
Minimum standarder for bæredygtighed 
 

Hos SDG Invest investerer vi udelukkende i virksomheder der påtager sig en 
lederskabsrolle i den bæredygtige transformation, og som aktivt bidrager til 
opnåelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Vi investerer i globale virksomheder, der leverer innovative løsninger, som har en 
positiv indvirkning på omverdenen og aktivt bidrager til den bæredygtige omstilling 
af vores samfund. Det er virksomheder der påtager sig et bæredygtigt lederskab 
gennem hele deres værdikæde, hvilket indebærer, at de har processer for rettidig 
omhu på plads og at de aktivt søger at modvirke og genoprette evt. negative 
påvirkninger i deres værdikæder.   

Følgende minimum standarder er et supplement til SDG Invests retningslinjer og 
politik for samfundsansvar og politik, og uddyber hvordan bæredygtige risici er 
integreret i sammensætningen af vores portefølje.  

 

Politik for afskovning 

Verdens skove spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringer og 
beskyttelsen af biodiversitet, og utallige landmænd og lokalsamfunds levegrundlag 
afhænger af skovbrug. Det er derfor vigtigt at anerkende de store konsekvenser 
afskovning har for klimaet, for økosystemer og for lokalsamfund, hvor især oprindelige 
folk er særligt udsatte. Global afskovning udgør næsten 20 procent af al CO2 udledning 
og er drevet af produktionen af råvarer der benyttes over hele verden. Det er altså 
afgørende, at virksomheder tager ansvar for at forhindre afskovning og beskytte 
skovområder.  

SDG Invest forventer at virksomheder, som har væsentlige risici associeret til afskovning, 
har igangsat due diligence processer og programmer for at minimere risici både i egen 
produktion og i leverandørkæden. Denne forventning er henvendt alle virksomheder i 
vores portefølje, men især de virksomheder der er særligt eksponerede for 
afskovningsrisici relateret til produktionen af palmeolie, soja, kvæg og træ.   

For at sikre en forståelse for afskovningsrisici i SDG Invest porteføljen, gennemfører vi en 
årlig analyse af alle vores porteføljevirksomheders tilgang til afskovning. Her undersøger 
vi virksomhedernes fremskridt mod at eliminere afskovningsrisici i deres værdikæde, 
herunder deres målsætninger, deres monitorering, samt kvaliteten af deres rapportering.  

SDG Invest vil gennem aktivt ejerskabsaktiviteter engagere virksomheder på 
afskovningsområdet. Vi forventer at virksomheder i vores portefølje forpligter sig til at 
eliminere afskovning fra deres værdikæde, og denne forventning vil være en central del 
af vores dialog med virksomhederne.   
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