
 

 

 

 

Länsförsäkringars kommentar till rapporten Forests on Fire 
 

Länsförsäkringar ser allvarligt på frågan om avskogning i Amazonas och ser fokuserat 
påverkansarbete som den mest effektiva metoden för att förändra bolagens agerande. 
Påverkansarbetet fokuserar på de bolagen med störst risker inom det aktuella området. Olika 
metoder för påverkansarbete kan användas för olika bolag beroende på vilken metod som ger störst 
möjlighet att påverka. I de flesta fall sker dialogen genom internationella investerarinitiativ där 
representanter för LF medverkar, i vissa fall genom de externa förvaltare som Länsförsäkringar 
anlitar och vissa fall via en extern leverantör. Eftersom vi är en liten ägare i de bolag som vi investerar 
i globalt är samarbeta med andra investerare viktigt för att åstadkomma största möjliga effekt hos 
bolag som vi försöker påverka.  

I granskningen konstateras att Länsförsäkringar deltar i flera internationella initiativ inom området 
avskogning och att vi har bedrivit påverkansarbete gentemot två av de tre bolagen som rapporten 
fokuserar på.  

Rapporten konstaterar att Länsförsäkringar inte haft något påverkansarbete med bolaget Blackstone 
kopplat till avskogning. Blackstone finns även som innehav i en av Länsförsäkringars 
hållbarhetsinriktade fonder, Länsförsäkringar Global Klimatindex. Den koppling mellan Blackstone 
och avskogningen i Brasilien som lyfts fram i rapporten handlar om Blackstones investering i det 
Brasilianska bolaget Hidrovias. Enligt den senaste rapporteringen från Blackstone har bolaget inte 
längre kvar sin investering i Hidrovias och vi ser därför inte bolaget som prioriterat för 
påverkansarbete kopplat till avskogning.  

Jämfört med de andra bankerna i rapporten har Länsförsäkringar svagare policys inom de områden 
som berör avskogning. Samtidigt visar granskningen att det påverkansarbete som i praktiken bedrivs 
av Länsförsäkringar är likvärdigt eller mer omfattande jämfört med de andra bankerna. Det visar att 
vi har varit sämre på att berätta om vad vi faktiskt gör samt att uppdatera våra publika 
ställningstaganden, vilket är något som vi kommer att se över. 

 


