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Klimainitiativ for statlige investeringsfond bør vektlegge utslipp fra avskoging.
Statsminister Erna Solberg kunngjorde under klimatoppmøtet i Paris 12. desember at Statens
pensjonsfond utland og NBIM skal delta i en arbeidsgruppe som skal se på hvordan statlige
investeringsfond kan bidra til å redusere finansiell risiko knyttet til klimaendringer. Dette er en
svært god nyhet, og vi er sikre på at NBIM vil være en pådriver for at finanssektoren skal spille
en viktig rolle i å oppnå Parisavtalens mål om å unngå skadelige klimaendringer.
NBIM gjorde banebrytende arbeid da utslipp fra tropisk avskoging ble inkludert i
forventningsdokumentet om klimaendringer. Regnskogfondet hadde gleden av å bidra til dette
gjennombruddet og arbeider aktivt for at flere investorer skal følge NBIMs eksempel på dette
området. Vi håper at NBIM vil arbeide for at tropisk avskoging blir en like viktig del av
arbeidsgruppens diskusjoner om klimarisiko som det er i NBIMs egen klimapolicy.
Skog, og i særdeleshet tropisk regnskog, spiller en avgjørende rolle for klodens klima og
produksjonskapasitet ved å fungere som karbonsluk og ved å regulere vann- og nedbørssystemer.
Naturlige klimaløsninger som å hindre utslipp fra avskoging og øke karbonopptak i skog kan
bidra med over en tredjedel av utslippskuttene som trengs for å nå Parisavtalens mål. Slike tiltak
bidrar samtidig til mer stabile nedbørsmønstre, vannrensing, vern av artsmangfold og matjord,
flomvern, matsikkerhet og økt motstandsdyktighet mot klimaendringer. Alle disse
økosystemtjenestene er nødvendige forutsetninger for at økonomisk vekst skal være miljømessig
og dermed også økonomisk bærekraftig på lang sikt. Derfor er ett av FNs mål for bærekraftig
utvikling å stanse avskoging innen 2020. Dette er bare mulig å oppnå hvis finanssektoren stiller
krav til selskapene de finansierer om å unngå avskoging.
Dessverre er utallige produksjons- og leverandørkjeder knyttet til avskoging og annen
regnskogsødeleggelse. Selskaper som direkte eller indirekte bidrar til avskoging utsettes for
betydelig og økende finansiell risiko knyttet til blant annet tap av markedstilgang, omdømme,
regulering og «stranded assets». Slik risiko overføres til investorer på flere måter, både gjennom
verditap i selskapene som forårsaker avskoging og gjennom tap for andre selskaper i porteføljen
som påvirkes av avskogingens fysiske skadevirkninger. Ifølge Regnskogfondets beregninger er
Statens pensjonsfond utland utsatt for slik risiko gjennom investeringer på 143 milliarder kroner i
selskaper som har operasjoner i regnskogsområder og som tilhører bransjer hvor

regnskogsødeleggelse er utbredt. I tillegg kommer investeringer i bedrifter som bare er knyttet til
avskoging gjennom sine leverandørkjeder.
NBIMs forventninger på klimaområdet til selskaper i porteføljen er en god modell for den
internasjonale arbeidsgruppen. Det bør stilles krav til at selskaper integrerer klimahensyn i sin
virksomhet og planlegging, inkludert ved å tilpasse sin forretningsmodell til Parisavtalens mål.
For å oppnå dette er det viktig at selskaper raskt utvikler systemer for å måle og rapportere på
utslipp i sin egen virksomhet og i sine leverandørkjeder. Utslipp fra avskoging, skogforringelse
og arealbruksendringer fanges i altfor liten grad opp i selskapers måling og rapportering, noe som
gjør det vanskelig for investorer å vurdere og redusere egen eksponering for risiko knyttet til
avskoging.
Regnskogfondet håper derfor at arbeidsgruppen vil anbefale statlige investeringsfond å stille krav
på følgende områder til selskapene de investerer i:
•
•

•
•

•
•

Måle og rapportere offentlig på utslipp fra avskoging, skogforringelse og
arealbruksendringer, både direkte og indirekte gjennom leverandørkjeder.
Banker og finansinstitusjoner bør måle og rapportere offentlig på utslipp fra aktiviteter
som de finansierer, inkludert utslipp fra avskoging, skogforringelse og
arealbruksendringer.
Vedta strategisk og tidfestet mål om tilpasning av forretningsvirksomhet til målene i
Parisavtalen.
Vedta og implementere konkrete og tidfestede handlingsplaner for å redusere utslipp i
egen virksomhet og i leverandørkjeder, inkludert utslipp fra avskoging, skogforringelse
og arealbruksendringer.
Integrere klimarelatert risiko i selskapers risikohåndtering.
Rapportere offentlig på selskapers posisjoner på klimarelaterte spørsmål og vise åpenhet
om kontakt med myndigheter om lovgivning og regulering på klimaområdet.

Regnskogfondet bistår gjerne NBIM i dette arbeidet. Vi har opplevd tidligere samarbeid med
NBIM som konstruktivt og nyttig for begge parter, og håper det kan fortsette.
Med vennlig hilsen
Regnskogfondet
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