ramme for arbejdet med netto-nul-udledning. 

For at sikre implementeringen af den langsigtede forpligtelse om netto-nuludledning af CO2 i 2050 vil PFA 

således sætte løbende femårige delmål for CO2-reduktion af finansierede udledninger målt som CO2-aftryk.

I 2021 satte PFA et delmål på 29% CO2-reduktion mellem 2019 og frem mod udgangen af 2024 for aktivklas-

serne noterede aktier, noterede kreditobligationer og ejendomme. I takt med at data bliver tilgængeligt og 

opgørelsesmetoderne udvikles, vil dækningen øges og flere aktivklasser blive indfaset i delmålsætninger, som 

er på linje med IPCC’s 1,5-graders scenarier. PFA foretager CO2-målinger for at overvåge vores porteføljes 

udledning, og identificerer og implementerer løbende tiltag, der sikrer fremskridt i forhold til delmålet. Efter 

perioden sættes et nyt femårigt reduktionsmål for CO2. 

PFA monitorerer ligeledes udviklingen ved brug af fremadrettede scenarieanalyser af vores aktie- og kre-

ditporteføljer som anbefalet af TCFD Portfolio Disclosure Alignment Team . Herunder bruges datapunktet 

Implied Temperature Rise  som et fremadskuende estimat af porteføljernes forventede temperaturkurs ud 

fra kendte reduktionsplaner. Dermed giver datapunktet en indikation af alignment med Parisaftalens mål 

om af begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader, som danner grundlag for PFA’s målsætning 

om at opnå nettonul-udledning fra investeringerne i 2050. Derudover monitoreres andelen af selskaber i 

aktie- og kreditporteføljen med klimareduktionsmålsætninger valideret af Science-based Targets initiati-

ve (SBTi) , som ligeledes giver et billede af, om porteføljeselskaberne er på rette kurs i forhold til at opnå 

netto-nuludledning.

I tråd med vejledning fra Net-Zero Asset Owner Alliance  anvendes prioriterede trin, hvor første trin er den 

primære vej:4

1. Reduktion af CO2-udledninger i vores investeringsportefølje (inden for investeringsaktivernes værdikæde);

2. Neutralisering af restmængden af CO2-udledninger med fjernelse af CO2 fra atmosfæren (inden for inve-

steringsaktivernes værdikæde)

3. Kompensation/offsetting af restmængden af CO2-udledninger med fjernelse af CO2 fra atmosfæren 

(uden for investeringsaktivernes værdikæde)

Vedr. 1) Reduktion
PFA arbejder med at nedbringe CO2-udledningerne på tværs af PFA’s aktivklasser og i realøkonomien ved 

blandt andet at (i) investere i grønne aktiver med gode risikojusterede afkast, herunder aktiviteter der 

bidrager til EU’s klima- og miljømål jævnfør EU taksonomiens bæredygtighedskriterier, (ii) reducere andelen 

af investeringer i CO2-intensive aktiver, der er forbundet med for stor risiko for værditab som følge af den 

grønne omstilling, (iii) udøve aktivt ejerskab for at opnå CO2-reduktion med fokus på de selskaber, der udgør 

den største andel af PFA’s samlede CO2-udledning. 

Dog er der særligt klimaskadende aktiviteter og projekter, som vurderes at udgøre en for stor klimarelateret 

bæredygtighedsrisiko5. Net-Zero Asset Owner Alliance har i den forbindelse offentliggjort et positionspapir 

omhandlende termisk kul6, hvori en række investeringsprincipper udpensles med henblik på at påvirke selska-

ber til at omstille sig, så udvinding fra termisk kul udfases og nye konstruktionsprojekter annulleres. 

4 Net-Zero Asset Owner Alliance (2021): The Net in Net Zero: The role of negative emissions in achieving climate alignment for asset owners. 
Tilgængelig her: https://www.unepfi.org/publications/the-role-of-negative-emissions-in-achieving-climate-alignment-for-asset-owners/ . Det no-
teres, at denne overordnede prioriterede tilgang understøttes i foreløbige vejledninger fra Science Based Targets initiative (SBTi) samt Institutio-
nal Investors Group on Climate Change (IIGCC). SBTi (2022): Foundations for Science-based Net-Zero Target Setting in the Financial Sector. IIGCC 
(2021): Offsetting Principles for investors and their portfolio companies [draft]

5 En ”bæredygtighedsrisiko” forstås som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, 
kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen.

6 Positionspapir (november 2020) er tilgængeligt på NZ-AOA’s hjemmeside: https://www.unepfi.org/publications/aoapublication/alliance-ther-
mal-coal-position/ 
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PFA har besluttet at indføre tærskelværdier for klimarelaterede højrisikoaktiviteter forbundet med udvinding 

af termisk kul og tjæresand. Nærmere bestemt ekskluderer PFA selskaber, hvis omsætningen fra olieudvin-

ding fra tjæresand eller udvinding af termisk kul overstiger 5 pct. af et selskabs samlede omsætning.

