
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bæredygtighedspolitik 

Lauritzen Fonden ønsker med denne bæredygtighedspolitik at sætte rammerne for Fondens 

arbejde med social, miljø- og klima samt ledelsesmæssig ansvarlighed.    

Hvem er Lauritzen Fonden og hvad er Fondens virke? 

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. 

Erhvervsaktiviteterne er samlet i Lauritzen Fonden Holding, der bl.a. tæller selskaberne J. 

Lauritzen, DFDS og øvrige investeringer med det formål at virke for Danmarks anseelse ved 

fremme og udvikling af dansk søfart, særligt indenfor international skibsfart, og af dansk 

foretagsomhed i øvrigt. Fondens erhvervsaktiviteter er således primært i den maritime 

branche og i særlig grad i selvstændige shipping selskaber. Det er derfor her, at Fondens 

største (indirekte) sociale, miljø og klimamæssige samt ledelsesmæssige påvirkning er. De 

årlige almennyttige uddelinger er i stor grad rettet mod organisationer og aktører, der 

arbejder med børn og unge i udsatte positioner, primært i Danmark.  

Formålet og omfanget af bæredygtighedspolitikken 

Som erhvervsdrivende fond opererer Lauritzen Fonden med et dobbelt formål, hvorfor 

Fondens samfundsmæssige ansvar kobler sig både til Fondens erhvervsaktiviteter 

(investeringer) og Fondens almennyttige virke (uddelinger). Herudover er Fonden 

arbejdsgiver for medarbejdere samt ejer og driver af tre ejendomme, som også er omfattet af 

Fondens samfundsmæssige ansvar.  
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Tilgang – compliance, principper og værdier 

Lauritzen Fondens tilgang til social, miljø- og klima samt ledelsesmæssig ansvarlighed er 

forankret i Fondens DNA, som bygger på at drive forretning med omtanke for det samfund 

Fonden er en del af og med et socialt ansvarligt menneskesyn.  

Med investeringer i en global branche er det essentielt, at det er universelt accepterede og 

vedtagne konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet, 

klimapåvirkning og anti-korruption, der er udgangspunktet for arbejdet med flere bundlinjer. 

Derfor bygger Fondens eget virke, de rammer Fonden udstikker for investeringer samt 

Fondens uddelinger på en tilgang om compliance ift. gældende lov og regler, universelle 

principper for ansvarlig virksomhedsledelse samt Fondens værdier og menneskesyn. 

Social ansvarlighed 

Lauritzen Fonden støtter og respekterer beskyttelse af internationalt proklamerede 

menneskerettigheder, herunder UN Guiding Principles on Business and Human Rights – 

og vil arbejde for at sikre at Fonden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 

Herunder respekterer Lauritzen Fonden friheden til at organisering og anerkender 

arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. Fonden støtter i sin tilgang også udryddelse af 

alle former for tvangsarbejde, afskaffelse af børnearbejde samt eliminering af diskrimination i 

arbejds- og ansættelsesforhold. Endvidere arbejder Fonden i sine uddelinger målrettet med 

at bidrage til konkrete SDG-mål. 

Miljø- og klimamæssig ansvarlighed 

Lauritzen Fonden støtter en ansvarlig tilgang til miljømæssige udfordringer, herunder 

også at der tages initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Endvidere tilskynder 

Fonden til udvikling og udbredelse af miljømæssige teknologier. Endvidere arbejder Fonden i 

sine uddelinger målrettet med at bidrage til konkrete SDG-mål. 

Ledelsesmæssig ansvarlighed 

Lauritzen Fonden modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og 

bestikkelse. Fonden arbejder efter principperne for god fondsledelse, hvor transparens og 

ordentlighed er essentielle for ledelsen af Fonden, Fondens investeringer og uddelinger. 

Endvidere arbejder Fonden i sine uddelinger målrettet med at bidrage til konkrete SDG-mål. 

I praksis betyder det, at alle tre ovenstående områder integreres i Fondens egne relevante 

politikker og/eller procedurer samt regelsæt på området. En forventning som ligeledes 

formidles videre, der hvor Fonden har mulighed for at yde aktivt ejerskab og/eller har 

bestemmende indflydelse.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hvem har ansvaret for politikken? 

Det er Lauritzen Fondens bestyrelse, der er ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af 

fondens bæredygtighedspolitik. I det daglige er det Fondens direktion, der har ansvaret for at 

politikken implementeres og efterleves, herunder sikre passende træning og videns 

opdatering om bæredygtighed for medarbejderne i Fonden. 

Denne bæredygtighedspolitik er godkendt af Lauritzen Fondens bestyrelse på 

bestyrelsesmøde onsdag den 30. november 2022. Fremadrettet indgår politikken i 

bestyrelsens årshjul, hvor erfaringer og lovgivning indenfor bæredygtighed – både på det 

sociale, miljø og klimamæssige samt ledelsesmæssige område vil være udgangspunkt for 

eventuelle kommende opdateringer. 


