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Fremtidens finansiering via bæredygtighed

• Hvad er bæredygtighed?

• Hvem er finansieringskilder i fremtiden?
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Hvad er bæredygtighed?

BRUNDTLAND-KOMMISSIONEN, 1987:

”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder 
de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres behov i 
fare"
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Kilde: Landmænd og andre projektrelaterede i projektet ”Vækst med bæredygtighed”



Definitioner

Missionen er en bæredygtig udvikling                                                        
Et landbrug bidrager til en bæredygtig udvikling, når 

det hele tiden arbejder hen i mod at skabe en 
holdbar balance mellem produktionens økonomiske 
udbytte og produktionens konsekvenser for miljø og 

for mennesker.

Kilde: Landmænd m.fl. i 

projektet ”Vækst med 

bæredygtighed”



Forum for Bæredygtig Finans











Bemærk – ”.. i dialog med landmændene”
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Finansieringskilder i fremtiden
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Traditionelle finansieringskilder

• Realkredit- og pengeinstitutter

• Afhængige af taksonomi og definitioner

• (Nye) produkter:

• Grønne obligationer

• Bæredygtige inv.fonde

• Bæredygtige projekter (EIB)

• Rabat på rente (KPI)

• Vækstfonden og Dansk Landbrugskapital

• Afhænger af? - det må Lene hellere selv svare på 
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Eksterne investorer

• (      )

• (      )

•

• (      )

•

• (      )

• Business Angels og 
passive investorer

• Crowdfunding

• Kapitalfonde

• Pensionsselskaber

• Sælger

Krav om bæredygtighed