Vi ønsker at assistere, tilskynde og kræve, at de selskaber, vi investerer i, implementerer CO2-

reduktionsplaner i et omfang og tempo, der er i overensstemmelse med målsætningen i Parisaftalen om at 

holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grader. På den måde vil vores investeringsporteføljers udled-

ning blive reduceret gradvist. De værktøjer, som PFA benytter til at assistere, tilskynde og kræve handling 

hos vores aktiver, er beskrevet i nedenstående sektioner. Værktøjerne er på linje med metoderne beskrevet i 

Net-Zero Asset Owner Alliance’s target setting protokol7.

1. Investere i grønne aktiver
PFA ønsker at finansiere selskaber og aktiviteter, der bidrager væsentligt til den grønne omstilling. Dette gælder 

både finansiering til nye, innovative løsninger og finansiering til udbredelsen af eksisterende løsninger. Derfor 

har PFA investeringskompetencer, der sikrer, at vi blandt andet kan investere i nye solcelleparker, vindmøller og 

selskaber, som udsteder grønne obligationer med det formål at finansiere selskabernes grønne omstilling. 

Med EU’s taksonomiforordning er udrulningen af en bred international standard for miljømæssigt bæredygti-

ge økonomiske aktiviteter sat i gang. Selvom implementeringen af denne forordning er på et tidligt stadie, og 

selvom vi som investor endnu ikke har det fulde overblik over omfanget af selskabernes aktiviteters bære-

dygtighed, ønsker PFA at supportere EU’s strategi om at orientere kapitalstrømme mod bæredygtige aktivite-

ter og øge vores investeringer, der er i overensstemmelse på taksonomien. Dette er i tråd med tilsagnet fra 

PFA og resten af den danske finanssektors klimapartnerskab om at allokere yderligere 350 milliarder kroner 

frem mod 2030 til grønne investeringer.

2. Reducere andelen af investeringer i CO2-intensive aktiver
PFA ønsker at bidrage til at opnå de nødvendige CO2-reduktioner og vurderer, at et centralt element heri er, 

at vi som ansvarlig investor støtter og fremmer selskabers omstilling af deres forretningsmodeller til en lave-

missionsøkonomi. Det er væsentligt, at fokus rettes mod aktiviteterne i hele økonomien og CO2-udledningen 

herfra, således at alle sektorer bidrager til omstillingen. Dette kræver en holistisk investortilgang, hvor det er 

væsentligt at forholde sig både til udbudssiden og efterspørgselssiden af økonomien. Den grønne transition 

bør gennemføres på en måde, hvor der både opnås reelle CO2-reduktioner, samtidig med at konsekvenser-

ne og prisen for omstillingen bredt kan accepteres som socialt retfærdige, eksempelvis i fordelingen mellem 

lande eller indkomstgrupper.8 

En anden generel mulighed for at reducere andelen af investeringer i CO2-intensive aktiver er frasalg. Ved at 

frasælge selskaber har PFA en mulighed for at signalere handling og lægge et vist pres på selskaberne. Dertil 

kan re-allokering fra CO2-intensive til CO2-lette aktiver reducere PFA’s eksponering til risici forbundet med 

fysiske eller transitoriske effekter forårsaget af klimaforandringerne. Men hvis omstillingen af investerings-

porteføljerne fokuserer på re-allokering af kapital og eksklusion alene, gør det meget lidt for at understøt-

te omstillingen af eksisterende økonomiske aktiviteter til en lavemissionsøkonomi – og efterlader dermed 

fortsat de uønskede risici forbundet med klimaforandringer. Ligesom børsnoterede selskaber, der udskiller 

eller afnoterer udledningstunge forretningsaktiviteter, så de i stedet handles på et privat og mindre reguleret 

marked, risikerer et generelt frasalg af CO2-intensive aktiver at placere ejerskabet hos investorer, der ikke 

stiller samme forventninger til selskabernes omstilling. Dermed er frasalg ikke en god langsigtet strategi til 

at opnå CO2-reduktioner i realøkonomien. At bidrage til netto-nul-omstillingen i realøkonomien kræver, at 

investorer også aktivt støtter den grønne omstilling gennem aktivt ejerskab og dialog med de selskaber, vi er 

investeret i, og deres interessenter.

