
Forenet Kredit
29. november 2018

23.11.2022

Landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen

PEJ@Nykredit.dk

LandbrugsfinansieringFinanssektor arbejde med bæredygtighed

Kvægseminar 24. november 2022

Nykredit ønsker at være 

landbrugets finansielle samarbejdspartner

• i går 

• i dag 

• i morgen

Tiden kalder på optimering 

og nytænkning
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og                understøtter landbrugsudviklingen
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■ Forenet Kredit og SEGES aftale om klimaværktøj og uddannelsesprogram for 3-5.000 landmænd

■ Forenet kredit bidrager yderligere til

 Ikke Nykredit gebyr til kunden for behandling af jordudtag og jordfordeling

 Fortsættelse af gunstig Grøn Maskinleasing

 Nykredit Klima- og Bæredygtighedspris sammen med Landbrug og Fødevarer

■ Uddannelse af Nykredits landbrugsmedarbejdere i klima- og bæredygtighed 

 Forstå kundeidéerne og indgå i rådgivning og finansieringsløsninger 

■ Aktiv inddragelse af ESG-dagsordenen i ledelsen af bedriften er helt central

 Klimaværktøjet inklusiv simuleringsmulighederne er et vigtigt værktøj i ledelsesarbejdet på bedriften 

og kan samtidig deles med finansieringspartnere 

■ Nykredit skal rapportere på CO2-udledning ved udlån og portefølje senest fra 2023
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Vi vil være hele 

Danmarks 

foreningsejede og 

samfundsansvarlige 

finansielle 

virksomhed



Vigtigheden af en robust finansiel sektor

23.11.2022 4

Covid 19 - pandemi

Ukraine krig

Energikrise

Finanskrise

Negative renter

Suez kanalen

Inflation

Afrikansk svinepest

Klima/

CO2e afgift

Biodiversitet/

naturlov



5986 sider – heraf 150 landbrug/skovbrug

Eksempel – biodiversitet.

Målemetode med kvæl-

stofbalance mellem input

og bortskaffelse via 

afgrøder.

I alt 6 dimensioner i ”E” i taxanomien.



Landbrugets andel af danske CO2e udledninger stiger

6
Kilde Danmarks Statistik
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■ Godt landmandskab

■ Godt naboskab

■ God arbejdsplads, arbejdssikkerhed og 

ordnede forhold

■ God ledelse og governance

Emner i ESG er ikke helt nye!

Nu fra den gode vilje til konkrete 

mål og dokumenterede indsatser



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Bedriftsaftryk 
- eksempel fra ESGreen Tool – landbrugets digitale klimaværktøj



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

GLFI -

foderdatabase

Mark Databasen 

Plante

Lagerstyring

Økonomisystemer 

RISE 

Schweitz

Foderstof

Hjemme-

blandere

Næsgaard Mark

Management-

programmer

Slagterier 

Management-

programmer

Slagterier 

Slagterier 

Management-

programmer

Mejerier

Ægproducenter
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Erkendelse

Følsomheder

Prioritering

Beredskabs-
planer

Strategi

Politikker

Forsikring

Afdækning

Landmands 

risikostyring- og 

mulighedssøgning

Konjunktur-
risiko

Finansiering
Rente

klima/
miljø/
ESG

Kreditrisiko

Politisk 
risiko

Vejrlig

Afsætning/
Indkøb/
valuta

Personale

Familiære 
forhold

Biologi/
sygdom

Risikostyring inkl. bæredygtighedselementer er afgørende ledelsesopgave
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Kilde: Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for miljøet, Grøn hverdag; Aarhus 

Universitet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

Klimaaftryk fra produktion af 1 kg produkt

Kort over lavbundsjord



Landbrugsaftale reduktion er i CO2e udledning - landbrug

Politisk bredde 

Metode og teknologiudvikling

”Genbesøg” af aftalen

Grøn skattereform/CO2e afgift?



Landbrugsaftalen – ‘genbesøgsklausul’

Hvad med CO2e afgift efter valgkampen ?



DØRS rapport 2021 citat
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■”Beregningerne for landbruget viser, at en drivhusgasafgift 

på 1.200 kr. pr. ton CO2e isoleret set medfører en stigning i 

omkostningerne på 27- 33 pct. hos økologiske 

malkekvægsbedrifter og på 32-35 pct. for konventionelle 

malkekvægsbedrifter i 2030, ………

For svinebedrifter udgør afgiftsstigningen 9-15 pct. …..

For planteproduktion udgør afgiftsstigningen 12-20 pct. ….

For fjerkræsbedrifter udgør afgiftsstigningen 3-6 pct. ….”



EU's biodiversitetsstrategi – Dansk Naturlov
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• EU's biodiversitetsstrategi: 30 procent af Europas areal – både 

på land og i havet – skal være beskyttet natur i 2030. Herunder 

skal ti procent være strengt beskyttet

• Danmark har tilsluttet sig EU’s naturmål

• Konkretisering vil starte med naturlov (flertal vist sig i 

valgkamp)

• ----------

• Biodiversitetsrådet fra 2020 fik blandt andet til opgave at 

rådgive om en biodiversitetslov inden udgangen af 2022. Der  er 

således allerede et analysearbejde i gang til en bindende 

naturlov



Det gode billede din landbrugsbedrift – også ESG 

■ Vær stolt af opnåede resultater og del informationer med omgivelser.

■ Dine konkrete planer og fokus med målbare forventninger og 

resultatsikring er afgørende.

■ Kend Definitioner, metoder (eks. Danmark (IPCC) / Verden (livscyklus) 

■ Dele data med partnere i værdikæden og finansieringspartner.

■De/vi skal typisk også dokumentere i egen værdikæde.

■Basis for at opnå evt. merpriser på produkter.

■ Balance - fastholde økonomisk realisme og robusthed.

■ Undgå ‘green wash’.

■ Ukrainesituation fjerner ikke ESG fokus.
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Disclaimer

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Realkredit A/S, til personlig orientering for de, som Nykredit Realkredit A/S har udleveret materialet til. 

Nykredit Realkredit A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. 

Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg, og Nykredit Realkredit A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på 

baggrund af oplysninger i materialet.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Realkredit A/S.

Ansvarshavende: Landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen

Nykredit – Kalvebod Brygge 47 – 1780 København V – Tlf. 44 55 16 00 



Nykredit ønsker at være landbrugets 

samarbejdspartner

I går, i dag og i morgen
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Spørgsmål – diskussion 


