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KenDer Du Det? Du vil helst 

være en miljø-engel og Købe 

øKologisK Frugt og grønt. 

men Den øKologisKe avoCaDo 

er hårD og utilnærmelig, og 

veD siDen aF ligger Den Kon-

ventionelle og er inDbyDenDe 

og en treDjeDel billigere. Den 

Konventionelle ryger i Kur-

ven. Det er en balanCe. Den 

balanCe hanDler Dette num-

mer aF [pan’sjo’n] om.

Tema
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De  g de  s m i ti g e 

En engel falder
Forestil dig, du har købt en cykel. Du har 
hørt, at korte ture i bilen er de værste for 
miljøet, så nu lader du bilen stå mandag 
til fredag og cykler på arbejde. når det 
ikke regner. sådan gør du dit for miljøet  
– og du har også købt sparepærer. Du for-
nemmer et skær af glorie over din isse. 

men da du fortæller din bordfælle om 
cyklen ved en af forårets konfimations-
fester, får du ikke den anerkendelse for 
din verdensborgerindsats, som du havde 
forventet og fortjent; i stedet bliver 
du mødt med noget, der minder slemt 
om hån, fordi du også har fortalt, at din 
familie flyver til grækenland til sommer 
på 14 dages solsikret badeferie. og den 
flyvetur, påpeger din nu ikke længere 
helt så charmerende bordfælle, lukker så 
meget Co2 ud i atmosfæren og skaber 
så meget drivhuseffekt, at din cykel og 
dine sparepærer er latterligt ligegyl-
dige i sammenligning! med dén kolde 
afvaskning får hun slukket din glorie og 
efterlader dig i stedet med en følelse 
af, at du i bund og grund er et svin. et 
egoistisk miljøsvin. åh nej! 

Du forestiller dig, at du fortæller 
familien, at de må vinke farvel til palmer 
og retsina. i år bliver ferien en cykeltur 
til langeland med overnatning i telt, og 
det bliver iKKe på campingpladsen med 
den opvarmede pool. Du forestiller dig 
udtrykkene i din families ansigter. Dob-
belt åh-nej! 

Grænser for fejlfrihed
Det er i det øjeblik, du beslutter, at du vil 
blive ved med at cykle mandag til fredag, 
og at det må være godt for miljøet. Du 
beslutter fortsat at købe økologisk, for 

det meste, og være glad for dine spare-
pærer. ham der Frank med kasketten må 
selv gå og være en bonderøvshelt med 
genbrugssweater, kompost og håndbor. 
Det bliver aldrig dig. mindre må kunne 
gøre det.
 
Et spørgsmål om balance
Det handler om at finde en balance. Det 
gør det også, når lærernes pension in-
vesterer dine sparepenge. vi er her for at 
sørge for, at du får den bedst mulige for-
rentning, så du kan få den bedst mulige 
pension udbetalt, når du bliver gammel. 
men vi skal også investere på en for-
svarlig måde. vi vil ikke investere, hvor 
der er masser af penge at hente, fordi 
værdierne bliver skabt af børn i sweat-
shops eller ved at rydde regnskoven. vi 
vil heller ikke investere i godhjertede 
udviklingsprojekter, som vil redde verden 
på bekostning af din samlede opsparing. 
vi skal finde balancen, hvor vi kan tjene 
penge til dig uden at gøre skade, eller 
hvor vi kan gøre gavn og samtidig tjene 
penge til dig.

vores balancepunkt er defineret i vo-
res etiske kodeks for vores investeringer. 
medlemsforaene og bestyrelsen finder 
ud af, hvor det punkt skal ligge.

Et svar i bevægelse
verden udvikler sig, og balancepunkter 
forskydes. Derfor bliver det etiske ko-
deks for lærernes pensions investerin-
ger diskuteret og revideret hvert andet 
år. alle vil ikke altid være enige i, hvor 
det rette balancepunkt er, og af og til vil 
uenigheden blive luftet i form af kritik. 
Det er sundt. Det hjælper os til at holde 
balancen. n

Tema
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Der udledes knap 20 kg 

CO2, når man producerer 

et kilo oksekød. Det svarer 

til hvad du udleder, når 

du kører i personbil tværs 

over sjælland, eller hvis du 

lader din sparepære være 

tændt i fire måneder.

Danskernes mest popu-

lære klimatiltag er at 

udskifte glødepærer med 

sparepærer, at sortere 

affald, at købe a-mærkede 

hvidevarer, altid at slukke 

for computer og tv og at 

mindske madspild.

Danskerne vurderer, at det 

at spare på elforbruget i 

hjemmet, at tage cyklen og 

bruge kollektiv transport, 

at energirenovere boligen, 

at skifte bilen ud med en 

klimavenlig model og at 

smide mindre mad ud er 

det, der har størst effekt.

Concito, Klimabarometeret 2014

sparepære
og a-mærke

i slutningen af 2014 udkom verdensnaturfonden 
med en rapport, som så kritisk på danske pen-
sionsselskabers investeringer i virksomheder, der 
udvinder fossile brændstoffer, såkaldt sort energi.

lærernes pension var nævnt i rapporten, for vi 
har investeret i nogle af de kritiserede selska-
ber. Dette nummer af [pan’sjo’n] handler derfor 
om balancen mellem sort og grøn energi i vores 
investeringer. 

måske er du uenig i, hvor vi har lagt balance-
punktet. måske er din kollega også uenig. og må-
ske synes i, at det skal flyttes i hver sin retning. n

kriTik fra  
VerdensnaTurfonden
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Investering i skove Investering i kritiserede  
olieselskaber

Investering i skove Investering i kritiserede  
olieselskaber

10 gange så mange penge i sKove
som i KritisereDe olieselsKaber

DansKe pensions-

selsKaber har 

investeret i 17 aF 

20 selsKaber, som 

verDensnaturFon-

Den satte FoKus på 

som særligt risi-

Kable For Klimaet 

og For opsparin-

gerne. lærernes 

pension har inve-

steret i 10 aF Dem.