7 Nyeste version af NZ-AOA’s target setting protokol er tilgængelig på alliancens hjemmeside:  
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ 

8 For eksempel er PFA’s position og aktive ejerskab ift. energisektoren uddybet på pfa.dk: ’PFA som investor: fokus på omstilling til klimavenlig 
energi’
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3. Udøve aktivt ejerskab for at opnå CO2-reduktion
Ejerskabsdialog er en vigtig del arbejdet med at nedbringe CO2-udledningerne fra PFA’s investeringsporteføl-

je og i realøkonomien. PFA går som aktiv ejer i dialog med selskaber for at sikre et højt ambitionsniveau og 

fremgang i forhold til deres grønne omstilling.

PFA tilvælger en dialog ud fra et proportionalitetsprincip, der sikrer en prioritering af selskaber med stor 

eksponering mod bæredygtighedsrisici samt en prioritering af selskaber, hvor PFA kan opnå størst selskabs-

indsigt og indflydelse. Jævnfør proportionalitetsprincippet har PFA i sit arbejde med at reducere investerings-

porteføljernes CO2-aftryk fokus på de selskaber, der udgør den største andel af PFA’s samlede CO2-udledning 

og -aftryk, og hvor behovet for et større ambitionsniveau og skærpede reduktionsplaner er størst. 

Den konkrete selskabsspecifikke drøftelse tager blandt andet udgangspunkt i parametrene i Climate Action 

100+ Net-Zero Company Benchmark for at vurdere og fremme selskabets transitionsrejse. Dialogen kan 

enten foretages af PFA selv, af vores eksterne samarbejdspartnere, eller sammen med andre investorer, hvor 

vi i fællesskab kan have størst mulig indflydelse og effekt. Arbejdet kan være ressourcekrævende, alt efter 

dybden og behovet i virksomhedsdialogen, hvorfor PFA løbende prioriterer ud fra et proportionalitetsprincip, 

hvilke initiativer og selskabsdialoger vi indgår i.  

Der henvises desuden til PFA’s Retningslinjer for bæredygtighedsrisici samt Retningslinjer for aktivt ejerskab, 

som er tilgængelige på pfa.dk.

Vedr. 2) Neutralisering
På trods af en målrettet indsats og omfattende reduktion af CO2-udledninger frem mod 2050 forventes der 

stadig at være et behov for at neutralisere en restmængde CO2-udledninger, som ikke er mulige at eliminere 

fuldstændigt, heller ikke efter 2050. Dette kræver skalerbare løsninger, både naturbaserede såsom skove og 

teknologiske eksempelvis indfangelse af CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage). Begge løsninger 

kan bidrage til at fjerne CO2 fra atmosfæren, ideelt set permanent og alternativt over så lang en tidshorisont 

som muligt. CO2-absorberingen og –lagringen vil blive verificeret og certificeret hvor relevant.

Vedr. 3) Kompensation
Jævnfør vejledning fra Net-Zero Asset Owner Alliance betragtes CO2-kreditter generelt ikke som en mulighed 

i opnåelsen af netto-nul-udledninger for investorer efter 2050. Det skyldes – til trods for at kompensation 

/ offsetting eksempelvis gennem køb af CO2-kreditter kan være en økonomisk effektiv måde at opnå reelle 

negative CO2-udledninger på – at der er en risiko for, at en generel overvægt af kompensationer, som middel 

til at opnå netto-nul-udledning, ikke fører til de nødvendige reduktioner af CO2 i realøkonomien. Tværtimod 

vurderes, jf. vejledning fra Alliancen, at der også er en risiko for, at CO2-kreditter kan opretholde risikoen 

for at CO2-reduktioner ikke målrettes tilstrækkeligt, så negative bæredygtighedsrisici realiseres med global 

opvarmning ud over Paris aftalens mål til følge. På den baggrund vurderes det mindre relevant for PFA at 

kompensere via CO2-kreditter.

Tilgang til netto-nul udledning for PFA’s investeringer

Som investor er vores tilgang til netto-nul-udledninger dermed afgrænset til følgende trin: 

1. Investeringsporteføljen følger den grønne omstilling til netto-nul udledning, primært ved at drive redukti-

on af CO2-udledninger i investeringsaktiverne (som nævnt ovenfor).

2. I tillæg hertil vil PFA som investor søge at neutralisere de tilbageværende CO2-udledninger fra vores inve-

steringsportefølje ved at investere i aktiver, der fjerner CO2 fra atmosfæren. 

Kompensation/offsetting anses for nuværende ikke som et middel til at opnå netto-nul CO2-udledning i vores 

investeringsportefølje.9

9 Som investor betragter PFA udledninger fra vores investeringsportefølje som PFA’s scope 3 udledninger (finansierede udledninger), hvilket 
udgør langt størstedelen af PFA’s samlede scope 1,2 og 3 udledninger. PFA kan dog anvende CO2-kreditter i PFA’s indsats for at kompensere 
for vores scope 1 og 2 udledninger, kort sagt udledninger afledt af driften af PFA samt afledt af produktionen af den energiforsyning, som PFA 
forbruger. Nærmere beskrivelse af PFA’s tilgang og indsatser for CO2 reduktion og kompensation for scope 1 og 2 udledninger kan findes i PFA’s 
årsrapportering / rapport for samfundsansvar.
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PFA Klima Plus’ ambition om netto-nul CO2-udledning i 2025
PFA lancerede i 2020 PFA Klima Plus som en ny løsning til pensionsopsparing med ekstra fokus på klima. 

Produktet er knyttet til klimaambitioner, herunder netto-nul-udledning for det samlede Klima Plus (Klima Høj 

- og Klima Lav risiko fondene) i 2025, samt et kundeløfte om at CO2-aftrykket fra Klima Plus’ aktier skal være 

minimum 60% under dets benchmark.10 Dermed har Klima Plus fra start i 2020 haft konkret fokus på klimaet, 

inden for et pensionsopsparingsprodukt, der tilbyder fleksibelt valg af risikoniveau, automatisk nedtrapning 

af risiko mod pensionsalderen samt sammenlignelighed på langsigtet risiko, - afkast og omkostninger i for-

hold til vores markedsstandardprodukt, PFA Plus.

Den primære driver til netto-nuludledning for PFA’s samlede investeringer i 2050 er langsigtede ændringer i 

realøkonomien, hvilket PFA bidrager til gennem investering i den grønne omstilling og aktivt ejerskab. Selvom 

Klima Plus CO2-aftryk i udgangspunktet ligger markant lavere end verdensindekset målt på aktieinvesterin-

gerne, er der jf. klimaambitionen i 2025 behov for også at fokusere på at neutralisere den mængde CO2-

aftryk for Klima Plus samlet (Klima Høj - og Klima Lav risiko fondene), som forventes i de kommende år.11 

Nærmere bestemt vil tilgangen til CO2-neutralitet i Klima Plus 2025 i første omgang søges gennem investe-

ringer i skov, som kilde til optagelse af CO2 fra atmosfæren, men andre teknologier følges tæt.  Klima Plus’ 

fokus på investeringer, som bidrager til at neutralisere CO2-udledningen skyldes, at transitionen mod en 

klimavenlig realøkonomi først materialiserer sig på længere sigt end Klima Plus-ambitionen om netto-nulud-

ledning i 2025. Dertil forventes de absolutte CO2-udledninger i Klima Plus alt-andet-lige at stige i takt med, at 

opsparingerne i Klima Plus øges. 

PFA’s fokus på neutralisering af Klima Plus’ samlede udledninger er dermed ”i tillæg til” og ikke ”i stedet for” 

vores vedblivende og generelle fokus på dekarbonisering af realøkonomien gennem vores investeringer og 

aktive ejerskab.

Som følge af PFA Klima Plus’ ambitiøse klimamål kommer relevansen af at fokusere på CO2-neutralisering i re-

lativt god tid, i forhold til forpligtelsen om netto-nuludledning for PFA’s samlede investeringer senest i 2050. 

Det betyder også, at internationale standarder fortsat er i en udviklingsfase, for hvordan investorer bør 

tilgå neutralisering af CO2-udledninger, opgørelse og rapportering af negative udledninger. For eksempel er 

GHG-Protocol ved at udarbejde en metode til systematisk at inddele negative udledninger, på en måde som 

modsvarer standarden for virksomheders opgørelse af scope 1, 2 og 3 for positive CO2-udledninger.

Tilgang til skov som kilde til kulstoflagring og CO2-neutralisering

PFA anser skovinvesteringer som en aktivklasse der for nuværende udmærker sig med potentiale for både at 

leve op til:

• ’Prudent person’-princippet om at investere vores kunders midler med henblik på at sikre det bedst mulige 

langsigtede og risikojusterede afkast;

• En naturbaseret løsning til indfrielse af behovet for CO2-neutralisering (beskrevet ovenfor), der er 

anerkendt og investeringsmæssigt attraktive karakteristika, som et real aktiv der kan tilbyde diversifikation, 

inflationsbeskyttelse og er understøttet af positive makrotendenser;

• PFA’s tilgang til håndtering af bæredygtighedsrisici og understøttelse af positive bæredygtighedsbidrag som 

beskrevet i PFA’s Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab samt Retningslinjer for integration af 

bæredygtighedsrisici (tilgængelige på pfa.dk). 

På den baggrund vurderes skovinvesteringer som en relevant og legitim kilde til kulstoflagring og neutralisering 

af CO2-udledninger forbundet med PFA’s investeringsportefølje. 

