
 
 

Faktaark 21. januar 2022 

 
 

Etablering af Danmarks Eksport- og Investeringsfond 
 

De tre eksisterende statslige institutioner Vækstfonden, EKF Danmarks Eksport- 

kredit og Danmarks Grønne Investeringsfond lægges sammen i én fond. Fonden 

vil sikre en sammenhængende og internationalt konkurrencedygtig statslig finan- 

sieringsindsats for danske virksomheder, såvel eksportvirksomheder som SMV’er 

og iværksættervirksomheder. Det skal skabe stærkere faglige miljøer med større 

tyngde, der kan udvikle et bredere, mere sammenhængende produkttilbud til de 

danske virksomheder. 

 
Fonden vil styrke den grønne omstilling, der blev igangsat med Danmarks 

Grønne Fremtidsfond, så der sikres et endnu stærkere, mere sammenhængende 

finansieringstilbud til de virksomheder, der skal skabe de nye grønne og bæredyg- 

tige erhvervssucceser. Fonden skal således bidrage til at nå de danske klimamål- 

sætninger – herunder 70 pct.-målsætningen og Parisaftalen. Danmarks Eksport- 

og Investeringsfond vil ved sin etablering være omfattet af et stop for offentlig fi- 

nansiering til internationale fossile energiprojekter. 

 
Fonden vil have et styrket SMV-fokus. Der skal etableres én indgangsportal til 

Danmarks Eksport- og Investeringsfonds kunder, som skal skabe bedre rammer 

for, at ikke mindst de små og mellemstore virksomheder bliver rådgivet af de rette 

medarbejdere og gøre det nemmere at få tilbudt de rette finansieringsløsninger i 

Danmarks Eksport- og Investeringsfond. 

 
Det styrkede SMV-fokus må ikke ske på bekostning af indsatsen for at under- 

støtte de store eksportvirksomheders konkurrenceevne og markedsandele i udlan- 
det. EKF Danmarks Eksportkredits eksisterende stærke finansieringstilbud, ek- 
sportfokus og specialiserede storkundeservice skal fortsætte og styrkes i Dan- 

marks Eksport- og Investeringsfond – og der indskydes derfor 1,7 mia. kr. varigt 
til styrkelse af eksportindsatsen, jf. nedenfor. 

 
Danmarks Eksport- og Investeringsfond etableres med det klare mål at fastholde 

og styrke fondenes nuværende finansieringsindsatser og specialiserede kompeten- 

cer. Det skal bidrage til, at fonden fastholder det gode samarbejde med eksiste- 

rende samarbejdspartnere og kunder. Den konkrete implementering vil ske med 

inddragelse af de eksisterende fonde og deres interessenter. Fonden vil endvidere 

videreudvikle de forskellige investerings-og eksportsamarbejder, som de tre fonde 

indgår i sammen med den finansielle sektor, private fonde og investorer, universi- 

teter mv. ift. udvikling af både låne- og egenkapitalmarkedet for bæredygtig finan- 

siering. 
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Danmarks Eksport- og Investeringsfond får styrket kapitalgrundlaget med yderli- 

gere 6 mia. kr. varigt, der indfases gradvist frem mod 2026. Heraf indskydes der 4 

mia. kr. varigt til en accelerationsindsats, der skal bidrage til, at flere af de særligt 

hurtigt voksende vækstvirksomheder fastholdes og videreudvikles i Danmark. 

 
Der indskydes 1,7 mia. kr. varigt til styrkelse af eksportindsatsen gennem kom- 

mercielle storskala demonstrationsprojekter, hvor virksomheder kan skalere ny 

grøn teknologi i stor skala, fx Power-to-X, CO2-fangst og forsøgsmøller. Endelig 

afsættes der finansiering til en fokuseret SMV-indsats, der skal udvikle og fremme 

investeringer i fx ny teknologi i SMV’er, ikke mindst i produktionsdanmark gen- 

nem blandt andet sparring om finansiering, herunder også teknologiske løsninger. 

Det kan fx være virksomheder, der har brug for finansiering til at investere i ro- 

botter, automatisering og digitalisering for at effektivisere deres produktion. 
 
 
 
 
 

 2022* 2023 2024 2025 Varig kapacitet** 

Kapacitetsprofil (mio. kr.)      

Særlig accelerationsindsats til v ækst- 

ende danske v irksomheder 1) 
514 1.029 1.714 2.857 4.000 

Øget kapacitet til v ækstlåneordning1) - 750 1.500 - - 

Øget kapacitet til små v ækstkautioner2) 235 125 60 100 - 

Sty rke eksportf inansieringsindsats til 

ny e grønne teknologier, herunder til 
storskala demonstrationsanlæg1) 

 
514 

 
914 

 
1.143 

 
1.714 

 
1.714 

I alt 1.263 2.818 4.417 4.671 5.714 

 

Anm.: *For hvert år er der angivet den akkumulerede kapacitet, der gradvist opbygges i ordningerne. Den årlige 

marginale udvidelse af kapaciteten kan derimod aflæses som forskellen mellem to år. Fx tilføres Vækstlåne- 

ordningen 750 mio. kr. yderligere i udlånskapacitet mellem 2023 og 2024. Denne sammenhæng gælder dog 

ikke for Små Vækstkautioner, hvor det er den forventede et-årlig kapacitetsforøgelse i bankerne, der er angi- 

vet, jf. pkt. 2 nedenfor. 

**Varig kapacitet angiver den fuldt indfasede kapacitet i ordningerne, der er gældende fra 2026 og frem. 

1) Med initiativerne tilføres Danmarks Eksport- og Investeringsfond statslige egenkapitalindskud 

(Accelerationsindsats og Storskala demonstrationsanlæg) og genudlån (for Vækstlåneordningen), der indfases 

gradvist frem mod 2026. Finansieringsbehovet for initiativerne udgøres af risikopræmier, der afsættes til 

afdækning af de statsfinansielle risici ved initiativerne. 

2) I initiativet reserverer Danmarks Eksport- og Investeringsfond 20 pct. af bankernes anmeldte udlån i ordnin- 

gen til mulige tab. Den statslig tabsramme (der udgør finansieringsbehovet for initiativet) forventes dermed 

at muliggøre udstedelse af Vækstkautioner i bankerne svarende til fem gange den afsatte tabsramme. 