17
sorte 
syndere i en rapport fra november 2014 kritiserede 

verdensnaturfonden danske pensionsselska-
bers klimaprofil og deres investeringer i fossil 
energi. særligt investeringer i 20 udvalgte 
selskaber. De 20 selskaber udgør ifølge rappor-
ten både en klimamæssig risiko for kloden og 
en økonomisk risiko for pensionsselskabernes 
kunder og medlemmer.

CO2 og drivhuseffekten
Klimarisikoen er velbeskrevet: når vi bruger 
fossile brændstoffer, lukker vi drivhusgasser i 
form af Co2 ud i atmosfæren. Det får tempe-
raturen på jorden til at stige. Forskere er enige 
om, at hvis vi skal holde klodens temperatur-
stigninger på under 2 grader, målt i forhold til 
jordens temperatur før industri-alderen, skal 
vores Co2-udslip reduceres med mellem 40 % 
og 70 % inden 2050. For at nå det mål, skal 
to tredjedele af de kendte reserver af olie, kul 
og gas forblive i jorden. bruger vi dem, øger vi 
Co2-udslippet i stedet for at begrænse det, og 
dermed stiger temperaturen på jorden endnu 
mere.

Strandede værdier 
hvis to tredjedele af de kendte reserver på 
grund af globale klimapolitiske initiativer ikke 
kan få lov at blive udvundet, solgt og brugt, 

så har de ikke længere den store værdi. De 
risikerer at blive det, der er kaldt ”strandede 
værdier”. Det er det klimapolitiske aspekt af 
den økonomiske risiko ved de 20 virksomhe-
der.

Bekostelig udvikling 
Det andet aspekt er, at virksomhederne også 
bruger mange resurser på at udvikle nye 
måder at udvinde svært tilgængeligt fossilt 
brændstof på, for eksempel med olieboringer 
i arktiske egne, boringer på dybt vand eller 
olieudvinding af tjæresand og olieskifer. når 
det er så bekosteligt at udvinde brændstof-
fet, skal det kunne sælges til en høj pris, for at 
produktionen er rentabel. olieprisen trues af, 
at nye, vedvarende energiformer finder vej til 
markederne med konkurrencedygtige priser 
og stabile leveringsmuligheder. 

Ti gange så meget skov
lærernes pension har investeret i de 10 af de 
20 kritiserede selskaber. tilsammen er der tale 
om investeringer for ca. 430 mio. kroner. Det 
kan lyde af meget, men det udgør kun ca. 0,5 % 
af vores samlede investeringer.

til sammenligning har vi mere end ti gange 
så meget investeret i skove, nemlig 6,2 % af 
vores samlede investeringer. n
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83 % af danskerne er enige i, at 
den globale gennemsnitstemperatur er 
stigende, og at klimaforandringerne i høj 
eller nogen grad er menneskeskabte.

50 % af danskerne mener, at 
politikerne bør gøre mere for at bremse 
klimaforandringerne, og næsten lige så 
mange mener, at politikernes indsats får 
betydning for, hvor de sætter deres kryds 
ved næste folketingsvalg.

42 % af danskerne har inden for 
de seneste tre år gjort noget med det  
primære formål at reducere eget bidrag til 
den globale udledning af drivhusgasser.
 

58 % har gennemført klimaven-
lige tiltag primært af økonomiske hensyn.

deT mener danskerne 

Concito, Klimabarometeret 2014
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Flere af verdensnaturfondens anbefalinger 

er allerede praksis i lærernes pension i dag.

7
anbefalinger
verDensnaturFonDens rapport "ansvar For FremtiDen – DansKe pensionsKasser og 

KlimauDForDringen”, munDer uD i syv anbeFalinger til De DansKe pensions selsKaber 

om, hvorDan De Kan og bør ForholDe sig til investeringer og Deres KlimapåvirKning. 

her Kan Du se lærernes pensions DireKtør, paul brüniChe-olsens respons. 
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Verdensnaturfonden 
anbefaler direktøren svarer

Frasælg investeringer i  
fossile energiselskaber

nej
85% af verdens energiforbrug i dag stammer fra fossil energi. Forestiller man sig, at alle ville sælge 
deres investeringer i kul-, olie- og gasindustrierne, ville det medføre en verdensøkonomisk krise 
af hidtil usete dimensioner, så det kommer ikke til at ske. Derfor kommer lærernes pension heller 
ikke til at operere efter sådan en strategi. 

Gennemfør risikovurdering  
af investeringerne på  
baggrund af to-graders målet
(læs evt. side 6)

nej
vi bruger meget tid på at vurdere risikoen ved investeringerne, men en anvendbar vurdering i 
præcis dét perspektiv er næppe mulig at lave. Derfor kommer lærerens pension ikke til at bruge 
kræfter på at udvikle metoder til sådan en analyse af vores investeringsrisici.

Sæt klare mål om øgede  
investeringer i grøn  
energiteknologi

tjAH…
vi har allerede et grønt blik på vores investeringer, fx skove, byggerier, vindmøller, naturgenopret-
ning og infrastruktur. Det bliver vi ved med. Klimahensyn ligger både medlemsforaene og besty-
relsen på sinde. men eksakte mål ville kræver et analysearbejde, som vi hverken har kapacitet eller 
incitament til at gennemføre. 

når vores etiske kodeks for investeringer rutinemæssigt kommer under luppen her i 2015, vil vi se 
på, om formuleringerne om klimahensyn skal skærpes. 

Foretag direkte investeringer  
i vedvarende energi

jA
vi er godt i gang med vores store investering i havvindmølleparker i tyskland, der blev påbegyndt i 
2014. i øjeblikket undersøger vi mulighederne for at være med i en ny fond, som har planlagt store 
investeringer i blandt andet vindmøller og biomassefyret el-produktion.