10 Verdensaktieindekset MSCI ACWI. PFA Klima Plus er nærmere beskrevet på pfa.dk, herunder kategorisering af klimafokuserede investeringer. 
Status for PFA Klima Plus er også løbende tilgængelig i for eksempel PFA’s årsrapporter samt rapporter for samfundsansvar.

11 Det noteres at PFA’s klimamæssige forpligtelser og ambitioner ikke inkluderer historiske udledninger. PFA’s historiske CO2-udledninger er 
rapporteret i en årrække i PFA’s års- og CR-rapporter og kan findes der (forudsat datatilgængelighed på tidspunktet).
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Principper og metode i overensstemmelse med IPCC-retningslinjer
Metodegrundlaget for PFA’s skovinvesteringer og deres kulstoflagring er baseret på retningslinjerne fra FN’s 

klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), fordi de udgør en videnskabeligt baseret, 

internationalt anerkendt og velafprøvet tilgang. For eksempel anvendes IPCC’s retningslinjer til de officielle 

CO2-opgørelser, som det danske Miljøministerium (og myndigheder i andre lande) opgør og rapporterer til bl.a. 

EU og FN. Kort opsummeret leverer IPCC videnskabsbaserede tilgange og metoder til understøttelse af landes 

rapporteringer til FN's rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC) – herunder Parisaftalen. Vejledningen 

er designet til rapportering på landeniveau, men de beskrevne tilgange kan også være konstruktive til rappor-

tering på virksomhedsniveau. For eksempel følges principperne som beskrevet i IPCC-retningslinjerne også i 

forbindelse med skovbrugs-relaterede metoder for de mest almindelige frivillige globale CO2-kreditstandarder 

(Verra og Gold Standard), samt den eksisterende GHG Protocol for skovbrug og arealanvendelse (LULUCF).

IPCC-retningslinjerne er således udbredte og har en nøgleposition i den løbende metodeudvikling for virksom-

heder med aktiviteter inden for skovbrug i henhold til GHG Protocol.12 

Med IPCC’s retningslinjer benytter Miljøministeriet netto-sekvestrering eller ’netto-kulstof-lagring’ som 

metodisk princip, hvilket PFA ligeledes anvender. Kort sagt betyder det, at den mængde kulstof, som ab-

sorberes, i takt med at skoven vokser, skal fratrækkes den mængde kulstof, som frigives til atmosfæren i 

forbindelse med fældning og forarbejdning af træ til slutprodukter13. Eksempelvis indrapporterer det danske 

Miljøministerium samlet netto-sekvestrering på al dansk skov og dennes træproduktion og CO2-lagring, uan-

set offentlig/privat ejerskab, og uden skelnen mellem import/eksport af tømmer (eksklusiv hvor meget der 

forbruges nationalt). 

Indenfor IPCC-retningslinjerne indgår ligeledes ’Harvested Wood Products’ (HWP), dvs. slutprodukter af 

fældet træ, og effekten af den lagring af CO2 i disse trævarer, der fx anvendes i bygninger, konstruktioner 

og møbler. Dette vurderer PFA også er en central dimension i bæredygtigheden af kommercielt skovbrug, 

da fokus på hvor længe træprodukter lagrer CO2 som slutprodukt er direkte koblet til neutraliseringen af 

drivhusgasudledninger.14

Inden for IPCC’s retningslinjer kan undgåelse af skovrydning samt bevarelse af truet skov også medtages i 

CO2-opgørelser. PFA vurderer dog, at udfordringerne med at påvise at skovrydning faktisk undgås ikke er 

attraktive – herunder fordi udfordringen ved at påvise, at den samme trussel om rydning blot effektueres på 

en anden skov (lækagerisiko). Derfor er undgåelse af skovrydning samt bevarelse af truet skov for nuværende 

ikke en del af PFA’s metodiske tilgang til CO2 opgørelse. 

For at anvende en fremgangsmåde til at opgøre og rapportere CO2-udledninger egnet til virksomhedsniveau, 

har PFA fået valideret en metode inden for IPCC’s retningslinjer af eksterne, uafhængige rådgivere med eks-

pertise inden for skovområdet. 

PFA’s metode er i overensstemmelse med IPCC's (2006) retningslinjer for arealanvendelse og skovbrug, idet 

PFA’s metode betragter jord- og skovbrugssektorens rapportering som adskilt fra andre sektorer, fordi den 

omfatter det biogene kulstofkredsløb – eller kulstof i træer og planter – snarere end det fossile brændstofs 

kulstofkredsløb. Tilgangen afspejler også IPCC's klassificering af kulstofpuljerne, hvilket betyder, at målingen 

og rapporteringen medregner, hvor meget kulstof der er lagret i forskellige dele af skovens økosystem, så-

som de levende træer og planter, jorden og dødt ved.

