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Finansieringsinstrumenter, medfinansieret af Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig og 
effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker, virk-
somheder og ressourcer i landbrugs- og skovbrugssektoren samt i 
landdistrikternes økonomi. De kan støtte en bred vifte af udviklings-
mål til gavn for en bred vifte af modtagere med mulighed for, at mid-
ler kan genbruges til yderligere investeringer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som er 
støtteordningen i den anden søjle af den fælles landbrugspolitik i EU og en af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde, har til formål at styrke EU’s landbrug, 
skovbrug og landdistriktsområder i almindelighed.

ELFUL har et samlet budget på over € 96 milliarder for perioden 2014-2020. Denne 
støtte tilvejebringes til landbrug, skovbrug og miljø/forvaltning af naturressourcer 
samt til en bæredygtig udvikling af landdistrikternes økonomi.

ELFUL-støtte kan ydes i form af tilskud og i stigende grad gennem 
finansieringsinstrumenter.

Efterspørgslen efter finansieringsinstrumenter medfinansieret af ELFUL har været 
stigende siden 2007, og især efter den finansielle og økonomiske krise, der reduce-
rede tilgængelige budgetter for landdistrikter og landbrug.
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Finansieringsinstrumenter

• forventes tilbagebetalt;
• er revolverende, dvs. tilbagebetalte midler bruges igen i samme område;
• er egnede til økonomisk levedygtige projekter, dvs. dem, der forventes at generere 

tilstrækkelig indkomst eller opsparing til at tilbagebetale den modtagne støtte;
• er designet til at tiltrække medfinansiering fra andre kilder, herunder private investe-

ringer, for at øge mængden af midler til rådighed, navnlig i sektorer/områder, hvor der 
er problemer med adgang til finansiering;

• kan være i form af lån, garantier eller egenkapital;
• kan også støtte udviklingen på udbudssiden ved at bidrage til markedsudvikling; 
• kan anvendes på en komplementær måde med tilskud; og
• kan forvaltes af nationale eller regionale banker, internationale organisationer såsom 

Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond, af finansiel-
le formidlere, og (kun i forhold til lån og garantier) af forvaltningsmyndighederne.

Da man har erkendt fordelene ved finansieringsinstrumenter og deres anvendelse, 
har man i perioden 2014 - 2020  udvidet deres anvendelse til alle tematiske mål og 
de forventes at intensiveres yderligere på grund af de forbedrede og mere fleksible 
implementeringsmuligheder.

Finansieringsinstrumenter kan medfinansieres af ELFUL til at støtte de investe-

ringsprioriteter, der er skitseret i ELFUL programmerne for udvikling af landdi-

strikterne (PUL) i medlemsstaterne. De kan potentielt støtte implementeringen af 
mange tiltag, der er omfattet af ELFUL, forudsat at de adresserer en identificeret 

mangel i markedet, dvs. aktivitetsområder, hvor bankerne ikke er villige til at udlå-
ne og/eller hvor den private sektor ikke er villig til at investere, for eksempel i små 
landbrug eller nye landbrugsvirksomheder, som ikke har tilstrækkelig kredithistorie 
eller aktiver til sikkerhedsstillelse.
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Finansieringsinstrumenter kan således bidrage til at nå de fleste af de etablerede 
EU-prioriteter for udvikling af landdistrikterne:

• fremme vidensoverførsel og innovation inden for landbrug, skovbrug og 
i landdistrikter;

• styrke konkurrenceevnen for alle typer landbrug og øge bedrifternes 
levedygtighed;

• fremme organisering af fødekæden;
• fremme ressourceeffektivitet og støtte overgangen til en lavemissions- og 

klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren; og
• fremme social inklusion, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling 

i landdistrikterne, især hvad angår etablering og udvikling af små virksomhe-
der, samt jobskabelse.

Finansieringsinstrumenter under ELFUL er tilgængelige for alle potentielle mod-

tagere inden for landbrug, skovbrug og i landdistrikterne, der gennemfører fi-

nansielt levedygtige investeringsprojekter.