Vær mere åbne om  
investeringer og eksklusioner

jA
vi er allerede åbne. enhver kan på vores hjemmeside se, hvor vi har investeret, og vi beskriver vores 
systematiske overvågning af den etiske side af vores investeringer.

Øg engagementet i inter-
nationale fora om ansvarlige 
investeringer og klima

mÅske
vi har ikke gjort det endnu, men det er ikke udelukket. Det vil dog altid være vores primære opgave 
at forvalte lærernes opsparede penge, så der er mest muligt til dem, når de går på pension. 

Lad klimaet indgå, når  
der udøves aktivt ejerskab bÅde – og

vi udøver ikke aktivt ejerskab. selv om vi har mange penge, er vores andel i de virksomheder, vi 
investerer i, for lille til, at vi har nogen gennemslagskraft, hvis vi forsøger at påvirke udviklingen. 
selv om vi fx har mange aktier i novo nordisk, ejer vi kun 0,03 % af aktierne.

hvis ethix - som er dem, der overvåger, at vores etiske kodeks bliver overholdt - finder,  
at et selskab systematisk overskrider vores kodeks, sælger vi vores andel i det selskab. 
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peter birch sørensen er for-

mand for klimarådet og Dan-

marks første klimavismand. 

han er også økonomiprofessor 

ved Københavns universitet, 

tidligere cheføkonom i Dan-

marks nationalbank, formand 

for produktivitetskommissio-

nen og tidligere overvismand i 

De økonomiske råd. 
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dET SiGEr SpECiaLiSTEn!

Danmark har fået sin 

første klimavismand, 

peter Birch Sørensen. 

han er udpeget som 

formand for Klimarådet, 

økonomiprofessor ved 

Københavns universitet, 

tidligere cheføkonom i 

Danmarks nationalbank, 

formand for produktivi-

tetskommissionen og 

tidligere overvismand i 

De økonomiske råd. 

Bør vi sælge vores 
olie-aktier ud fra 
et klimaperspektiv?
grundlæggende er jeres fokus 
at skaffe medlemmerne en 
ordentlig pension. Det er et 
helt legitimt hensyn. så er det 
politikernes opgave at sikre, at 
vi får gennemført den grønne 
omstilling. 

når det er sagt, er det da 
fra et klimapolitisk syns-
punkt positivt, at et stigende 
antal investorer internationalt 
genovervejer, om det nu er 
økonomisk klogt at investere i 
olie- og gasselskaber. 

Fra et etisk perspektiv kan 
man også spørge sig selv: har 
man det godt med at investere 
i selskaber, hvis forretning kun 
hænger sammen, hvis verden 
ikke lever op til den klimamål-
sætning, som der er internatio-
nal enighed om?

Bør vi sælge fra et økonomisk 
perspektiv?
aktier i de store olie- og gasselskaber har ikke givet et 
højere afkast end det generelle aktieindeks de senere år, 
så i den forstand er der næppe noget stærkt argument 
for, at det er meget vigtigt at investere i den branche. 

i forhold til risiko er spørgsmålet, hvorvidt pensions-
selskaber og andre investorer har undervurderet de politi-
ske risici, der er nu ved at investere i denne branche. 

hvis verdens lande virkelig vil leve op til målet om at 
holde den globale opvarmning nede på to grader i forhold 
det førindustrielle niveau, så ved vi, at cirka to tredjedele 
af de kendte olie- og gasreserver skal forblive i under-
grunden. hvis verdens politikere handler efter det mål, de 
selv har sat, så vil investeringerne i olie- og gasudvinding 
ikke være lønsomme længere. man kan argumentere for, 
at den investeringsrisiko måske er undervurderet.

tabet kommer selvfølgelig ikke fra den ene dag til 
den anden, men pensionsselskaber er nødt til at se langt 
frem. Derfor må de gøre op med sig selv: tilrettelægger 
vi investeringsstrategien efter, at der kommer en grøn 
omstilling og det knæk i Co2-udledningskurven, som der 
er enighed om, at vi skal have? eller tror vi ikke, der vil 
komme en klimapolitisk regulering, som er stærk nok? 
jeg er tilbøjelig til at være enig med dem, som mener, at 
man nok har undervurderet den klimapolitiske investe-
ringsrisiko. 

Hvor sandsynlige 
er radikale klima-
politiske indgreB?
Der kommer en stadig stramme-
re klimapolitisk regulering hen 
ad vejen, er jeg ret sikker på. 

hvis de ekstreme vejrhændel-
ser, vi har set, bliver hyppigere, 
som forskerne forudsiger, vil det 
påvirke det politiske system. Der 
vil ske en stramning af klimapo-
litikken. om den kommer hurtigt 
nok og bliver stærk nok til, at vi 
når to-gradersmålet, skal man 
nok være lidt optimistisk for at 
være helt fast i troen på.

Hvis fossile 
Brændstoffer 
tages ud af ver-
den i dag, ska-
Ber det så ikke 
totalt kaos?
helt klart! men det er der 
heller ingen, der foreslår 
eller forestiller sig. 

lige nu er de globale 
Co2-udledninger fortsat 
stigende. Det skal vendes til 
et fald. Frem mod 2050 skal 
de industrialiserede lande 
reducere deres udledning af 
drivhusgasser med 80-95 % 
for at nå de klimamål, der er 
sat. men det skal altså ske 
over de næste 35 år, så vi 
har tid til at tilpasse os.

De samfundsmæssige 
omkostninger ved sådan en 
reduktion skønnes trods alt 
at være begrænsede. Det 
vil ikke forhindre fortsat 
økonomisk vækst. Det vil 
formentlig dæmpe den en 
smule, men vi skal ikke til at 
leve på stenalderniveau.

 har FOrELaGT diLEmmaET Om kLimaET ELLEr pEnGEnE FOr danmarkS nyE kLimaViSmand.
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dET SiGEr SpECiaLiSTEn!

