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Danmarks Grønne Fremtidsfond
Danmark er før gået foran i den grønne omstilling for at skabe en 
bedre fremtid og et grønt erhvervsliv. Klimaforandringerne viser, 
at der er brug for, at vi gør det igen. 

Derfor er regeringen sammen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Alternativet blevet enige om at etablere Danmarks Grønne Fremtids-
fond, der med en samlet kapacitet på 25 mia. kr. blandt andet skal hjælpe 
grønne virksomheder med risikovillig kapital og hjælp til at nå eksportmarkeder. 

25 mia. 
kr. 
i samlet investerings-
kapacitet til grønne 
virksomheder

Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til en national og 
global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye 
teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, 
lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global 
eksport af grøn teknologi. 
Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som 
klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i 
form af fødevaremangel og vandknaphed.

Det er første gang, at der oprettes en fond med fokus på hele det grønne om-
råde. Det kan være støtte til udvikling af nye teknologier i iværksættervirksom-
heder, så gode ideer kan blive til grønne arbejdspladser. Eller finansiering til 
en virksomhed med grøn teknologi, der mangler finansiering til at nå et større 
marked. Det kan også være målrettet eksportkredit, så grønne danske løsninger 
kan nå hele verden. Eller international støtte der skal hjælpe udviklings lande i 
mål med deres grønne projekter.

Sådan bliver pengene sat i arbejde
Fondens indsats vil blive implementeret på skuldrene af eksisterende statslige 
fonde, så der sikres en hurtig igangsættelse af nye grønne projekter med dertil-
hørende grønne klimaeffekter, jf. figur 1.
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Figur 1
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DGIF’s 6 mia. kr. tildeles primært som en statsgaranteret låneramme, som skal 
anvendes til at medfinansiere investeringer, der fremmer en grøn omstilling af 
det danske samfund.

Vækstfondens 4 mia. kr. tildeles som et statsligt kapitalindskud, som skal an-
vendes til at igangsætte en bred og langsigtet indsats for at opbygge et marked 
for grøn, risikovillig kapital. 

EKF Danmarks Eksportkredits 14 mia. kr. afsættes som en statslig genforsik-
rings-ramme, der skal anvendes til at styrke EKF’s muligheder for at garantere 
de danske virksomheders eksport af grøn teknologi.

IFU’s 1 mia. kr. tildeles via et statsligt genudlån, der skal anvendes til inve-
steringer i og lån til projekter i udviklingslande, som støtter etableringen af 
bæredygtig udvikling.

Finansiering
Danmarks Grønne Fremtidsfonds indsatser rettes mod aktiviteter med et mar-
kedsmæssigt afkast, hvilket indebærer, at de, som udgangspunkt, ikke påvirker 
de offentlige finanser. Aktiviteterne vil imidlertid indebære statsfinansielle risici 
for tab. Risiciene afdækkes dels ved, at der afsættes midler på finansloven til at 
modsvare de forventede risici og dels i form af garantiprovision til staten. Fsva. 
indsatsen i EKF afdækkes og finansieres statens risiko inden for ordningen, 
hvorfor der ikke afsættes midler hertil på finansloven, jf. tabel 1.
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Tabel 1

Finansierings-
behov til afdæk-
ning af stats-
finansielle risici 
ved indsatserne i 
de fire fonde*

Mio. kr. 2020-pl 2020 2021 2022 2023-

EKF** 0 0 0 0

DGIF 59 119 178 178

Vækstfonden 12 42 70 70

IFU 5 10 16 16***

Finansieringsbehov 
i alt (statsligt)**** 76 170 264 264***

Anm.: *Statens risiko og finansieringsbehov vil blive evalueret på baggrund af erfaringerne med 
fremtidsfonden. **Risikoen ved indsatsen i EKF afdækkes og finansieres inden for ordningen 
(fx i form af garantiprovision fra EKF til staten). *** Indsatserne i EKF og IFU er i udgangs-
punktet varige. Der foretages i 2022 et review, hvor der tages stilling til det fremtidige behov. 
****Grundet afrunding stemmer det totale finansieringsbehov præsenteret i tabellen ikke nød-
vendigvis overens med summen af det præsenterede finansieringsbehov for hver enkelt fond. 

27.500  
grønne-
arbejds-
pladser 
Tallet er baseret på 
Vækstfonden og EKF’s 
eksisterende erfaringer

Nye grønne arbejdspladser
Samlet set vurderes Danmarks Grønne Fremtidsfond således med en væsent-
lig usikkerhed at kunne understøtte op mod 27.500 grønne arbejdspladser.

Baseret på Vækstfondens eksisterende erfaringer forventes den øgede grøn-
ne aktivitet i Vækstfonden at skabe ca. 21.500 nye grønne arbejdspladser i 
Danmark.

Baseret på EKF’s eksisterende erfaringer forventes den øgede grønne aktivitet 
i EKF at skabe og fastholde ca. 6.000 grønne arbejdspladser i Danmark. 
Fastholdelsen af arbejdspladser sker fx, når ordrer går til danske eksportør 
som følge af finansiering fra EKF, hvormed eksportøren kan fastholde arbejds-
pladser i Danmark, som ellers kunne rykke til udlandet. DGIF har endnu ikke 
opgjort jobskabelseseffekter af sine aktiviteter. Det er på den baggrund ikke 
muligt at udregne den konkrete, forventede jobeffekt af indsatsen i DGIF. For 
IFU er der tale om projekter i udviklingslande, som ikke nødvendigvis skaber 
job i Danmark.

Mobilisering af privat kapital
Danmarks Grønne Fremtidsfond vil som udgangspunkt altid finansiere sammen 
med private aktører. Det kan fx være pensionsselskaber, venturefonde eller busi-
ness angels. Baseret på de erfaringer, som fondene har indtil nu, er det forvent-
ningen, at midlerne i Fremtidsfonden kan suppleres med op til omkring 85 mia. 
kr. i privat medfinansiering - udover de 25 mia. kr., Fremtidsfonden selv leverer. 

Samlet set vurderes det dermed, at Fremtidsfonden kan understøtte samlet 
finansiering for op til 110 mia. kr. til grønne virksomheder og projekter. 
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