Andra AP-fonden kommenterar
Swedwatch rapport ”Investering utan insyn”
Välkomnar diskussionen kring hållbara investeringar
Hållbarhetsfrågor är viktiga för Andra AP-fonden och vi bedriver ett aktivt och noggrant
arbete i frågor kopplade till miljö och etik. Vi välkomnar en diskussion kring hur vi kan bli
ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.
Investerar i jordbruksfastigheter i Australien, Brasilien och USA sedan 2011
Andra AP-fondens uppdrag från riksdagen är att långsiktigt maximera avkastningen på det
förvaltade pensionskapitalet. Fondens strategi vad gäller jordbruksinvesteringar är att
investera i storskaliga jordbruksfastigheter i länder med tydliga legala strukturer. Sedan
2010/2011 investerar Andra AP-fonden i jordbruksfastigheter genom bolag som ägs
tillsammans med andra investerare. Dessa bolag investerar i välbelägna jordbruksfastigheter
av hög kvalitet på väl utvecklade marknader, där jordbruksproduktionen är effektiv och inte
beroende av statliga bidrag eller andra stödformer. Detta innebär att många geografiska
regioner inte är aktuella att göra investeringar i för Andra AP-fonden. I dagsläget investerar
Andra AP-fonden i Australien, Brasilien och USA, främst via bolaget TIAA-CREF Global
Agriculture.
FNs rapportör ser positiva effekter av både småskaligt och storskaligt jordbruk
Brasiliens jordbruk består av både små- och storskaliga jordbruk. Olivier De Schutter, FNs
speciella rapportör, skriver i sin rapport Mission to Brazil att Brasilien har gynnats av att
både ha ett exportorienterat storskaligt jordbruk och familjejordbruk som står för större
delen av den inhemska konsumtioneni.
Det bör i detta sammanhang även påpekas att det samägda bolaget TIAA-CREF Global
Agriculture inte förvärvar familjejordbruk i Brasilien.
Saknades principer – därför tog vi och andra investerare ett eget initiativ
I samband med att Andra AP-fonden skulle börja göra investeringar i jordbruk fann vi att
det inte fanns några relevanta principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar för
institutionella investerare. Därför tog vi, tillsammans med en grupp andra internationella
investerare, fram Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk. Dessa lanserades i
september 2011. Principerna behandlar miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter,
landrättigheter och affärsetik. Alla investerare som skrivit under åtar sig att en gång per år
rapportera hur de arbetar med principerna. Andra AP-fonden har valt att inkludera denna
rapportering i fondens årliga ägarrapport, som finns på www.ap2.se.
Andra AP-fonden följer det pågående arbetet med att utveckla rai, det vill säga nya
principer för investerare utifrån FAO:s frivilliga riktlinjer, som Swedwatch rekommenderar
fonden att anpassa sig till. Det är svårt att uttrycka några synpunkter om de nya principerna
då de inte är färdiga. Fonden kan dock konstatera att FAOs befintliga riktlinjer i huvudsak
riktar sig till regeringar samt till investeringar i utvecklingsländer i främst Afrika och Asien,
vilket inte omfattar Andra AP-fonden.

Arbetar för att mänskliga rättigheter respekteras
Andra AP-fonden besöker regelbundet de jordbruksfastigheter som det gemensamma
bolaget investerat i och har möjligheter att påverka om det skulle uppstå brister i frågor som
rör hållbarhet hos arrendatorerna. Detta är möjligt via den styrelseplats som Andra APfonden har i ägarbolaget, genom vilket investeringarna sker. Det finns två fall av
anklagelser mot arrendatorer, eller rättare sagt deras underleverantörer. Detta skedde innan
Andra AP-fonden gjorde sina investeringar. Båda bolagen har friats men har ändå utvecklat
och inrättat nya rutiner för kontroller, vilket Andra AP-fonden välkomnar.
Det bör även tilläggas att flera av TIAA-CREF Global Agricultures arrendatorer är
börsnoterade bolag med det allmänintresse och krav på transparens som följer av den
ägarformen.
Verkar för ökad transparens – ska bland annat bjuda in NGOer till fastigheterna
Vi har tagit till oss av de synpunkter som Swedwatch har angående transparensen vad gäller
var jordbruksfastigheterna är belägna för att utomstående ska kunna utvärdera hur vi lever
upp till jordbruksprinciperna. TIAA-CREF Global Agriculture har av konkurrensmässiga
skäl inte kunnat uppge för Swedwatch exakt var jordbruken är belägna, eftersom det kan bli
aktuellt med tilläggsförvärv i anslutning till redan köpta jordbruk. Däremot har vi talat om i
vilka fyra områden som TIAA-CREF Global Agriculture har investerat i jordbruksfastigheter. Dessutom har vi lämnat uppgifter om arrendatorer som är knutna till
jordbruksfastigheterna, vilket gjort det möjligt för Swedwatch att inhämta ytterligare
information. Vad vi har förstått har Swedwatch dock inte kontaktat dessa.
Som ett led i att öka transparensen planerar vi även, som tidigare meddelats Swedwatch, att
under 2013 anordna en resa för ett antal NGOer som är intresserade att tillsammans med oss
besöka TIAA-CREF Global Agricultures fastigheter i Brasilien.
Andra AP-fonden kommer att se över ytterligare möjligheter till ökad transparens, i enlighet
med fondens löpande utvecklingsarbete rörande denna typ av investering.
Kontroller genomförs kontinuerligt
Radar, som förvaltar jordbruksinvesteringarna, besöker kontinuerligt jordbruken. Radar
använder sig av satellitbilder för att övervaka att arrendatorerna följer kraven vad gäller
naturreservat och skyddsområden. För att försäkra sig om att arbetstagarnas rättigheter
respekteras på de fastigheter som Radar ansvarar för genomfördes under 2010 två
oberoende revisioner av alla jordbruksegendomar där sockerrör odlas. Under 2011 gjordes
även en revision av alla jordbruksegendomar där spannmål odlas. Inga incidenter
identifierades. Före ett fastighetsköp undersöks arbetsförhållandena. Dessutom är ett flertal
av arrendatorerna hållbarhetscertifierade, vilket innebär att de kontrolleras regelbundet
inom ramen för de programmen.
Samtidigt fortsätter Andra AP-fonden att utveckla relevanta och kontinuerliga kontroller
tillsammans med andra investerare i linje med Principer för ansvarsfulla investeringar i
jordbruk.
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