Hvor kan et 
pensionsselskaB 
Både skaBe afkast 
og Bidrage til en 
god klimamæssig 
udvikling?
jeg vil ikke give råd om, 
præcis hvilke teknologier 
man kan investere i. men jeg 
kan sagtens se, at pensions-
selskaber kan spille en vigtig 
og nyttig rolle i den grønne 
omstilling. 

Der er planer om fortsat 
udbygning af Danmarks 
vindmølleparker, og umid-
delbart er de investeringer 
netop langsigtede og passer 
godt til den tidshorisont, 
pensionsselskaber typisk har. 
Der ser jeg en mulighed for at 
kombinere hensyn til med-
lemmerne og støtte til den 
grønne omstilling. tager sta-
ten en del af risikoen, kan det 
være en attraktiv investering 
for et pensionsselskab, så 
vidt jeg kan se, uden at jeg 
kan forudsige, hvordan de 
økonomiske betingelser for 
vindmølleparker vil blive.

kan et pensions-
selskaB Beregne 
sit Co2-aftryk? 
Det er nok ret håbløst. Det er 
fint at prøve at gøre det, der 
hvor det kan lade sig gøre, 
men den klimapolitiske ind-
sats må fokusere direkte på 
kilderne til Co2-forureningen, 
altså de steder hvor der bru-
ges fossile brændsler. Det er 
der, man skal sætte ind med 
regulering eller afgifter. 

nogle pensionsselskaBer Har tilsluttet 
sig erklæringer om at nedBringe deres 
Co2-aftryk. kan man det?
Det er nok at spænde buen for hårdt, hvis man vil kræve en investe-
ringsstrategi, hvor man systematisk investerer efter Co2-aftrykket. 
Det kan blive lidt vilkårligt, når der ikke er solide metoder til at be-
regne det. men det burde være muligt at have en operationel politik, 
der siger, at aktiviteter som fx efterforskning efter fossile brændsler 
eller udvikling af nye udvindingsmetoder for fossilt brændstof 
ønsker vi ikke at investere i, fordi det fra et globalt synspunkt ikke er 
bæredygtigt. 

selvfølgelig kan der være vanskelige spørgsmål om grænsedrag-
ning. hvad er ok, og hvad skal vi ud af? Der mener jeg, medlemmer-
ne i et pensionsselskab må ha’ tillid til, at ledelse og direktion kan 
arbejde efter nogle klart formulerede principper og derudfra vurdere 
i de enkelte tilfælde. 

ideelt bør pensionsselskaber slet ikke stå med den udfordring. 
når man politisk har fået en effektiv regulering på plads, behø-
ver pensionsselskaber heller ikke bekymre sig så meget om deres 
Co2-aftryk. hvis der er en effektiv regulering – og det er en vigtig 
præmis – som gør, at prisen på at udlede Co2 fuldt ud afspejler den 
klimaomkostning, der faktisk er ved det, så kan pensionsselskaberne 
med fuld ret nøjes med at fokusere på at optimere afkast og risiko 
for deres medlemmer, fordi der er taget hånd om klimaproblematik-
ken via den regulering, der i øvrigt er i kraft. 

problematikken opstår, fordi regeringer rundt om i verden ikke 
gør nok for at sikre, at vi holder Co2-udslippet nede på et forsvarligt 
niveau. så er spørgsmålet: hvis politikerne ikke gør deres job godt 
nok, i hvilket omfang bør andre aktører så prøve at tage over og via 
deres adfærd fremtvinge eller bidrage til den nødvendige omstilling. 

Hvad kan vi, og Hvad Bør vi?
i en situation, hvor den tilstrækkelige politiske regulering endnu 
ikke er på plads, kan det være hjælpsomt, hvis andre aktører 
opfører sig på en måde, der fremmer omstillingen. men det er et 
reelt dilemma, for hvis et selskab vurderer, at det kommer til at 
gå ud over medlemmernes pension, hvad er så det etisk rigtige at 
gøre? Den afvejning må medlemmerne foretage. ingen kan be-
brejde dem, hvis de beslutter sig for at sige, at ”det kan altså ikke 
være op til os at føre klimapolitik; det skal ske i et andet regi”. 

men nu ser jeg jo naturligt nok tingene ud fra, hvad der 
gavner klimaet, så omvendt synes jeg, det er glædeligt, hvis man 
rent faktisk beslutter, at man godt vil yde det bidrag. tage den 
risiko, der er, for at man måske får en lidt lavere pension mod til 
gengæld at have en bedre samvittighed. Den afvejning må de 
enkelte foretage, ligesom i spørgsmål om fx børnearbejde, miljø 
og arbejdstagerrettigheder. n
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i 2014 investerede lærernes 

Pension mere end 800 mio. 

kroner i en havvindmøllepark 

i nordtyskland. Det er den 

hidtil største enkeltinveste-

ring i selskabets historie.

efter al sandsynlighed vil 

lærernes Pension i løbet af 

foråret 2015 foretage en ny 

investering på 1,2 mia. kroner 

i klimavenlige hav- og land-

vindmøller, energidistribu-

tionssystemer, biaomasse fyret 

el-produktion og lignende.

