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Den danske pensionssektors klimasvigt  

 
 

Med en ny rapport, Den danske pensionssektors klimasvigt, og søgbar database 

fremlægger Mellemfolkeligt Samvirke den hidtil mest omfattende kortlægning 

af de danske pensionsselskabers investeringer i olie, kul og gas. Rapporten viser 

blandt andet, at de 16 undersøgte selskaber har fossile investeringer for i alt 46 

milliarder kroner, og at PFA, Danica Pension, Pension Danmark og Velliv samlet 

set er ansvarlig for mere end halvdelen af alle fossile aktie- og 

obligationsinvesteringer blandt de 16 pensionsselskaber i analysen.  

Den sorte rangliste: 

 

PFA 1.418.975.037 EUR 

Danica Pension 852.065.213 EUR 

Pension Danmark 585.833.300 EUR 

Velliv 549.030.142 EUR 

Industriens Pension 472.889.397 EUR 

ATP 395.255.033 EUR 

AkademikerPension 331.630.286 EUR 

Sampension 319.624.974 EUR 

PKA 318.926.930 EUR 

Lærernes Pension 289.797.411 EUR 

P+ 182.160.457 EUR 

Lægernes Pension 145.143.002 EUR 

Topdanmark 120.564.683 EUR 

Pensam 100.641.495 EUR 

PBU 94.203.002 EUR 

AP Pension 59.193.722 EUR 

GRAND TOTAL 6.235.934.083 EUR 

 



 

Rapporten afdækker også, at henved halvdelen af 46 milliarder kroner er 

placeret i energiselskabernes arbejde med at finde og udvinde nye sorte 

energikilder. Det er i lodret strid med videnskabens anbefalinger og en klar 

advarsel fra Det Internationale Energi Agentur, IEA, der fastslår, at der 

simpelthen ikke er rum for at lede efter nye olie, kul-, og gasressourcer, hvis 

temperaturstigningerne skal holdes under de 1,5 grad, som tilstræbes i 

Parisaftalen. Allerede fra i år kræves et fuldt stop for søgning efter nye fossile 

energikilder, men det modarbejdes altså af danske pensionsselskaber.  

”De 16 største danske pensionsselskaber står med et stort forklaringsproblem 
over for deres kunder og særligt over for den unge generation, der træder ind på 
arbejdsmarkedet og hvis pensionsindbetalinger, de administrerer. PFA, Danica 
Pension og alle de andre selskaber kan ikke både fremstille sig selv som grønne 
og ansvarlige og fortsætte investeringerne i fossile selskaber, og særligt ikke 
selskaber, der er engageret i en ekspansion af de fossile projekter,”  fastslår Tim 
Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.  
 

Læg dertil, at pensionsselskabernes sorte investeringer samtidig undergraver 
den danske klimapolitik. Danmark har sammen med 11 andre lande lanceret 
Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA)17, et ambitiøst initiativ om at stoppe al 
ekspansion af fossile brændstoffer og sætte en slutdato for udvinding af olie og 
gas. Det kommer i forlængelse af Nordsøaftalen og bygger oven på flere års 
meget aktivt dansk klimadiplomati for at udfase kul. Ligeledes har Danmark 
sammen med 39 andre lande besluttet at stoppe offentlig finansiering af fossile 
selskaber i tredjelande.  
 

Når pensionsselskaberne fortsat investerer 46 milliarder kroner i fossile 
selskaber og 22 milliarder kroner i energiselskaber, der ekspanderer inden for 
olie, kul og gas, så står det altså i direkte modstrid med de danske 
klimaambitioner. 
 

”Det er på høje tid, at de danske pensionsselskaber enten skruer bissen på og 
kræver en reel grøn omstilling i olie- kul- og gasindustrien eller gør som Hollands 
største pensionsselskab ABP og den svenske pensionsfond AP1, der har besluttet 
at ekskludere alle fossile selskaber i deres investeringer,” siger Tim Whyte.   
 

Det og meget mere kan du læse om i rapporten, Den danske pensionssektors 
klimasvigt, og i den offentligt tilgængelige database, vi har udarbejdet. Her kan 
medier, forskere, myndigheder, civilsamfund og pensionskunder søge og finde 
et hav af viden om pensionsselskabernes fossile investeringer - herunder, at 



medlemmer i Lægernes Pension har flest pensionsmidler i den sorte energi: i 
gennemsnit over 22.000 kr. 
 
 

Rapport og Database: www.fossilNOfuture.com.   
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