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1 Innledning 
Ifølge Retningslinje for KLP som ansvarlig investor1 utelukkes selskap som medvirker til 

grove eller systematiske brudd på internasjonale normer fra KLP og KLP-fondenes 

porteføljer.  

Den aktuelle beslutningen er i stor grad basert på Statens Pensjonsfond Utlands (SPUs) 

vurdering for utelukkelse av selskapene offentliggjort den 29. september 20212.   

 

2 KLPs Retningslinjer og praksis 
KLP ser på de samme faktorene som Etikkrådet når vi klassifiserer hva som defineres som 

alvorlige miljøødeleggelser. I følge Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 

kategoriseres dette følgende3: 

 

– Skadene er betydelige. 

– Skaden gir irreversible eller langsiktige effekter. 

– Skadene har betydelige negative konsekvenser for menneskers liv og helse. 

– Skaden er et resultat av brudd på nasjonal lov eller internasjonale normer. 

– Selskapet har unnlatt å handle for å hindre skade. 

– Selskapet har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å utbedre skaden. 

– Det er sannsynlig at selskapets uakseptable praksis vil fortsette. 

 

Den overordnede målsetningen er at KLP ikke skal bidra til brudd på internasjonale normer 

gjennom sine investeringer. Vurderingstemaet er derfor ikke bare om det foreligger brudd på 

retningslinjene, men også om det foreligger en uakseptabel risiko for pågående eller 

fremtidige brudd. 

 

1 
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20
investor.pdf 
2 https://etikkradet.no/tilradninger/alvorlig-miljoskade-2/  
3 https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Severe%20Environmental%20Damage.pdf  

https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20investor.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20investor.pdf
https://etikkradet.no/tilradninger/alvorlig-miljoskade-2/
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Severe%20Environmental%20Damage.pdf
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3 Statens pensjonsfond utlands (Etikkrådets) 

tilrådning  
Etikkrådet (Rådet) anbefaler å utelukke China Traditional Medicine Holdings Co Ltd (China 

TCM), Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og datterselskapet Beijing Tong Ren Tang 

Chinese Medicine Co Ltd (Tong Ren Tang Chinese Medicine), og China Grand 

Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (China Grand Pharma) på grunn av en 

uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade. 

Etikkrådets vurdering er rettet mot selskapenes bruk av ingredienser basert på kroppsdeler 

fra truede dyrearter i deres produksjon av tradisjonell kinesisk medisin (såkalt Traditional 

Chinese Medicine (TCM)). Rådet har vurdert om det er en uakseptabel risiko for at 

selskapene gjennom denne virksomheten medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig 

miljøskade etter § 3 tredje ledd i de etiske retningslinjene.  

I vurderinger av alvorlig miljøskade legger rådet Etikkrådet blant annet vekt på om skaden er 

stor, om den medfører irreversible eller langsiktige virkninger, om den er et resultat av brudd 

på nasjonale lover eller internasjonale normer, og hva selskapet har gjort for å forhindre 

skade og hvilke tiltak som er gjennomført for å rette opp skade. Videre vurderer rådet 

risikoen for at selskapenes praksis vil fortsette. 

3.1.1 China TCM 
 

China TCM er et farmasiselskap, notert på børsen i Hong Kong, som produserer og 

markedsfører TCM-produkter. Rådets undersøkelser viser at selskapet produserer flere ulike 

produkter der dyredeler fra truede arter inngår. Det dreier seg om horn fra saigaantilope, 

leopardbein og pangolinskjell. China TCM har bekreftet til Rådet at selskapet bruker 

kroppsdeler fra dyrearter som er truet av utryddelse og opplyst om selskapets 

lagerbeholdning av en slik art.  

Rådet legger til grunn at tap av biologisk mangfold er en global trussel mot livet på jorda, og 

at utryddelsen av arter akselerer. Rådet har fokusert på dyrearter som står på IUCNs rødliste 

over arter som er truet av global utryddelse, dvs. kritisk truede, truede eller sårbare arter, 

samt arter som er listet i vedlegg 1 i Konvensjonen om internasjonal handel med truede og 

sårbare arter (CITES). Rådet mener at selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til at 

arter blir utryddet, utarmer naturmangfoldet. Ved å produsere medisiner der kroppsdeler fra 

truede arter inngår, er det en risiko for at selskapet medvirker til irreversibel og alvorlig 

miljøskade. 