Vores 
klima 
og din  
pension

Bæredygtighed er centralt for 

lærernes Pension, når vi plan-

lægger vores boligbyggerier. 

for eksempel blev boligerne i 

strandpark amager, som blev 

opført i 2013-14, opført som 

et lavenergiklassebyggeri. Der 

er trelagsruder i vinduerne, 

lejlighederne er udstyret 

med de mest energirigtige 

hvidevarer, og der er solceller 

og grønne planter på tagene, 

alle tiltag, der medvirker til at 

reducere CO2-udslippet.

lærernes pension følger den etiske grundholdning, som afspejles i det 
omliggende samfund. lærernes pension følger naturligt de af Folketinget 
tiltrådte gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, 
som i de internationale aftaler mv., som Danmark har tiltrådt.

lærernes pension ønsker via sine virksomhedsinvesteringer at fremme 
en afbalanceret økonomisk udvikling, fri for korruption og med gode ar-
bejds- og levevilkår, herunder en forsvarlig omgang med naturens ressour-
cer. investeringerne i lærernes pension sker med respekt for demokrati og 
informations- og ytringsfrihed.

i særlig grad gælder, at lærernes pension ikke investerer i virksomheder:

som via deres aktivitet fremmer voldelige konflikter, herunder  
baserer deres aktivitet på produktion af våben eller handel hermed,

som via deres aktivitet understøtter krænkelser af menneske- og 
arbejdstagerrettighederne,

som via deres aktivitet viser uansvarlig omgang med naturens res-
sourcer og/eller unødigt belaster miljøet,

som via deres aktivitet udviser en adfærd præget af korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse.

Den etiske kodeks er senest opdateret juni 2013, og revideres igen i 2015.



14

Lærernes nyplantede skove optager

918.225 tons CO2
om året 

*Kilde: Eurostat. Gns. dansker udleder 7,9 tons CO2 (2011)

130.000 lærere udleder

1.027.000 tons CO2
om året*

Lærernes nyplantede skove optager

918.225 tons CO2
om året 

*Kilde: Eurostat. Gns. dansker udleder 7,9 tons CO2 (2011)

130.000 lærere udleder

1.027.000 tons CO2
om året*

ansporet af viljen til at gøre 
noget for at afhjælpe verdens 
klimaudfordringer og opfor-
dret af Fns general sekretær, 
ban Ki-moon, forsøger 
flere store investorer at måle, 
hvilken Co2-belastning deres 
investeringer repræsenterer. 
problemet er, at der er endnu 
ikke findes standarder for 
hverken målemetoder eller 
rapportering. 

investeringer der aflaster
i lærernes pension kan vi hel-
ler ikke måle, hvor meget alle 
vores investeringer belaster. 
men til gengæld kan vi - 
tilnærmelsesvist i hvert fald 
– beregne, hvor meget nogle 
af vores investeringer aflaster. 
Det gør nemlig vores skove. 

Vores skove optager  
28 mio. tons CO2 
Det er velkendt, at træer 

optager Co2
 
fra luften i deres 

vækstperiode og binder det 
som kulstof i veddet og i 
jorden, og i øvrigt i den proces 
skaber ilt. på dette område er 
der udviklet alment accepte-
rede tommelfingerregler for, 
hvor meget Co2 træ optager 
og binder – og dermed aflaster 
i Co2

 
-regnskabet.

Der er forbehold også i 
disse beregninger. Fx er der 
forskel på, hvor meget for-

hvaD er Co2-aFtryKKet aF en tysK statsobligation? Det er svært at 

måle et pensionsselsKabs Co2-aFtryK, men lærernes pension Kan 

til gengælD meD nogenlunDe siKKerheD sige, at vi har investerin-

ger, som i øjebliKKet binDer 28 mio. tons Co2. og Det tal stiger.

balanCe i Co2 regnsKabet

lærernes
og grønne skove
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hver DansKer uD-

leDte i gennemsnit 

7,9 tons co2 i 2011*

 

hver DansKer uD-

leDte i gennemsnit 

10,4 tons co2 i 2001 *
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Lærernes skove binder 
ca. 28 mio. ton CO2

Den nyplantede skov 
optager ca. 1 mio. ton 

CO2 ekstra om året

skellige træsorter optager og 
binder, jordbunden har en be-
tydning, og det spiller en rolle, 
om træet bliver til gulvbrædder 
i et hus, der står i mere end 100 
år, eller bliver til flis, der bliver 
brugt til energiproduktion. 

men beregnet efter den 
anerkendte tommelfingerregel 
har lærernes pension i øjeblik-
ket investeret i træer, der 
binder 28 mio. tons Co2.  
og det tal stiger. n

Få styr på 
pensionen
log Dig på  
hjemmesiDen  
og tjeK Din pension

klima på  
dagsordenen

lærernes Pensions etiske 

kodeks for investeringer 

bliver revurderet hvert an-

det år. næste gang bliver i 

2015. Ved den lejlighed vil 

klimavenlige investeringer 

sandsynligvis blive skre-

vet ind, så kodekset kom-

mer til at afspejle praksis. 

Det sker også, men ikke 

kun, på baggrund af Ver-

densnaturfondens rapport 

om pensionsselskaber og 

klimaudfordringen.

lærernes pension ejer 160.500 heKtar sKov

lærernes
og grønne skove

35 % nyplantet 

skov øger Co2 

optaget med knap 1 

mio. tons om året.

co2
træ er co2-venLigt 
selv hvis træ bliver brændt, 
reducerer det udledning af Co2 til 
atmosfæren i de tilfælde, hvor det 
erstatter fossile brændsler. 

en miLLiArd mere i skov i År 
i investeringsstrategien er det 
fastlagt, at 8 % af lærernes 
pensions aktiver skal være i skov i 
2019. Der investeres yderligere knap 
en mia. kroner i skov i 2015 – heraf 
bliver cirka en tredjedel investeret 
i nyplantning. nyplantet skov øger 
optaget af Co2 fra atmosfæren.



lppension.dk har fået en  indbydende design
Designet er ændret, så det nu er 
nemmere hurtigt at danne sig et 
overblik og komme frem til den 
information, du har brug for.

