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Ecogains 
Biodiversitetsindeks 2021 – 
Finland bedst indenfor 
biodiversitet i Norden och 
Baltikum 
 

For tredje år i træk præsenteres Ecogains 
Biodiversitetsindeks, en vurdering av de største 
svenske, nordiske och baltiske virksomheders 
rapporter om bæredygtighed ud fra hvordan de 
arbejder med biodiversitet. I alt er 240 virksomheder i 
otte lande vurderet, og i år er det svenske Vattenfall 
som præsterer bedst både i den svenske och 
internationelle rankning. For andet år i træk havner 
Finland i toppen i en sammenligning mellem lande. 
 
Sidste års indeks viste tydeligt den forskel som findes mellem storvirksomhedernes 
bæredygtighedsarbejde indenfor henholdsvis biodiversitet og klima– ikke et eneste af de 
vurderede virksomheder i Sverige havde år 2020 sat videnskabeligt forankrede mål for 
biodiversitet. Selvom den opadgående trend for faktiske mål og initiativer går langsomt, ses i 
år en betydelig forskel: for første gang nævner mere end halvdelen (66%) af de største, 
nordiske virksomheder biodiversitet i sine bæredygtighedsrapporter.  
 
I en landemæssig sammenligning mellem de 20 højest rankede virksomheder i hvert land 
ligger Finland på førstepladsen efterfulgt af Norge, Sverige og Danmark. Island ligger på 
sidstepladsen efter de baltiske lande. Blandt de 100 største virksomheder i Norden ligger tre 
finske virksomheder i top 5: Fortum på andenpladsen, Kesko og UPM-Kymmene på en delt 
fjerdeplads. Fortum er også den virksomhed på den finske liste som præsterer bedst.  
 

- Selvom trenden fortsat går i den rigtige retning viser storvirksomhedernes rapporter at 
biodiversitet ikke håndteres udfra den økonomiske risiko som den udgør på sigt, siger 
Frederik Höök, administrerende direktør på Ecogain.  

 
I løbet af efteråret skal FN beslutte om nye, globale mål for biodiversitet, et ”1,5-gradersmål 
for naturen”, noget som forventes at få stor betydning for erhvervslivet. Samtidig udvikler 
Science Based Targets Network (SBTN) metoder og retningslinier for de firmaer som vil sætte 
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mål for biodiversitet i linje med videnskaben. Ecogain har tilpasset årets Biodiversitetsindeks 
så det er i linje med SBTN’s indledende rammer. 

Ecogains Biodiversitetsindeks vurderer virksomheder baseret på 23 kontrolspørgsmål. 
Virksomhedernes ambitionsniveau kategoriseres udfra trafiklysets tre farver ud fra om 
virksomheden har, eller ikke har, et tidsbestemt mål om biodiversietet som er i linje med 
videnskaben.  

• Grønt lys gives til virksomheder med tidsbestemte mål om NoNetLoss (NLL) eller 
Biodiversity Net Gain (BNG) til 2030. 

• Gult lys gives til virksomheder som har nogen form af mål eller policy for biodiversitet.  
• Rødt lys gives til virksomheder uden mål eller policy for biodiversitet.  

I årets Biodiversitetsindeks får fire svenske virksomheder grønt lys for sit arbejde, et opsving 
sammenlignet med sidste år, hvor ingen nåede disse kriterier. De fire virksomheder er 
Vattenfall, Boliden, H&M og SCA, som i sine seneste rapporter om bæredygtighed har haft 
tidssatte mål for NoNetLoss (NLL) eller Biodiversity Net Gain (BNG) for 2030. Vattenfall, der 
sidste år stod på 10.-pladsen blandt svenske virksomheder, præsterer nu bedst både på den 
svenske liste og blandt alle de 240 nordiske og baltiske firmaer som har vurderets.  

- Vattenfall viser i sin seneste bæredygtighedsrapport at virksomheden efterstræber en 
nettopositiv effekt på biodiversitet år 2030. De viser også at de integrerer bedømninger 
af biodiversitet i sine forretningsprocesser. Det giver effekt i vores analyse, siger Anders 
Enetjärn, Ecogains grundlægger og initiativtager til Biodiversitetsindeks.  

Ecogains Biodiversitetsindeks er på tre år vokset fra at kun omfatte Sverige til at nu inkludere 
otte lande, og endnu flere skal inkluderes i fremtiden. I år er en del af analysen gennemført 
med hjælp af AI, i samarbejde med Knowit. Med Biodiversitetsindeks 2021 indleder Ecogain 
desuden et samarbejde med Nasdaq i rollen som ”Official Biodiversity Data Provider” udfra 
den virksomhedsdata som Ecogain indsamler og analyserer.  
 

- Målet med Biodiversitetsindeks er at virksomheder skal få hjælp til at forstå hvordan 
biodiversitet er relevant for dem, så det kan integreres som en naturlig del i et 
strategisk arbejde med bæredygtighed og forretninger. Der er lang vej til et virkelig 
bæredygtigt erhvervsliv, men vi ser en øget interesse og engagement. At store, globale, 
financielle interessenter som Nasdaq nu belyser biodiversitet, er et tydligt signal til 
erhvervslivet om at alle virksomheder bør løfte spørgsmålet, siger Fredrik Höök, 
administrerende direktør for Ecogain.  

 
Hele rapporten kan downloades på Ecogains hjemmeside: 
https://www.ecogain.se/biodiversitetsindex  
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The full report and live stream of the release in English is available on Ecogain's website after 
May 27: https://www.ecogain.se/ecogain-biodiversity-index 
 
For mere information og yderligere kommentarer om analysen, kontakt: 
Fredrik Höök, vd Ecogain, telefon: +46 (0) 10-405 90 07, email: Fredrik.hook@ecogain.se 
Billeder til fri benyttelse: Emelie Ousbäck, markedsansvarlig Ecogain, telefon: +46 (0)10 405 
90 03, email: emelie.ousback@ecogain.se 
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