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Summering av Landshypotek Banks klimatstrategi 

Riktning framåt i ett förändrat klimat 
och samhälle 
 

Under 2022 har styrelsen i Landshypotek Bank antagit en klimatstrategi som sätter riktningen 
och ambition för bankens verksamhet i ett förändrat klimat. Vi är alla en del av orsaken till 
klimatförändringarna och har därmed även ett ansvar att begränsa dess påverkan och anpassa 
oss till det som inte går att bromsa.   

Klimatstrategin bygger vidare på bankens hållbarhetsarbete, men med ett tydligt fokus på 
klimatet och klimatrisker. Klimatrisker är, likt andra ESG-risker, del av bankens kreditrisk och 
behandlas i bankens riskregelverk. Klimatstrategin har tagits fram för att tydliggöra bankens 
målsättning inom området och tydliggöra vilka klimatrelaterade risker och åtgärder som är 
relevanta för Landshypotek Bank med utlåning till lantbrukare, skogsägare och husägare i hela 
landet. 

Målsättningar 
Landshypotek Bank står bakom den bankgemensamma klimatfärdplanen som antogs våren 
2021. I den fastställs målet om att säkerställa att bankens verksamhet är i linje med Parisavtalet 
och det svenska målet om netto-noll utsläpp till senast 2045. För att säkerställa att banken når 
dit har följande delmål satts upp: 

• Under 2022 ska banken identifiera sina mest betydande positiva och negativa effekter 
på samhället, ekonomin och miljön. 

• Under 2022 ska banken gå med i det globala initiativet ”Principer för hållbar 
bankverksamhet” [Principles for Responsible Banking] 

• Senast 2024 ska banken mäta koldioxidavtrycket av hela sin verksamhet inklusive 
avtrycket av bankens utlåningsverksamhet. Mätningen görs därefter årligen. 

• Senast 2026 ska banken säkerställa att bankens strategi och målsättning bidrar till att nå 
det övergripande målet om netto-noll utsläpp till 2045 som senast. 

Målsättningarna ska följas upp minst årligen och rapporteras av vd till styrelse. 
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Exempel på konkreta åtgärder och bankens roll 
för att minska klimatförändringarna 

Mål Åtgärd Påverkade 
sektorer 

Alternativ Bankens roll 

Minska 
klimatförändringarna 

Utfasning av 
fossila drivmedel 
till fordon 

Jordbruk, 
skogsbruk 

Övergång till 
biobaserade 
drivmedel eller 
elfordon om sådana 
finns på marknaden. 

Banken kan finansiera övergången till 
fossilfria alternativ vid inköp av nya fordon.  

Minska 
klimatförändringarna 

Utfasning av 
fossila drivmedel 
till arbetsmaskiner 

Jordbruk, 
skogsbruk 

Övergång till 
biobaserade 
drivmedel till 
arbetsmaskiner eller 
elektrifierade 
arbetsmaskiner om 
sådana finns på 
marknaden. 

Banken kan finansiera övergången till 
fossilfria alternativ vid inköp av nya 
arbetsmaskiner. 

Minska 
klimatförändringarna 

Utfasning av 
fossila bränslen 
till uppvärmning 
och fossilfri 
energiförbrukning 
 

Jordbruk, 
boende 

För jordbruket: 
Övergång till 
biobaserade/förnybara 
bränslen till 
uppvärmning. 
 
För boende: 
Övergång till 
fossilfria/förnybara 
uppvärmningskällor.  

För jordbruket: Banken kan bistå i 
finansiering av ny infrastruktur till 
uppvärmning och energiproduktion. 
 
För boende: Banken kan finansiera 
investeringar i fossilfri uppvärmning så som 
bergvärme eller solceller för fossilfri 
elproduktion. Uppvärmningskällan kan 
beaktas i bankens kreditprövning. 
 

Minska 
klimatförändringarna 

Utfasning av 
konstgödsel som 
framställs med 
fossil energi 
 

Jordbruk, 
skogsbruk 

Övergång till 
konstgödsel med 
mindre påverkan på 
klimatet. 