Potentielt kan en bred vifte af ELFUL-støttede finansieringsinstrumenter 

implementeres:

• Lån kan være til rådighed, når de ikke tilbydes kommercielt (f.eks. fra banker), 
eller kan være på bedre vilkår end de kommercielle (f.eks. med lavere renter, 
længere tilbagebetalingsperioder, eller med mindre krav om sikkerhedsstillel-
se). For eksempel kan lån stilles til rådighed for at hjælpe landmænd og deres 
familier med at variere deres indtægtskilder ved at udvikle aktiviteter såsom 
landbrugsturisme eller fødevarerelaterede virksomheder som restauranter, 
der sælger lokale fødevarer, investeringsstøtte til unge landmænd, eller inve-
steringer i landbrugsmaskiner med det formål at øge de samlede resultater 
for gårde og deres bæredygtighed. 

• Mikrokredit er mindre lån der gives til folk, der i nogle tilfælde er udelukket 
fra finansielle tjenesteydelser. Ofte leveres de for en kortsigtet periode og med 
ingen eller lave krav om sikkerhedsstillelse. Et eksempel kan være lån til land-
mænd til at købe udstyr for at forbedre høstens merværdi eller kvalitet, eller 
projekter inden for rammerne af lokalsamfundenes lokale udviklingsstrategier.
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• Garantier indebærer, at der gives garanti til en långiver for at deres kapital 
vil blive tilbagebetalt, hvis en låntager misligholder et lån. For eksempel kan 
det være en fordel for virksomheder, der sigter på at investere i bioøkonomi 
eller i ressourceeffektivitet, eller for landmænd, der kan have de nødvendi-
ge færdigheder og finansiering tilgængelig via banker, men kan mangle den 
nødvendige garanti eller sikkerhed for at opnå lån.

• Egenkapital indebærer, at der investeres kapital i en virksomhed til gengæld 
for helt eller delvist ejerskab af virksomheden; egenkapitalinvestoren kan 
påtage sig en vis ledelseskontrol over virksomheden, kan få del i virksomhe-
dens overskud, og kan sælge de erhvervede aktier igen på et senere tidspunkt 
for igen at få overskud. Det er mest sandsynligt, at egenkapital er relevant i 
forhold til højrisikovirksomheder og potentielle højvækstvirksomheder - for 
eksempel små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren, der bygger/ 
investerer i nye forarbejdningsteknologier.

Finansieringsinstrumenter kan også blive tilbudt i kombination med tilskud og an-
dre former for støtte. Det er ofte nødvendigt at forbedre projekters investerings-
parathed som en forudsætning for at tiltrække investeringsfonde. Rådgivning og 
anden støtte kan finansieres gennem tilskud fra ELFUL.

Finansieringsinstrumenter medfinansieret af ELFUL kan bidrage til den langsigtede 
udvikling og variation af investeringsmuligheder ved at støtte projekter på områder, 
hvor investeringsniveauet ofte ikke har været optimalt samt stimulere udviklingen 
af kommercielt levedygtige projekter og derved skabe nye markedsmuligheder. 
De kan også skabe muligheder for investorer og finansielle formidlere. Adgang til 
finansiering har typisk været dyrere og vanskeligere for virksomheder i landbrugs- 
og skovbrugssektoren. I mange medlemsstater anses sektorerne af banker og andre 
finansielle institutioner at udgøre en høj risiko i forhold til udlån og adgang til kre-
dit. Imidlertid kan nogle projekter blive mere attraktive investeringer på grund af 
den offentlige sektors deltagelse i finansieringsinstrumenter og den medfølgende 
risikodeling.
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Få flere oplysninger

Få information om udvikling af landdistrikterne:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Få en reference-guide til forvaltningsmyndigheder om finansieringsinstrumenter 

i ESIF programmer:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf

Få information om ex-ante evalueringsmetoden for finansieringsinstrumenter:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

Link til “fi-compass” hjemmesiden, platformen for rådgivning om 

finansieringsinstrumenter under ESIF:

http://www.fi-compass.eu/

Få mere information om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne og andre europæiske struktur- og investeringsfondes forordninger, 

herunder gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter:

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/policy-overview

Få information om statsstøttereglerne for landbrug og skovbrug og i landdistrikterne:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_en.htm

 



— 7 —

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
Finansieringsinstrumenter



www.fi-compass.eu
contact@fi-compass.eu
© EIB (2015)

European Commission
Directorate  -  General
Regional and Urban Policy
Unit B.3 “Financial Instruments and IFIs’ Relations”
B-1049 Brussels

European Investment Bank
Advisory Services
fi-compass
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg


