
 

 

 

 

 

 

 

Innspill til Finansdepartementet på spørsmål nr. 2208 til skriftlig 
besvarelse 
Vi viser til deres e-post datert 30. august 2019 med anmodning om innspill til et spørsmål til 

skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om SPNs investeringer og 

Folketrygdfondets eierskapsutøvelse i selskaper. Folketrygdfondet er bedt om å oversende: 

i. en oversikt over fondets investeringer i selskaper med virksomhet knyttet til gruvedrift, 

tømmerhogst, kjøtt, soya og palmeolje og andre økonomiske aktiviteter som medfører 

fare for avskoging av regnskogen i Amazonas,  

ii. hvilken dialog fondet har med selskapene i pkt. i), 

iii. hvorvidt det kan garanteres at fondets investeringer ikke bidrar til regnskogsødeleggende 

virksomhet, og  

iv. en oversikt over fondets investeringer i selskaper eller fond som opererer innen 

velferdstjenester som barnehager eller helse og omsorg. 

Folketrygdfondets erfaring er at selskapene vi er investert i hvor avskoging er et vesentlig tema 

tar problematikken på alvor og er ofte ledende innenfor sin bransje på forebyggende og 

avbøtende tiltak.  

Listen under tar utgangspunkt i selskaper innenfor de ovennevnte industrien som har, eller kan 

tenkes å ha tilknytning til Brasil, både direkte og gjennom deres leverandørkjede. Dette 

inkluderer blant annet selskaper som kjøper innsatsvarer fra brasiliansk jordbruks- eller 

gruvesektor, samt befrakter disse.  

Selskapene på listen har i stor grad innført avbøtende tiltak rettet mot å unngå å bidra til 

avskoging i Amazonas.   

Folketrygdfondet har ikke tatt stilling til hvorvidt selskapenes avbøtende tiltak 

innebærer at faren for avskoging av regnskogen i Amazonas er eliminert. Dette er 

altså en bruttoliste over alle selskaper Folketrygdfondet er investert i som i kraft av industri eller 

tilknytning til Brasil ikke kan utelukkes å være tilknyttet fare for avskoging i Amazonas. 
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Vi har av praktiske hensyn ikke gjort en vurdering av investeringsselskaper, banker og 

eiendomsselskaper, da dette vil kreve opplysninger vi ikke vil klare å skaffe til veie innen fristen. 

Vi kan ikke utelukke at noen av disse eier andeler i, tilbyr finansiering til, eller leier ut eiendom til 

selskaper som igjen har virksomhet knyttet til de øvrige aktivitetene som medfører fare for 

avskoging av regnskogen i Amazonas. 

I. Fondets investeringer i selskaper med virksomhet knyttet til gruvedrift, 

tømmerhogst, kjøtt, soya og palmeolje og andre økonomiske aktiviteter 

som medfører fare for avskoging av regnskogen i Amazonas 

Selskaper Folketrygdfondet er investert i som har virksomhet i Amazonas eller hvor vi ikke kan 

utelukke har sin virksomhet i Amazonas: 

1. European Energy – vindparker i Brasil 

2. Norsk Hydro ASA – gruve- og raffineringsvirksomhet i Brasil 

3. Scatec Solar ASA – solparker i Brasil 

4. Yara ASA – anlegg på land i Brasil 

Selskaper Folketrygdfondet er investert i hvor vi ikke kan utelukke at landbruks- eller 

gruveprodukter fra Brasil kan være en innsatsfaktor: 

5. Austevoll Seafood - fiskefôr  

6. Bakkafrost – fiskefôr 

7. Boliden – metaller som innsatsfaktor 

8. Essity – pulpmasse som innsatsfaktor 

9. Felleskjøpet Agri SA (kun obligasjoner) – salg av dyrefôr 

10. Goodvalley (kun obligasjoner) – fôr til svineproduksjon 

11. Grieg Seafood – fiskefôr 

12. ICA Gruppen AB (kun obligasjoner) – diverse matvarer 

13. Idavang AS (kun obligasjoner) – fôr til svineproduksjon 

14. Lerøy Seafood Group – fiskefôr 

15. Mowi – fiskefôr 

16. Neste Oil – bruk av avfallsprodukter fra matoljeproduksjon 

17. NorgesGruppen ASA (kun obligasjoner) 

18. Orkla – diverse matvarer 

19. SalMar – fiskefôr 

20. SSAB AB (kun obligasjoner) – jernmalm som innsatsfaktor 

21. UPM – skogprodukter 

Selskaper Folketrygdfondet er investert i som er eller kan være involvert i frakt av brasilianske 

landbruks- eller gruveprodukter, som soya, jernmalm, eller matolje: 