Log på fra mobil eller tablet
tjek din pension når som helst, hvor 
som helst. Du kan nu også logge dig 
på fra din mobil eller tablet – nemt 
og sikkert. Du skal stadig logge på 
med nemiD. 

fuld make-over
Den 27. januar 2015 brøD borebisserne i Den KøbenhavnsKe 

metro igennem til hoveDbanegårDen, en begivenheD Der 

blev overværet aF statsministeren og bragt i lanDsDæK-

KenDe tv. samme Dag slap lærernes pension en ny hjemme-

siDe Fri på internettet. Den begivenheD FiK minDre opmærK-

somheD, men Den er værD For Dig at Dvæle veD.

HjemmesidesførsteDøgn

Se dine egne tal
tjek fx, hvad der er til dig, når du går 
på pension, hvad der bliver indbetalt 
fra din arbejdsgiver, hvad der er til 
dine efterladte, når du dør, eller 
hvad du betaler i omkostninger.

Lav din egen beregning
beregn fx, hvad det betyder for dig 
at gå før eller senere på pension, at 
gå op eller ned i tid eller at indbetale 
mere.

Foretag ændringer
Du kan fx samle dine pensioner, 
ændre på, hvem der skal have penge 
efter dig, når du dør, begynde at 
spare mere op eller sætte udbeta-
lingerne af din pension i gang – hvis 
du er nået der til. 

28.000 loggede ind 
i løbet af 2014 benyttede mere end 28.000 
medlemmer sig af muligheden for at logge på 
lppension.dk. Det gjorde de for at se deres per-
sonlige tal og for at betjene sig selv. i alt foretog 
medlemmerne selvbetjening 3.712 gange.

3.000 chats
i løbet af 2014 benyttede mere end 
3.000 medlemmer sig af muligheden for 
at chatte med en pensionsrådgiver. Det, 
medlemmerne chattede mest om, var 
alderspension, overførsler og indskud.

tjek din egen pension når som helst, hvor som helst.
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som projektet er designet, skal 
30 medlemmer igennem et forløb. 
Deltagerne skal opfylde nogle 
særlige udvælgelsesbetingelser, 
for at være med. på baggrund 
af de erfaringer pilotprojektet 
bringer med sig, tager lærernes 
pensions bestyrelse stilling til, om 
det er noget langtidssygemeldte 
medlemmer fast skal tilbydes 
fremover. 

Behovet synes begrænset 
mere end et år efter projektet blev 
sat i gang, har der kun været 17 
sager igennem. De er alle afslut-
tet efter en reel indsats, hvor 
medlemmerne har modtaget 
behandling. og 17 er stadig langt 
fra målet.

”jeg var da helt overbevist 
om, at vi ville blive bestormet af 
medlemmer, som gerne ville være 

med i projektet,” siger Charlotte 
lyhne, som er projektkoordinator 
i lærernes pension, ”men vi er 
ikke altid så kloge, som vi går og 
tror. Derfor er det godt at starte 
med et pilotprojekt.”

ingen konklusioner før 
projektet er gennemført
”Det er en udfordring, at vi først 
får kontakt med de sygemeldte 

lærere sent i forløbet. mange har 
allerede været længe væk fra 
arbejdsmarkedet, når vi når dem”, 
forklarer Charlotte lyhne. ”på det 
tidspunkt, hvor vi får kontakt, er 
det offentlige allerede godt i gang 
med at yde den nødvendige hjælp, 
så der ikke er behov for mere.”

om de 17 gennemførte sager er 
nok til at drage konklusioner på, er 
ikke afgjort endnu. n

retur til arbejDet meD
FaLCk hEaLThCarE

i oKtober 2013 inDleDte lærernes pension et pilotprojeKt 

sammen meD FalCK healthCare. i projeKtet sKal FalCK  

healthCare hjælpe sygemelDte lærere meD aFKlaring 

og behanDling, så De Kan venDe tilbage på arbejDs-

marKeDet, Før De når at blive senDt på FørtiDspension 

og invaliDepension. 
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noter
husk, at du på pensionsinfo.dk kan få det samlede overblik over alle 
dine pensioner – også folkepension, atp og udbetaling fra lønmodta-
gernes Dyrtidsfond. Du får samtidig overblik over dine forsikringer ved 
sygdom og død. hjemmesiden er blevet moderniseret, og du kan nu 
også logge dig på fra din tablet eller din mobil. Du skal bruge dit nemid. 

Finansrådet undersøgte i 2014 både danskernes faktiske 
evner og deres selvforståelse inden for privatøkonomi. Der 
var stor forskel. 82 % af de godt 3.000 adspurgte erklærede 
sig enig eller helt enig i udsagnet “jeg har godt styr på min 
privatøkonomi.” men undersøgelsen afslørede også, at 39 % 
rent faktisk havde en dårlig finansiel forståelse. Finansrådet 
peger på, at mange personer risikerer at træffe forkerte 
beslutninger i god tro. Det kan være skidt for den enkelte  
og for samfundet. 

Pensionsinfo ..
få Det fuLDe overbLik på

39 % 
aF DansKerne 

har ringe 
Forståelse 
For privat- 

øKonomi

pesionsinfo- filme

Se

▲
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Verdens  bedste
Pensionssystem

verdens bedste  
pensionssystem for tredje gang

er du 30 år i dag kan du være ret sikker 
på, at du får den pension, du har fået 
stillet i udsigt. Det er blandt andet den 
sikkerhed for udbetalinger, der er med 
til at give Danmark den flotte placering. 
også sandwichen af offentlige pensioner, 
arbejdsmarkedspensioner og andre private 
pensionsordninger bidrager til, at Danmark 
igen kan placere sig i toppen.

For mange modregninger truer 
systemet
et uhensigtsmæssigt samspil mellem 
offentlige ydelser og private pensioner kan 
mindske danskernes lyst til at spare op. 
hvis det, du sparer op, bliver spist af skat-
ter og modregninger i offentlige pensioner, 
så du i sidste ende ikke har mere, end du 
ville have haft, hvis du ikke havde sparet 
op, så er incitamentet nok i fare. rege-
ringen nedsatte pensionskommissionen 
til at gå systemet efter og finde forslag 
til forbedringer, og i januar 2015 kom den 
første delrapport fra kommissionen, ”Det 

danske pensionssystem – internationalt 
anerkendt, men ikke problemfri”.