Desuden anvendes IPCC’s datakvalitetsrangering (Tier 1-3 der er uddybet i bilag til disse retningslinjer), samt 

beregninger og estimater som ligger til grund for rapporteringen af lagring i kulstofpuljerne. PFA tilstræber 

den bedste kvalitet, Tier 3, hvor muligt, og under hensyn til merværdien ved øget datakvalitet, og indenfor 

rimelige grænser af ressourcer og omkostninger.

12 Bilag til disse retningslinjer uddyber baggrunden for IPCC-retningslinjerne.

13 Fra omkring 2025 ventes der større metodisk alignment med EU’s taksonomiforordning, som fortsat er under udarbejdelse, og som PFA følger.

14 Ideelt set lagres CO
2
 permanent eller alternativt så lang tid som muligt.
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PFA’s metode følger IPCC-metoden for opgørelse af CO2-lagring i træprodukter (Harvested Wood Products, 

HWP), som baseres på årlige produktionsmængder af HWP (f.eks. savskåret træ, træpaneler, papirmasse). 

Konkrete mængder af slutprodukt er vanskeligere at anvende på virksomhedsniveau for en konkret skovinve-

stering, hvor man endnu ikke kender de præcise slutprodukter af det fældede tømmer fra skoven. Opgørelsen 

af CO2-lagring på enkelt-skovniveau for PFA vil i udgangspunktet være baseret på årlige høstmængder efter 

træsortiment, og den estimerede andel af slutprodukt fordelt på træsortimentet (f.eks. savskåret nåletræ, 

savskåret løvtræ, nåletræspapirmasse, løvtræspapirmasse). 

Tilgang til at formidle centrale risici ved skov

Lagring tælles med i flere CO2-regnskaber (double counting)
Givet at praksis for netto-lagring fra skove er inkluderet i rapportering på nationalt niveau (dvs. national driv-

husgasopgørelse) som alle andre udledninger på nationalt niveau, vil PFA’s skovinvesteringers CO2-regnskab 

forventeligt også tælle med i de landes rapportering, hvor skovaktiverne er placeret. Dette forhold vil PFA 

tage til indtægt i udviklingen af vores metode, som følge af eventuelle nye internationale retningslinjer på 

dette område.

Herudover vil de konkrete skovinvesteringer, som PFA foretager, ligeledes omfatte en due diligence af CO2-

rettigheder forbundet med skoven, der tilstræber, at ingen anden part bør kunne kræve modregning fra PFA’s 

andel af skovinvesteringernes CO2-lagring i deres eget CO2-regnskab. Derfor bør risici for double counting – 

det vil sige risiko for, at den samme nettokulstoflagring tælles med i flere CO2-regnskaber – begrænses til et 

minimum. PFA har på nuværende tidspunkt heller ikke planer om at engagere sig i CO2-markedstransaktioner 

eller videresalg af nogen CO2-rettigheder eller -kreditter, hverken for den samlede investeringsportefølje eller 

for Klima Plus-porteføljen. 

Fokus på kommerciel skovdrift (Additionalitet)
PFA anerkender at eksempelvis nyplantet skov og fredning af naturskov er væsentlige i den globale indsats 

for CO2 lagring, men som investor vil vi generelt rette os mindre mod etablering af helt nye skove, og mere 

mod erhvervelse af voksende skove, der kan tilbyde et attraktivt afkast-risiko-forhold - det vil sige kommer-

ciel skovdrift. 

Dertil vil fokus for PFA’s skovinvesteringer være på, at aktiv skovforvaltning bidrager med både investerings-

afkast og nettokulstofbinding (i skoven foruden langsigtet kulstoflagring i høstede træprodukter). På den-

ne måde kan aktivt forvaltet kommerciel skov også bidrage til den globale indsats for CO2-lagring, udover 

den effekt som for eksempel trævarer til bygge- og anlægsindustrien har, som erstatning for mere CO2-

udledende konstruktionsmaterialer.

Bæredygtig skovbrugspraksis indebærer et kerneprincip om at sikre skovressourcernes langsigtede levedyg-

tighed, herunder bæredygtigt langsigtet udbytte. Hver skov forvaltes aktivt i henhold til en skovforvaltnings-

plan, der inkluderer forventet vækst og høst over tid. Med PFA Klima Plus’ fokus på nettokulstofbinding vil 

skovforvaltningsplanerne målrette, at skovene i gennemsnit vokser mere, end der vil blive høstet hvert år. 

Certificering af bæredygtigt skovbrug
PFA anvender anerkendte skovforvaltningspraksisser og -kriterier for at sikre beskyttelse af biodiversitet 

og menneskerettigheder, der generelt kan udgøre bæredygtighedsrisici15 forbundet med skovinvesteringer. 

