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Sensitivitet: Begrenset 

Beslutning om utelukkelse av Halcyon Agri Corp Ltd. 
 Mars 2019 
 

 

Innledning 
KLP har besluttet å utelukke selskapet Halcyon Agri Corp Ltd. fra KLP og KLP-fondenes 

(KLP) investeringer mars 2019. Bakgrunnen for beslutningen er Statens Pensjonsfond 

Utlands (SPUs) utelukkelse av selskapet på grunn av en uakseptabel risiko for at 

selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade. Beslutningen fra SPU ble offentliggjort den 

18. mars 2019.1 

Halcyon produserer spesialprodukter av naturgummi og eier gummiplantasjer og 

foredlingsanlegg i Kamerun, Elfenbenskysten og Malaysia. Selskapet er notert på 

børsen i Singapore. 

KLP og KLP-fondenes har ikke vært investert i selskapet.  

Bakgrunn  
Etikkrådets vurdering av Halcyon Agri Corp Ltd. er rettet mot selskapets 

gummiplantasjer i Kamerun der selskapet er i ferd med å konvertere tropisk skog til 

plantasjer. Under følger et kort sammendrag av Etikkrådets vurdering. Vurderingen kan 

leses i sin helhet på Etikkrådets hjemmesider.2 

Konsesjonsområdet i Kamerun består av tre deler på til sammen 589 km2. The North 

concession er nesten ferdigstilt, mens mesteparten av the Centre og the South 

concession, som utgjør 543 km2, fremdeles er intakt. De to sistnevnte er dekket av tett 

regnskog og sumpskog og har en 33 km lang felles grense med et UNESCO 

verdensarvområde, the Dja Faunal Reserve. Rådets undersøkelser tyder på at mer enn 

48 km2 med skog, hvorav 16 km2 er skog med særlig høye verneverdier, er ryddet etter 

30. desember 2015, hovedsakelig i the Centre concession. Halcyons vurdering av 

områder med særlig høye verneverdier (HCV) kartla rundt 256 km2 som HCV-områder, 

men selskapet har bare satt av rundt halvparten av dette til vern, hovedsakelig i the 

South concession. Resten er planlagt konvertert til plantasjer.  

Halcyons konsesjonsområde ligger i en region med et svært rikt og unikt biologisk 

mangfold. Selskapets egne rapporter viser at skogen som dekker konsesjonsområdet, er 

 
1 https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2019/decision-to-exclude-company-from-the-

government-pension-fund-global/ 

2 https://etikkradet.no/ 
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leveområder for mer enn 20 arter som står på the Internation Union for the Conservation 

of Nature’s (IUCN) rødliste over truede, sårbare eller nær truede arter, blant annet 

lavlandsgorillaer, sjimpanser og skogelefanter. To av artene er kritisk truet, som betyr at 

det er en ekstremt høy risiko for at de vil bli utryddet. Dette faktum er ikke vurdert verken 

i miljøkonsekvensvurderingene eller HCV-vurderingen, og ingen av disse rapportene 

inneholder noen henvisning til IUCN. For rådet fremstår det som at viktige verneverdier i 

konsesjonsområdet ikke er blitt godt nok utredet, hvilket innebærer at man ikke vet 

hvilke andre viktige miljøverdier som vil gå tapt som følge av plantasjeutviklingen. For 

rådet er det likevel et tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at virksomheten vil føre til 

irreversibel miljøskade ettersom fjerning av all vegetasjon i området medfører at 

habitater og viktig biologisk mangfold vil bli ødelagt slik også 

miljøkonsekvensvurderingene beskriver.  

Tiltakene som selskapet har gjennomført, vil neppe være tilstrekkelige til å redusere 

miljøskadene knyttet til utviklingen av plantasjen. Rådet legger vekt på at selskapet 

allerede har utviklet områder med viktige verneverdier, og at det bare vil sette av 

halvparten av de områdene som er identifisert som HCV-områder. Det er også en risiko 

for at de områdene som selskapet faktisk har satt av for å beskyttet truede arter, er for 

små og fragmenterte til å opprettholde levedyktige bestander av slike arter.  

Når det gjelder konsekvensen for verdensarvområdet, legger rådet vekt på at UNESCO 

har påpekt risikoen for at plantasjen vil kunne skade Dja-reservatets enestående 

universelle verdier, særlig på grunn av den store tilstrømningen av arbeidskraft. Halcyon 

har ikke godtgjort at tiltakene som er gjennomført, vil være tilstrekkelige til å avbøte 

dette.  

Rådet konkluderer med at omfanget av avskogingen i et område med et særdeles rikt og 

unikt biologisk mangfold og mange truede arter, samt risikoen for at virksomheten vil 

skade verdiene i verdensarvområdet, kvalifiserer som alvorlig miljøskade, og anbefaler 

derfor at Halcyon utelukkes fra SPU. 

 

Analyse 
I likhet med SPU utelukker KLP selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at 

selskapet medvirker til eller forårsaker alvorlig miljøskade. Begrunnelsen fra Etikkrådet 

er omfattende og grundig og KLP finner derfor ingen grunn til å avvike fra konklusjonen 

om at det foreligger en uakseptabel risiko for at Halcyon Agri Corp Ltd. medvirker til eller 

forårsaker alvorlig miljøskade. 
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Beslutning 
Selskapet Halcyon Agri Corp Ltd. utelukkes fra KLP og KLP-fondenes investeringer fra 

mars 2019.  
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