Banken har ingen direkt roll men kan föra 
en aktiv dialog med kunder eller ställa krav i 
utlåningen när produkten finns på 
marknaden i större utsträckning.  
 

Minska 
klimatförändringarna 

Minska utsläpp 
från 
jordbruksmark 
 

Jordbruk Att t.ex. alltid eller i 
största möjliga mån 
ha bevuxen mark 
istället för att låta 
mark ligga öppen 
under perioder. 

Banken har ingen direkt roll genom 
finansiering men kan föra en aktiv dialog 
med våra kunder och ägare om behovet att 
ha bevuxen mark eller andra 
brukningsmetoder. 
 

Minska 
klimatförändringarna 

Ändrade 
regelverk på 
klimatområdet 
som kan påverka 
hur olika 
marktyper kan 
brukas 
 

Jordbruk, 
skogsbruk 

Aktiv dialog med 
banker, myndigheter 
och andra viktiga 
intressenter om de 
förutsättningar som 
behövs för jord- och 
skogsbrukets 
klimatomställning. 

Aktiv dialog med våra kunder, ägare, 
myndigheter och andra intressenter. 
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Exempel på konkreta åtgärder och bankens roll för 
att anpassa till klimatförändringarna 

Mål Risk Påverkade 
sektorer 

Möjliga åtgärder Bankens roll 

Anpassning till 
klimatförändringarna 

Storm Skogsbruk 
(primärt), 
jordbruk 
(sekundärt) 

Ståndsortsanpassad 
trädslagsfördelning 

Banken har ingen direkt 
roll genom finansieringen 
men kan föra en aktiv 
dialog med kunder. 

Anpassning till 
klimatförändringarna 

Översvämning till 
följd av extrem 
nederbörd 

Jordbruk, 
skogsbruk, 
boende 

Invallningar och diken för 
att skydda 
jordbruksfastigheter, 
byggnader och infrastruktur 
mot översvämningar. 
  
För skogen krävs bland 
annat bättre planering av 
avverkning för att minska 
risken för att extremflöden 
inträffar. 

Banken kan finansiera 
konstruktion av 
invallningar och diken på 
jordbruksfastigheter. 
 
Banken kan finansiera 
dränering av 
jordbruksmark och 
småhus. 
 

Anpassning till 
klimatförändringarna 

Ökad risk för 
skogsbränder 
  

Skogsbruk Metoder för brandskydd 
genomförs inom 
skogsbruket. Återvätning av 
dikad mark för att skapa 
barriärer för brand. 

Banken har ingen direkt 
roll genom finansiering 
men kan föra en aktiv 
dialog med kunder.  
  

Anpassning till 
klimatförändringarna 

Insekts-och 
skadedjursangrepp 
 

Jordbruk, 
skogsbruk 
 
 

Ståndortsanpassad 
trädslagsfördelning 
 

Banken har ingen direkt 
roll genom finansieringen 
men kan föra en aktiv 
dialog med kunder. 

Anpassning till 
klimatförändringarna 

Torka 
 

Jordbruk, 
skogsbruk 

Jordbruk: 
Bevattningsmöjligheter för 
åkermark eller 
bevattningsdammar. 
Anläggning av våtmarker ett 
alternativ för att lagra 
regnvatten vid 
jordbruksmark. 
  
För skogsbruket: Bättre 
ståndortsanpassa 
trädslaget på torr mark och 
eventuell restaurering av 
våtmarker.  

Banken kan finansiera 
bevattningsalternativ och 
föra en aktiv dialog med 
kunder avseende andra 
åtgärder. 
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Anpassning till 
klimatförändringarna 

Höjd havs- och 
vattennivå 
 

Jordbruk, 
skogsbruk, 
boende 

Tydlig identifiering av 
riskområden i samverkan 
med myndigheter. 
Eventuella restriktioner vad 
gäller körning, 
nybyggnation eller 
avverkning kan behövas. 
 

Banken har ingen direkt 
roll men blir en del av 
bankens riskbedömning på 
kredit- och portföljnivå. 
 
Banken kan exkludera 
vissa fastigheter beroende 
på risk och läge. 
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