Konkret sker dette gennem bæredygtighedscertificering af PFA’s skovinvesteringer under de internationale 

standarder PECF eller FSC, som inkluderer kriterier for biodiversitet samt menneskerettigheder, herunder for 

lokale/oprindelige befolkningsgrupper. Standarderne kræver, at praksis for skovforvaltning og aktivt ejerskab 

anerkender og respekterer traditionel økologisk viden, beskytter steder af åndelig, historisk og kulturel be-

tydning og opretholder adgangen til traditionelle og kulturelle ressourcer.

15 En ”bæredygtighedsrisiko” forstås som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, 
hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen.
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Bæredygtigt skovbrug er en vigtig del af mange landdistrikters økonomier og samfund, og skaber job gennem 

direkte skovforvaltningsaktiviteter og indirekte gennem eksempelvis træproduktfremstilling og -transport. 

Derudover giver aktivt forvaltede skove værdifulde rekreative muligheder for mange lokalsamfund, herunder 

vandreture, fiskeri, cykling og kontrolleret jagt. Endelig er skove en vigtig del af regionale landskaber, der 

hjælper med at sikre forsyning af ferskvand og vandressourcer, som mange lokalsamfund er afhængige af. 

Skovcertificering medfører også, at skovforvalteren har identificeret og mindsket risici for lokalsamfund, og 

hjælper med at sørge for samfundets sikkerhed, tryghed og fordele.

Skovbrande og fysiske klimarisici
Fysiske klimaændringer, fx skovbrande, kan også udgøre væsentlige bæredygtighedsrisici for skovinvesterin-

ger foruden risikoen for, at den forventede CO2-sekvestrering i en skov ikke realiseres. I en konkret skovin-

vestering vil PFA gennem due diligence samt aktiv skovforvaltning søge at minimere fysiske klimarisici. For 

eksempel ved at sikre i forvaltningen, at skovbrande har dårligere forudsætninger for at spredes / udvikle 

sig hurtigt, ved at have passende sektioner med afstande inden for et skovareal. Trods PFA sigter efter at 

tage bedst mulig højde for fysiske klimarisici ift. skovinvesteringers CO2-sekvestrering, er dette en dynamisk 

risikofaktor. Skovbrande og lignende fysiske klimarisici kan i sidste ende gøre, at PFA ikke kan indfri vores am-

bitioner om netto-nuludledning – midlertidigt og/eller som permanent tilstand.

Rapportering om netto-nul CO2-udledning og skov

Med PFA’s generelle vægt på transparens ønsker vi at synliggøre i vores faste årsrapportering, hvilke mæng-

der af CO2 der kommer af hhv. positiv og negativ CO2-udledning fra vores investeringer, i tråd med gældende 

rapporteringsstandarder og som rapportering og datatilgængelighed fra vores investeringer tillader det over tid. 

Med hensyn til rapportering fra skovaktiver ønsker PFA også at give transparens om skovcertificeringer samt 

hvilken CO2-lagring der bidrages med fra skovinvesteringer (adskilt fra CO2-udledninger der er forbundet 

med den aktive forvaltning af skovene, jf. IPCC’s retningslinjer). På lige fod med andre investeringsaktiver, vil 

skovinvesteringer også indgå i en fast proces for indsamling af data og vurderinger af henholdsvis relevan-

te bæredygtighedskriterier og -virkninger, ift. EU’s taksonomiforordning for bæredygtige aktiviteter og EU’s 

disclosureforordning. Opgørelser af dette fremgår også af PFA’s faste årsrapportering.

Der kan findes mere information om PFA’s tilgang til ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab på pfa.dk. 
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Bilag 

Om Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
IPCC står for ”Intergovernmental Panel on Climate Change” (på dansk går de under betegnelsen ”FN’s Klimapanel”) 

og blev oprettet i 1988 af den meteorologiske verdensorganisation (WMO) og FN´s miljøprogram (UNEP). 

Ifølge FN's Generalforsamlings resolution 43/53 af 6. december 1988, skal Klimapanelet, på baggrund af den 

videnskabelig litteratur og data, vurdere omfanget og forståelsen af klimaforandringerne og deres konsekven-

ser. Desuden vurderer panelet mulighederne for såvel tilpasning som følger af fremtidige klimaforandringer. 

