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NEGATIVLISTE  

Vækstfonden (VF) finansierer og udvikler virksomheder, der er bæredygtige på 

såvel økonomi som på ansvarlighed - og dermed er langsigtede i deres forretning. 

Derfor har VF opstillet en negativliste, som har til hensigt at sikre, at VF ikke 

finansierer aktiviteter, der vurderes ikke at være bæredygtige på lang sigt.  

 

Listen har to formål; 1) at være en intern vurderingsramme og 2) at være et 

eksternt kommunikationsredskab, der klart signalerer, hvilke aktiviteter, VF ikke 

finansierer. 

 

Negativlisten centrerer sig om restriktioner på aktiviteter og specifikke brancher, da 

nogle områder vurderes at have negative indvirkninger, som er for store til at 

kunne afbødes, hvorfor VF ikke ønsker at finansiere aktiviteter her. 

  

NEGATIVLISTE 

Restriktioner på aktivitet 

 

Specificering 

Ulovlige aktiviteter 

 

 

Spekulation  

 

- herunder bl.a. skatteforhold og 
selskabskonstruktioner 

 

Aktivitet i strid med FN-

konventioner 

 

- produktion eller oplagring af 
konventionsstridige våben 

- negativ indvirkning på 
menneskerettighedskonventionerne 

 

Udnyttelse af svage 

samfundsgrupper 

 

- herunder fx vildledende 
abonnementsordninger 

Aktivitet med uforsvarlig negativ 

indvirkning på miljø og klima 

 

Aktivitet der unødigt belaster miljøet og 

biodiversiteten, herunder:  

- arktiske boringer i forbindelse med 

produktion af fossile brændstoffer, der 

øger risiko for forurening og uheld samt 

negativ påvirkning af biodiversiteten 

 

- bundtrawl ved fiskeri, hvilket forstyrrer 

biodiversiteten og har bifangst som negativ 
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påvirkning 

  

- virksomhed, der via sin aktivitet 

modarbejder en overgang til en økonomi 

baseret på lavt CO2-indhold, fx udvinding 

af olie gennem tjæresand (som er meget 

CO2-belastende) 

 

- selskaber hvis væsentlige 

forretningsaktiviteter er baseret på kul 

 

Negativ indvirkning på 

omgivelserne, som ikke kan 

afbødes 

- herunder virksomhedsaktiviteter, der 

påvirker lokalsamfund, mennesker eller 

miljø i en grad, så det er ødelæggende 

 

 

Restriktioner på områder 

 

Specificering 

Tobak Fremstilling af produkter, der af de danske 

sundhedsmyndigheder kategoriseres som tobak 

 

Life Science Kloning af mennesker 

IT og digitale løsninger Research, udvikling eller tekniske løsninger 

relateret til elektroniske dataprogrammer eller 

løsninger, der er centreret om: 

- pornografi 

- skabe ulovlig adgang til netværk 

eller download af data. 

 

 

 


