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SÅ MANGE VINDMØLLER FÅR VI FOR 1 PCT. AF 
PENSIONSSELSKABERNE FORMUE 

Ny opgørelse viser, at pensionsselskaberne blot investerer 1,6 pct. af deres formue på 
2.700 mia. kr. i vedvarende energi. Øger pensionsselskaberne den post med blot 1 pct., 
ville det svare til ca. 540 af de største havmøller. ”Så mange vindmøller vil give energi til 3 
mio. almindelige danske husstande – vel at mærke grøn, sund energi, der ikke samtidig 
forringer den luft vi indånder,” siger Christian Poll, der er klima- og miljøordfører for 
Alternativet. 

Kun 42 mia. kr. ud af pensionsselskabernes samlede formue på 2.700 mia. kr. går til 
vedvarende energi, fremgår det af en kortlægning foretaget af Forsikring og Pension. 
Samtidig investerer de 15,7 mia. kr. i sort energi som fx kul og olie. Det investeringsleje 
placerer Danmark på en 8.-plads på et nyt globalt indeks over, hvordan pensionspenge 
investeres i klima og energi. Langt efter Norge, Sverige og Australien på hhv. 1., 2. og 3.-
pladsen. 

”Jeg er helt enig i den internationale kritik, der nu lyder af de danske pensionsselskaber. At 
vi ikke ligger højere siger desværre en del om vores ambitionsniveau. Men samtidig er det 
jo opløftende at se på, hvor enorm en forskel selv en lille del af pensionsformuen vil 
betyde,” siger Christian Poll og fortsætter: 

”Hvis pensionsformuen gik ambitiøst til vindkraft kunne vi være uafhængige af fossil 
energi, fx russisk gas, på ganske kort tid. Forestiller vi os, at 3,5 pct. af penssionsformuen 
gik til vedvarende energi ville vi være i mål - og provenuet fra møllerne kunne jo bare føres 
direkte tilbage til pensionskasserne. Det er helt vildt at tænke på, og jeg håber, at også 
pensionsselskaberne snart vil se lyset,” afslutter Christian Poll.  

Med venlig hilsen 
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