22. Golden Ocean Group  

23. Klavenes Combination Carriers (kun obligasjoner)  

24. Odfjell (kun obligasjoner)   

25. Stolt-Nielsen II.  
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II. Dialogen Folketrygdfondet har hatt med de ovennevnte selskapene 

Folketrygdfondet tar opp sosiale og miljømessige temaer basert på vesentlighet. Av de 

ovennevnte selskapene er det spesielt Norsk Hydro som Folketrygdfondet har diskutert 

avskoging i Amazonas med over lengre tid. Selskapet har svart på Folketrygdfondets spørsmål og 

utdypet deres tiltak knyttet til å bevare det biologiske mangfoldet i det aktuelle området. Temaet 

er også tatt opp konkret i dialogen med Scatec Solar, hvor selskapet forklarte sine avbøtende 

tiltak for nødvendig hogst for å bygge solcelleparker. Innenfor matvarebransjen har avskoging 

vært et tema med flere av selskapene, både i forhold til utfordringer knyttet til bruk av palmeolje, 

samt bruk av soya i fiskefôr.  

Som nevnt innledningsvis er det vår erfaring at selskapene Folketrygdfondet er investert i har en 

moden holdning til risikoen for avskoging i deres verdikjede og er ofte ledende på feltet innenfor 

deres respektive bransjer. 

Folketrygdfondet rapporterer på aggregert basis antall dialoger og antall selskaper knyttet til 

spesifikke temaer, blant annet, klima og miljø. Ved utgangen av første halvår 2019 har 

Folketrygdfondet vært i dialog angående klima og miljø med henholdsvis 14 selskaper i Norge og 

11 i de øvrige nordiske landene. 

III. Forespørsel om garanti knyttet til regnskogsødeleggende virksomhet 

Folketrygdfondet kan aldri garantere at det ikke er selskaper i porteføljen som med sin aktivitet 

bidrar til regnskogsødeleggende virksomhet. Folketrygdfondet vil aldri ha full oversikt over 

selskapenes aktiviteter til enhver tid – særlig når det dreier seg om global virksomhet. 

Spørsmålet om hvorvidt et selskap bidrar til kritikkverdige forhold er også avhengig av 

definisjonens avgrensing. Folketrygdfondet har i dette brevet valgt å definere faren for 

tilknytning til avskoging basert på selskapenes risikoeksponering. For å konstatere at et selskap 

faktisk bidrar til avskoging kreves det en mer omfattende vurdering av selskapets risikobilde og 

tiltak. 

Folketrygdfondet er opptatt av å beholde en klar rollefordeling mellom aksjonærfellesskapet og 

styret. Vi vektlegger dialog og at selskapene initierer endringsprosessene. Det langsiktige 

arbeidet kan gjøre det vanskelig for offentligheten å se umiddelbare, målbare resultater av vårt 

arbeid med ansvarlige forvaltningspraksis. Over tid opplever vi imidlertid økt bevissthet og 

forbedringer i selskapenes etterlevelse av anerkjente prinsipper for virksomhetsstyring. 

Folketrygdfondet søker i stor grad å bevisstgjøre selskapene i porteføljen på de risikoer og 

utfordringer vi mener selskapet har, uten å angi tiltak eller virkemidler. Selskapene er nærmest 

til å vurdere hvordan utfordringene skal håndteres. 

IV. Selskaper eller fond som operer innen velferdstjenester som barnehager 

eller helse og omsorg. 

1. Hospitality Invest (kun obligasjoner) 

2. Læringsverkstedet (kun obligasjoner) 

3. Norlandia Care Group (kun obligasjoner) 
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4. Pioneer Public Properties (kun obligasjoner)  

Folketrygdfondet har ingen investeringer i eksterne fond. Fondet er investert i flere børsnoterte 

investeringsselskaper i Sverige. Av disse er det kun følgende selskap med opplyste investeringer i 

innenfor helsetjenester: 

5. Kinnevik – investeringer i tre unoterte selskaper som opererer innenfor 

helsetjenester: 

a. Livongo  

b. Babylon  

c. Cedar  

Vi tar forbehold om at de øvrige investeringsselskapene kan ha mindre investeringer i selskaper 

som har virksomhet innenfor velferdstjenester, men som er av så begrenset størrelse at det ikke 

nevnes særskilt i regnskapet.  

 

Med vennlig hilsen 

Folketrygdfondet 

 

Kjetil Houg  

Administrerende direktør  
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