Klimapanelet følger almindelige procedurer for kritisk granskning af videnskabelig litteratur. Over tusinde viden-

skabsfolk og eksperter deltager i undersøgelsen af videnskabelige data og forfatter panelets rapporter. De er 

udvalgt på baggrund af deres videnskabelige kvalifikationer. Forfatternes opgave er at sammenstille den eksi-

sterende viden, samt tilse at materialet gennemgår uafhængig kritik fra fagfolk og eksperter fra de lande, der 

deltager i Klimapanelets arbejde (i skrivende stund FN’s 195 medlemmer). Arbejdet beskrives som den største 

peer-review-proces inden for videnskabens verden. Eksempelvis blev det stadfæstet i Kyoto Protokollen Artikel 

5, punkt 2, at metoden, der benyttes til opgørelse af drivhusgasudledninger, skal være accepteret af IPCC.16

Arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe I vurderer den naturvidenskabelige litteratur om 

klima og klimaforandringer. Arbejdsgruppe II beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaforandringerne og 

mulighederne for tilpasning, mens Arbejdsgruppe III vurderer mulighederne for at reducere udledninger af 

drivhusgasser og dermed begrænse klimaforandringerne.

IPCC har hidtil udgivet fem hovedrapporter (i 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014). Hver hovedrapport består af tre 

delrapporter fra hver af de tre arbejdsgrupper og en synteserapport. IPCC udgiver en sjette hovedrapport som 

forventes i slutningen af 2022. Arbejdsgruppe I’s bidrag til denne rapport blev offentliggjort den 6. august 2021.17

I 2007 modtog IPCC og den amerikanske vicepræsident, Al Gore, i fællesskab Nobels fredspris for ”…their ef-

forts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the founda-

tions for the measures that are needed to counteract such change”18

I 2006 offentliggjorde IPCC deres retningslinjer for opgørelse af ”National Greenhouse Gas Inventories” hvor-

af volumen 4 vedrører ”Agriculture, Forestry and Other Land Use”. Heri er 83 sider dedikeret til retningslinjer 

for at opgøre CO2-optag for skovbrug og yderligere 33 sider dedikeret til ”Harvested Wood Products” (HWP), 

dvs. produkter af fældet træ. Der er efterfølgende kommet justeringer til, men den overordnede opgørelses-

metode er den samme. 

Metoden måler kulstoflagringen i skovene. De centrale kulstofpuljer, som er omfattet af IPCC-retningslinjerne 

for skovbrug, inkluderer nedenstående:

Fig.3: IPCC CO2-puljer
Kilde: IPCC 2006 Guidelines og Københavns Universitet

CO2-puljer under IPCC-retningslinjer
1. Levende biomasse over jorden (stamme, grene og blade)

2. Levende biomasse under jorden (rødder)

3. Dødt ved (nedfaldne grene og stammer)

4. Skovbund (nedfaldne blade og kviste)

5. Mineral jorden (jordbunden).

16 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf#page=7 

17 For yderligere information se IPCC’s hjemmeside (ipcc.ch), FN’s hjemmeside (https://www.un.org/en/our-work/support-sustainable-develop-
ment-and-climate-action) og Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change)

18 (https://www.nobelpeaceprize.org/laureates/2007)

Levende biomasse 
over jorden

Levende biomasse 
under jorden Mineral jorden

Dødt ved Skovbund
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IPCC fastlægger desuden 3 forskellige præcisionsniveauer (Tier’s) for opgørelsen af CO2-lagringen i en skov. 

Der bør stræbes efter at benytte den højeste Tier til opgørelsen af CO2-lagringen som muligt, men de for-

skellige CO2-puljer kan godt måles ved forskellige Tier-metoder.

• Tier 1-metoden er den letteste at benytte, idet den bygger på globalt tilgængelige kilder, modeller og 

standardværdier til måling af absorberings- og lagerændringsfaktorer. Dette kan være nogle af dem, som er 

specificeret i selve IPCC-retningslinjerne. 

• Tier 2-metoden kan bruge samme metodiske tilgang som Tier 1, men anvender lande- eller regionsspecifikke 

kilder og værdier og er derved mere præcis.

• Tier 3-metoden anvender modeller eller målinger, som er skræddersyede til den specifikke skovaktiv med 

henblik på at opnå høj detaljeringsgrad og præcision. Det kan f.eks. være stikprøver i skoven, måling af 

biomasse med droner eller via satellit. Opgørelserne bør dokumenteres og valideres.

Træer vokser i en cyklus
• Fotosyntesen bruger energien fra solen fanget i klorofylet og omdanner molekyler af kuldioxid (CO2) og vand 

til byggesten for træet

• Kulstoffet (C’et i CO2) lagres i stamme, grene, rødder og løv/nåle. O’et fra kuldioxid bliver til ilt/oxygen i 

atmosfæren (heraf ordsproget at ”skoven er klodens lunger”)

• Kulstof udgør ca. 50% af biomassens vægt

• 1 C-atom omregnes til CO2-ækvivalenter (1m3 træ ~ 1 ton CO2).


