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Agenda 

■ Kort om Nykredit Leasing 
 

■ Nye ejerformer – Hvorledes vil landmænd 
investere i maskiner fremadrettet? 

 

■ Cirkulær økonomi 

 

■ Finansiering skal understøtte væksten  

 

■ Spørgsmål 
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Nykredit Leasing 

■ 20 kørende konsulenter - heraf 6 specialister indenfor landbruget 

■ Samarbejde med forhandlere 
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Ejerformer - Maskininvesteringer set 
fra en landmand 
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■ Samlet marked hos leasingselskaberne (inkl. købekontrakter) på ca. 6-7 mia. kr. 
 

■ Stigende leasingaktivitet indenfor landbruget i 2017 
■ En stigning man har set på de fleste andre segmenter allerede for 2-3 år siden 

■ Leasing sikrer en bedre likviditet 
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Maskininvesteringer – nye ejerformer 

Min 
kones 
nye bil 
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- Det koster: 
1) at køre i nyt udstyr uden 
bekymringer 
2) ikke have risiko på 
bilens/udstyrets værdi 

+ Kan lide duften af ny bil og 
køre i den nyeste model 

+ Få reparationer = næsten 
intet besvær og ingen 
uforudsete udgifter 

+ Ingen usikkerhed om værditab 

+ Kender ydelsen 



Ejerformer - Maskininvesteringer set 
fra en landmand 

Fælles 

Individuel 

Leje Eje 

Finansiel 
 leasing 

 

Operationel 
 leasing 

Nye ejerformer/ 
forretnings-
modeller? 

tendens 

tendens 

tendens? 

Maskininvesteringer – nye 
ejerformer 28.09.2017 8 



Cirkulær Økonomi 

■ Hvad er cirkulær økonomi? 
■ En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter 

deres værdi så længe og så effektivt som muligt. Det, som tidligere var affald, 
skal bl.a. i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter 
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• Medlem af regeringens Advisory 

Board for cirkulær økonomi 
 

• Indgik primært i arbejdet 
omkring at skabe øget 
finansieringsgrundlag for nye 
forretningsmodeller 
 

• Advisory Board kom med deres 
anbefalinger i juni 2017 
 

• Regeringen har efterfølgende i 
deres forslag til Erhvervspakke 
fremlagt et initiativ 12, som skal 
fremme cirkulær økonomi 
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økonomi 
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Cirkulær Økonomi 

■ Hvad er cirkulær økonomi? 
■ En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter 

deres værdi så længe og så effektivt som muligt. Det, som tidligere var affald, 
skal bl.a. i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter 
 

■ Sund fornuft og stort potentiale 

 
■ Udvalgte anbefalinger – særligt relevante for landbruget 

■ Fremme rammevilkårene for bioraffinering 

■ Etablere nye værdikæder for landbrugsafgrøder, der udnytter fotosyntesen 
maksimalt 

■ Optimere udnyttelsen af de animalske produkter 
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Ny Erhvervspakke skal bl.a. fremme cirkulær økonomi 

■ Regeringen foreslår at afsætte en pulje til initiativer, som kan indgå i den kommende strategi 
for cirkulær økonomi  
 

■ Det vil ske ved blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Advisory Board for Cirkulær 
Økonomi, som foreslår at:  
■ Styrke små- og mellemstore virksomheders cirkulære omstilling og forbedre danske virksomheders 

ressourceeffektivitet  

■ Skabe gode rammer og fjerne barrierer for virksomhedernes omstilling til og udvikling af cirkulære 
forretningsmodeller  

■ Indtænke cirkularitet, når det kommer til at designe, producere, forbruge og afskaffe nye og gamle 
produkter  
 

■ Initiativerne skal bidrage til at understøtte en grøn omstilling, hvor hensynet til danske 
arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima.  
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Finansiering skal understøtte væksten 

■ Der er klare tegn på, at landbruget klarer sig bedre 
 

■ Vi er i Nykredit interesserede i at være bank og 
realkreditselskab for fremtidens vindere 
 

■ Vi ønsker i Nykredit Leasing at finansiere både nyt og brugt 
udstyr 
■ Få historiske tab/restancer 

■ Løbetid mellem 4-8 år afhængig af anvendelsesgrad, alder og 
udstyrets art 
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Opsamling 

■ Vækst i landbruget kan blive understøttet af: 

 
■ Tre tendenser indenfor maskininvesteringer 

■ Mere leasing 

■ Mere operationel leasing 

■ Nye forretningsmodeller 

 

■ Øget optimering igennem cirkulær økonomi 

 

■ Fortsat finansieringslyst 
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Spørgsmål 
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