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Regeringen er sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet blevet enige om at etablere Danmarks Grønne Fremtidsfond, 

der med en samlet kapital på 25 mia. kr. skal bidrage til den grønne omstilling.  

For at sikre den nødvendige grønne gennemslagskraft har aftaleparterne besluttet, 

at institutionerne under Danmarks Grønne Fremtidsfond skal tage udgangspunkt 

i en fælles grøn investeringspolitik, når de skal vurdere, om projekter falder inden 

for Fremtidsfondens formål. 

Den grønne investeringspolitik indebærer, at institutionerne under Fremtidsfon-

den kun kan finansiere eller foretage investeringer i aktiviteter, der fremmer eller 

har tydeligt potentiale til at understøtte en national og/eller global grøn omstilling. 

Overordnet medfører den grønne investeringspolitik, at: 

• Alle aktiviteter, der opfylder formålet med EU’s taksonomi for bæredyg-

tige investeringer, og som herudover falder inden for Danmarks Grønne 

Fremtidsfonds overordnede formål, kan opnå finansiering fra Fonden.  

• Nye grønne teknologier og løsninger, SMV’er og mindre projekter samt 

aktiviteter, der ikke er beskrevet uddybende i taksonomien, men hvor akti-

viteterne, ud fra en række fælles kriterier, vurderes at understøtte den 

grønne omstilling, også kan opnå finansiering fra Fonden.  

Den forventede CO2e-reduktion af de aktiviteter, der påtænkes finansieret eller in-

vesteret i, vil i alle relevante tilfælde så vidt muligt indgå i vurderingen af, om akti-

viteten falder inden for Fremtidsfondens formål. Der vil endvidere årligt blive 

rapporteret en samlet CO2e-effekt af Fondens aktiviteter på både globalt og natio-

nalt niveau.  

Fremtidsfonden vil imidlertid også foretage finansieringer af eller investeringer i 

projekter, der f.eks. fremmer grøn omstilling, bidrager til beskyttelse af natur, 

klima og miljø og/eller er målrettet vandknaphed og fødevaremangel. Der anven-

des derfor også supplerende grønne kriterier, som har fokus på fx miljø- og natur-

mæssige forhold og brugen af vandressourcer.  

Investeringspolitikken for fondene forventes offentliggjort på Fremtidsfondens 

hjemmeside. 
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