Vi skal spare mere op
selvom vi allerede sparer meget op i Dan-
mark, peger undersøgelsen på, at vi skal 
spare endnu mere op. For det første fordi 
vi lever længere og dermed skal have lagt 
mere til side for at kunne finansiere vores 
længere pensionisttilværelse. For det an-
det fordi der bliver færre erhvervsaktive til 
at finansiere de offentlige pensionsydelser 
til et stigende antal pensionister.

Få har ingen pensionsopsparing
Det er i Danmark under 10 % af de 34-59 
årige, der ikke har indbetalt til deres pen-
sion. Det er for eksempel mennesker, der er 
ledige, førtidspensionister eller selvstæn-
dige.  De risikerer at blive fattige gamle. til 
gengæld vil nogle af dem, der er lavestløn-
nede i dag, ende med at få den samme eller 
en højere indtægt som pensionister, end de 
har i deres arbejdsliv.

Det DansKe pensionssystem blev i 2014 For treDje år  

i træK Kåret til at være verDens beDste Foran lanDe  

som sverige, FinlanD, englanD, tysKlanD og FranKrig. 

Det fremgik af en rapport, som 
DanWatch offentliggjorde i slutnin-
gen af 2014, at lærernes pension 
angiveligt skulle have investeret i 
fem virksomheder, som er proble-
matiske, fordi de er engagerede i 
ulovlige israelske bosættelser. 

etikken til  
dobbelttjek

ulOVlige BOsæTTelseR

handling bag ord
på baggrund af rapporten bad 
lærernes pension ethix, det firma, 
som overvåger, at vores inve-
steringer lever op til vores etiske 
retningslinjer, om at genbesøge 
de fem virksomheder, så vi er sikre 
på, at vi lever op til vores etiske 
retningslinjer og Fn’s globale 
normer. genbesøget gav ikke an-
ledning til afvikle investeringerne, 
men der bliver fortsat holdt skær-
pet øje med nogle af dem.

17 investe ringer afviklet  
i de besatte områder 
i øjeblikket er der knap 200 virksom-
heder, lærernes pension af etiske 
årsager ikke investerer i - 17 af dem 
fordi de er involveret i opretholdel-
sen af besatte områder i palæstina.



liDt unDer halvDelen aF alle ægtesKaber 

i DanmarK enDer i sKilsmisse. har man iKKe 

aFtalt anDet, sKal huset og bilen, Formuen 

og gælDen Deles. Det sKal pensionen iKKe.

Din Livsvarige aLDerspension 
kan ikke DeLes
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pension indgår ikke i bodelingen. For nogle pensioner gælder, at i 
kan aftale i en ægtepagt, at i vil dele i tilfælde af, at i bliver skilt. 
men den livsvarige alderspension kan ikke deles – heller ikke i en 
ægtepagt. så værdien af din pensionsordning tager du med dig 
ved skilsmisse.

Ganske særlige tilfælde
i to tilfælde har skifteretten mulighed for at pålægge den ene 
part at betale en kompensation til den anden, hvis der er stor 
ulighed i jeres pensioner:

FællessKabsKompensation: hvis du af hensyn til familien 
har handlet sådan, at du ikke har kunnet spare op til din egen 
pension, men din ægtefælle har sparet meget op.

rimeligheDsKompensation: hvis i har været gift i mindst 15 
år, og der er en så stor forskel på jeres pensioner, at skifteretten 
vurderer, at det er urimeligt. 

Sæt ikke din lid til kompensation
begge former for kompensation er kun yderst sjældent blevet 
pålagt nogen. De få gange det er sket, har kompensationen 
været så lille, at den reelt ikke har udlignet forskellen på pensio-
nerne. Forskellen er kun blevet lidt mindre.

Sørg for at spare op til din egen pension
Derfor, hvis du fx af hensyn til familien går på deltid, mens bør-
nene er små, eller hvis du fx tager orlov uden løn, kan det være en 
god ide at blive ved med at betale fuldt ind til din pension. så har 
du stadig en fuld pension at leve af – også hvis jeres drøm om at 
blive gamle sammen ikke kan holde. 

også hvis din ægtefælle tjener væsentligt mere end dig og 
sparer meget mere op til pension, end du gør, skal i måske tale 
om, at mere af din indtægt skal gå til din pension, så i er mere 
lige stillet, hvis i går fra hinanden. n

Få styr på 
pensionen
log Dig på  
lppension.DK  
og tjeK Din pension

tænk det utænkelige 
Eksempel
gitte er gift med jan. jan har et job med en høj løn og en 

god pensionsordning. gitte arbejder på deltid. Med jans 

gode indtægt kan de sagtens klare det. gennem 20 år 

arbejder gitte 20 timer om ugen, og derfor er der heller 

ikke betalt ret meget ind på hendes pensionsordning.

oPretter en ekstrA Pension 
De to bliver opmærksomme på, at de nok bør indbetale 

lidt mere til pension, når nu gittes opsparing er så lille. 

