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Vedr. Høring blandt Danida Styrelsens medlemmer ang. Beslutnings-
forslag B75 om oprettelse af fond til klimainvesteringer. 

Høringen vedrører forslaget om oprettelse af en særlig fond ved IFU til investeringer i kli-

marelaterede projekter.

Overordnet set er vi meget enige i ønsket om mulighed for midler til klimainvesteringer. Vi 

er ligeledes tilfredse med at forslaget bygger på at fonden skal oprettes ved og admini-

streres af IFU.

Men her hører vores støtte op, hvilket vi skal begrunde.

I forb. m. forberedelserne til COP15 er det besluttet at der i perioden frem til og med 2012 

skal ydes opstartfinansiering fra Danida til klimaaktiviteter inden for en beløbsramme på 

1,2 mia. kr. Disse midler er sikret og intet tyder på at det ikke er tilstrækkeligt til at dække 

efterspørgslen. Det vil være rimeligt at Danida snart vurderer hvorledes de vil følge op 

med midler efter 2012. Dette kan passende tages med i den nye fremadrettede bistands-

strategi, som for tiden er under udarbejdelse.

Ovenstående midler er penge ud over de forskellige klimarelaterede projekter som allere-

de er igangsat eller som der løbende behandles og bevilges midler til under landeramme 

eller særlige delstrategier (f.eks. civilsamfundsstrategi)

Beslutningsforslaget sigter mod at der skal yderligere midler til rådighed for investeringer.

Allerførst må vi efterlyse en analyse af behovet for disse ekstra midler. Ligger der et for-

muleret behov ved danske virksomheder eller ved partnere i udviklingslande? Ikke så vidt 

oplyst.

Det er positivt at forslaget sigter på samarbejde og administration ved IFU. Der synes dog 

ikke at være nogen saglig begrundelse for hvorfor der skal oprettes en særlig fond. IFU´s 

ledelse kan blot beslutte at der skal tages særlige hensyn til projekter i klimasektoren, 

f.eks. kan man beslutte at sådanne projekter kan godkendes med en forrentning der lig-

ger lavere (på et defineret niveau) end almindelige kommercielle projekter. Vi skal derfor 

anbefale at Udenrigsministeriet drøfter med IFU hvorledes der kan tages de muligvis 

nødvendige hensyn til klimaprojekter.
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Det vil mindske bureaukrati og sikre den samme professionelle bearbejdning af projekt-

forslag som kendetegner IFU´s virke.

I øvrigt er der som det nævnes fra debatten i udenrigsudvalget, midler fra EKF og Dani-

da´s erhvervsprogrammer i form af Blandede Kreditter og B2B til rådighed allerede.

Som konklusion skal vi meddele at vi ikke ser noget behov for oprettelse af en særlig 

fond.

Michael Stevns,

Direktør

Landbrug & Fødevarer.


