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Danske Bank har milliarder i ny kul, olie og gas – rapport af 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Danske Bank vil efter sigende være den førende bank på det grønne område i Danmark og Norden, 

men ny rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke og partnere viser en anden virkelighed. Banken har 

nemlig milliarder i fossile brændstoffer. Klimavidenskaben er klar: vi skal udvikle nye olie og gasfelter 

og åbne nye kulminer. Alligevel har Danske Bank de seneste to år lagt 18 mia. kr. I selskaber, som 

leder efter ny olie og gas og laver nye kulprojekter.1 

Rapporten undersøger 10 nordiske banker og deres penge i fossile brændstoffer. Find den fulde 

rapport her. 

Ny olie, kul og gas 
Hvis vi skal nå 1,5°C-målet, kan vi ikke åbne nye olie- og gasfelter og nye kulminer har det 

Internationale Energiagentur (IEA) slået fast. IEA har desuden gjort det klart at nye olie- og gasfelter 

ikke kan løse den nuværende energikrise, da der går mange år, før nye felter er klar til produktion. 

Energikrisen kan altså ikke retfærdiggøre finansiering af nye olie- og gasfelter. 

 

Derfor er det særligt graverende, at Danske Bank fortsat finansierer selskaber, der udvider deres 

fossile forretning. Siden Parisaftalen i 2015 blev vedtaget, har Danske Bank lagt 100 mia. kr. i kul-, 

olie- og gasselskaber. Heraf er 40 mia. i virksomheder, som laver nye fossile projekter. De andre tre 

danske banker i undersøgelsen, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank, har sammenlagt 10 mia kr. i 

selskaber, der udvider deres kul, olie og gasproduktion. 

Af Danske Banks 40 mia. udgør de 30 mia. lån og såkaldt underwriting siden 2015, mens de 

resterende 10 mia. er investeringer i aktier og obligationer i dag. 

Arktis: verdens nordligste felt  
De seneste to år har Danske Bank lagt 6 mia. kr. i energiselskaberne Equinor og Lundin, der er ved at 

udvikle et nyt enormt olie- og gasfelt i Arktis. Wisting, som feltet hedder, bliver Norges største og 

verdens nordligste felt. Dertil kommer, at Jyske Bank i 2021 har udstedt et lån på 2,5 mia. til Equinor. 

På den måde muliggør de danske banker ny olie- og gasudvinding i Arktis. Udledningerne fra bare 

dette ene felt vil svare til det, Danmark udleder på fire år. Samtidig vil feltet udgøre en trussel mod 

det sårbare økosystem i Arktisk, herunder millioner af arktiske dyr. 

Banker bør stoppe pengene til nye fossile projekter 
Bankerne bør øjeblikkeligt stoppe finansiering af selskaber, der laver nye kul-, olie- og gasprojekter 

og udfase resterende finansiering af olie, kul og gasselskaber i tråd med 1,5°C-målet. Dette bør 

gælde både investeringer, lån og underwriting. 

Danske politikere bør handle nu 
Danske politikere bør lave et lånestop for banker til selskaber, der udvider deres fossile forretning. 

Derudover bør politikerne gøre det obligatorisk, at bankerne udarbejder og offentliggør klimaplaner, 

der er i overensstemmelse med 1,5°-målet. Klimaplanerne skal følge en standard, der flugter med 

Parisaftalens klimamål. 

 
1 Den ene halvdel kommer fra investeringer i aktier og obligationer, mens den anden halvdel komme fra lån og såkaldt 
underwriting, der henviser til, at banker faciliterer salg af nyudstedte aktier el. obligationer. 
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