De opretter en privat pensionsordning, men de gør det i 

jans navn, for han får med sin høje indtægt mest ud af 

skattefradraget. 

det der ikke skuLLe ske 
i 2007 bliver reglerne lavet om, så pensioner ikke 

længere skal deles ved skilsmisse. gitte og jan gør ikke 

noget ved deres fælles ordning i jans navn. De skal jo 

være sammen altid. Men så sker det utænkelige: Deres 

veje skal skilles. Da boet deles, er det kun en lille kapi-

talpension på knap 100.000, som bliver delt – resten 

får jan med sig. gitte har ikke andet end det, hun har 

sparet op gennem sit deltidsarbejdsliv.

kun 17 År At sPAre oP i
i en alder af 50 år, må gitte nu spare så meget op, hun 

overhovedet kan, for at hendes indtægt ikke skal falde 

drastisk, den dag hun går på pension.
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årsagen til, at der ikke er ret mange uden-
landske investorer, der har købt aktier på den 
kinesiske børs, er, at de kinesiske myndigheder 
har sat en række restriktioner op. Det lykkedes 
nordea asset management som nogle af de 
første at få en tilladelse til at handle aktier 
på kinesiske børser. De samlede i efteråret 
2014 en fond, som lærernes pension med et 
indskud på 37,5 mio. dollars har den største 
andel af. 

Uventet forrygende afkast
”vi har haft gode afkast på vores investeringer 
i Kina – ca. 50%. Det er helt forrygende og også 
noget uventet, ” fortæller porteføljemanager 
morten roed eriksen. en af årsagerne er, at 

Pioner 

på børsen i Kina
lærernes pension er blanDt nogle aF De Få internationale investorer, Der Køber aKtier  

i KinesisKe virKsomheDer gennem KinesisKe børser.

aktierne har været billige i anskaffelse i forhold 
til, hvad selskaberne er i stand til at tjene ind. 
Kina er et mere uroligt marked – priser og 
afkast kan svinge meget og hurtigt. markedet 
er også præget af, at der er mange private in-
vestorer og færre såkaldt institutionelle – som 
fx pensionsselskaber og investeringsfonde.

Etiske investeringer
Det er ikke ukendt, at der kan være store etiske 
udfordringer i Kina omkring arbejdsforhold, 
miljøhensyn, korruption og andet. Derfor har 

lærernes pension betinget sig, at fonden ope-
rerer efter lærernes pensions etiske kodeks – 
altså de regler vi har for, hvilke virksomheder vi 
vil investere i. Fondens investeringer screenes 
derfor af virksomheden ethix, som også scree-
ner lærernes pensions øvrige investeringer. 
aktier i selskaber, der viser sig etisk problema-
tiske, vil blive solgt. n

•  Det kinesiske A-aktiemarked er det tredje-
største aktiemarked i verden med omkring 
2.500 børsnoterede aktier og en samlet 
markedsværdi på ca. 4 bio. dollars.

•  Udenlandske investorer står for mindre end 
2 % af den samlede børshandel.

bonus inFo



en medlemstilgang i 2014 betyder, 
at vi nu er 134.000 medlemmer. 
Det er flere end nogensinde før 
i selskabets historie. 65 % af 
medlemmerne er kvinder og 35 % 
er mænd.

eFFektiv driFt  
giver lave  
omkostninger 
 
lærernes pension fastholder de lave omkostninger. 
omkostningsprocenten er nu nede på 1,5 % af ind-
betalingerne, og det svarer til 495 kroner pr. medlem 
om året. omkostningerne falder, fordi driften bliver 
mere effektiv i vores administrationsselskab.

vidste du det?

4.483   
mio. kroner  
inDBeTalTe læReRne Til  
DeRes PensiOneR i 2014. 

82,1    
mia. kroner   
uDgjORDe De saMleDe  
akTiVeR ulTiMO 2014. 

med en depotrente på 6,5 % i 2015 
ligger lærernes pension helt i top. 
efter skat er depotrenten på 5,5 %. 
vi har solide reserver og en for-
nuftig investeringsstrategi med 
styr på risikoen. Derfor kan vi give 
den gode rente i tider, hvor renter 
ellers er noget der bliver skruet 
ned for. vores prognoser peger på, 
at du også i de kommende år kan 
forvente at få en god forrentning 
af din pensionsordning.

12,6%  
i aFkast  
Før skat  

sTaDig  

 Få  

lærernes pension er stadig et ungt 
selskab med få pensionister. Kun 7,3 % 
af medlemmerne får udbetalt alders-
pension eller invalidepension.

pensionister 

meDlems- 
reKorD  
i 2014

stats-og indeksobligatio-
ner og danske aktier gav 
de bedste afkast i 2014. 
skov gav det ringeste. 
på lppension.dk kan du 
se, hvordan afkastet 
fordelte sig på investe-
ringsgrupper.

 35 %

 65 %

depotrente 

6,5 % 
Før skat



vil du ha’ styr på din pension?
så Kom meD til inFormationsmøDe

informationsmøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer med en 
lærerpension. Få svar på spørgsmål som, “hvorfor skal jeg tænke på pension 
nu? hvad får jeg? skal jeg spare mere op? hvad hvis jeg bliver syg og mister mit 
job? Kan familien klare sig, hvis jeg dør?”
tag din pc eller tablet og dit nemid med, så guider vi dig frem til dine egne tal. 

efter mødet kan du få en kort individuel snak med vores rådgiver.
Århus tirsdag den 28. april 2015 
hellerup  mandag den 11. maj 2015 
aalborg  torsdag den 21. maj 2015 
hellerup  torsdag den 27. august 2015 
Vejle  torsdag den 3. september 2015 

ved mødet byder lærernes pension på en sandwich og en vand.
meld dig til på vores hjemmeside lppension.dk 

kan du skimte 
dit otium?
seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 
57 år. er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke læn-
gere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du går 
på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og 
folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

møderne starter kl. 16.00 og varer ca. 3 timer. efter mødet serverer vi 
aftensmad. Du er velkommen til at tage en ledsager med.
Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du forhin-
dret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. 

så Kom meD til seniormøDe, og hør om Din pension
meLd dig eLLer jer 

tiL PÅ vores Hjemmeside 
LPPension.dk 

Viborg 
Torsdag den 17. september 2015

københavn 
Torsdag den 1. oktober 2015

Vejle 
Onsdag den 21. oktober 2015

brug evt Qr koden her