For mer informasjon om Rådets vurdering henvises det til tilrådningen4. 

KLP og KLP-fondene var investert i selskapet i forkant av utelukkelsen.  

3.1.2 Tong Ren Tang Chinese Medicine 
 

Begge selskapene er kinesiske farmasiselskaper som produserer og markedsfører 

TCMprodukter. Rådets undersøkelser viser at Tong Ren Tang Technologies produserer 18 

ulike produkter der dyredeler fra truede arter inngår. Det dreier seg om horn fra 

saigaantilope, leopardbein, pangolinskjell og musk fra moskushjort. Tong Ren Tang 

 

4 
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Beslutning%20om%20utelukkelse%20av%20ElSewedy.
pdf  

https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Beslutning%20om%20utelukkelse%20av%20ElSewedy.pdf
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Beslutning%20om%20utelukkelse%20av%20ElSewedy.pdf
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Technologies har bekreftet at selskapet bruker kroppsdeler fra dyrearter som er truet av 

utryddelse.  

Tong Ren Tang Chinese Medicine produserer ett produkt der naturlig musk inngår og skriver 

i årsrapporten at truede arter inngår i selskapets produksjon av medisiner. Rådet legger til 

grunn at tap av biologisk mangfold er en global trussel mot livet på jorda, og at utryddelsen 

av arter akselerer. Rådet har fokusert på dyrearter som står på IUCNs rødliste over arter som 

er truet av global utryddelse, dvs. kritisk truede, truede eller sårbare arter, samt arter som er 

listet i vedlegg 1 i Konvensjonen om internasjonal handel med truede og sårbare arter 

(CITES). Rådet mener at selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til at arter blir 

utryddet, utarmer naturmangfoldet. Ved å produsere medisiner der kroppsdeler fra truede 

arter inngår, er det en risiko for at selskapet medvirker til irreversibel og alvorlig miljøskade. 

For mer informasjon om Rådets vurdering henvises det til tilrådningen5. 

KLP og KLP-fondene var ikke investert i selskapet og datterselskapet i forkant av 

utelukkelsen.  

3.1.3 China Grand Pharma 
 

China Grand Pharma er et farmasiselskap notert på børsen i Hong Kong, som gjennom 

datterselskaper produserer og markedsfører TCM-produkter. Rådets undersøkelser viser at 

selskapet produserer produkter der horn fra saigaantilope som er en globalt truet art, inngår.  

Rådet legger til grunn at tap av biologisk mangfold er en global trussel mot livet på jorda, og 

at utryddelsen av arter akselerer. Rådet har fokusert på dyrearter som står på IUCNs rødliste 

over arter som er truet av global utryddelse, dvs. kritisk truede, truede eller sårbare arter, 

samt arter som er listet i vedlegg 1 i Konvensjonen om internasjonal handel med truede og 

sårbare arter (CITES). Rådet mener at selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til at 

arter blir utryddet, utarmer naturmangfoldet. Ved å produsere medisiner der kroppsdeler fra 

truede arter inngår, er det en risiko for at selskapet medvirker til irreversibel og alvorlig 

miljøskade. 

For mer informasjon om Rådets vurdering henvises det til tilrådningen6. 

KLP og KLP-fondene var ikke investert i selskapet i forkant av utelukkelsen.  

 

4 KLPs vurdering 
I likhet med SPU utelukker KLP og KLP-fondene 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 konklusjonene om at det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapene 

medvirker til eller forårsaker alvorlig miljøskade.  

 

5 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-Tong-Ren-
Tang-norsk.pdf  
6 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-China-Grand-
Pharma.pdf  

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-Tong-Ren-Tang-norsk.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-Tong-Ren-Tang-norsk.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-China-Grand-Pharma.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/09/Tilradning-China-Grand-Pharma.pdf


 

4 
 

5 Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker følgende selskap fra sine investeringer fra november 2021 på 

grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller forårsaker alvorlig 

miljøskade: 

 

1. CHINA TRADITIONAL MEDICINE HOLDINGS CO LTD 

2. TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO LTD 

3. BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE CO LTD 

4. CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LTD 

 


