Australien
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Australiens Landbrugsministerium
Australiens Udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Australien
Eksportrådet i Australien Siden indeholder en god indledende beskivelse af fødevaresektoren.
National Farmers Federation
Queensland Government har lavet en oversigt over de væsentligste brancheforeninger.
Denmark – Australian chamber of commerce
European Australian Business Council
The Australian Dairy farmer - Nyheder omkring mejerisektoren
Dairy Australia – nationalt service organ med specialisering i mejerisektoren. De laver en del
publikationer om mejerisektorens tilstand og udfordringer.

Australien - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det australske marked, inkl.
et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her.
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Australien, her.

Anden relevant information
Doing Business in Australia World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet i Australien,
målt på en række parametre.
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer.

Markedet lige nu
Australiens økonomi
Australien har i mange år eksporteret – og oplevet en betydelig vækst grundet kuludvinding – og
Australien står i dag for 30% af verdenshandlen med kul. Problemet er, at med ny energiteknologi,
aftagende kinesisk vækst samt fokus på at undgå klimaforandringer, så er efterspørgslen efter kul
faldet. Den australske regering leder derfor efter nye muligheder inden for andre brancher, således at
de kan diversificere deres eksport. Trods en reduktion i kulmarkedet, så er Australien vækst dog
nogenlunde stabil med en vækst på omtrent 2,5% – og arbejdsløshedsraten forholdsvis lav, men
forbrugerne forbliver pessimistiske, hvilket påvirker den indenlandske efterspørgsel negativt.
I fht. opstart af nye virksomheder og investeringer, så ligger Australien nr. 15 på verdens ranglisten på
World Bank Group’s Doing Business index – og er således et af de nemmeste steder i verden at starte ny
virksomhed.
Landbrugets muligheder i Australien
I en Deloitte rapport fra 2014, der udråbes agribusiness, som en af de kommende vækstindustrier i
Australien på baggrund af prognoser om global vækst i Agribusiness, nærheden til de asiatiske hurtigt
voksende økonomier og Afrika og det tempererede klima. En oversigt over landets frihandelsaftaler
med blandt andet Kina (tiltrådt i 2015) findes her. En af de begrænsende faktorer for væksten er dog
manglen på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdskraften i landbrugssektoren ældes og færre unge
specialiserer sig inden for landbrug – yderligere er der behov for udvikling inden for vandteknologi,
således at ellers tør jord kan udnyttes til landbrug.
Australske producenter af svinekød er i høj grad påvirket af den stærke udenlandske konkurrence, hvor
især kød fra Danmark, Canada, USA og Holland påvirker priserne. 2/3 af alle forarbejdede
svineprodukter, der konsumeres i Australien er produceret vha. importeret svinekød. Høje
omkostninger til arbejdskraft, foder og manglende forarbejdningsmuligheder tæt på svineproduktionen
begrænser profitabiliteten i svineproduktionen. Yderligere er der pga. biosecurity lovgivning ikke muligt
at importere genetik fra udlandet. I dag er der ca. 1400 producenter med en gennemsnitlig størrelse på
170 søer. Læs dybdegående rapport her.
Mejeriprodukter er en væsentlig eksportvarer for Australien – og omtrent 50% af produktionen
eksporteres. Mejerisektor er derfor i høj grad afhængig af de globale markedspriser. De største
aftagerlande er Kina, Japan, Singapore, Indonesien og Malaysia. Samlet står Australien for 6% af
verdenshandlen for mejeriprodukter. 97% af landbrugene inde for denne sektor er familieejede med
en gennemsnitlig størrelse på 273 køer – og omtrent 38.000 personer er beskæftiget i sektoren.
Sektoren har været hårdt ramt det seneste år med lave mælkepriser – og en reduktion i
mælkeproduktionen på 7,5%. Læs ’Dairy Australia’s seneste rapport om status på mejersektoren her.
Anvendelsen af vand en begrænsende faktor for mejerisektoren – og med udsigt til klimaforandringer,
så er industrien afhængig af udviklingen/implementering af ny vandteknologi. Behovet er blandt andet
udmøntet i et stort nationalt projekt ”Smarter irrigation for Profit”, som er et samarbejde mellem stat,
universiteter og erhverv herunder mejerisektoren.
Der er i Australien stor fokus på klimaforandringer – og hvordan man reducerer udledning af
drivhusgasser samt hvordan landbrugssektoren skal tilpasse sig de ændrede forhold. Især forventes

reduceret mængde af regn at påvirke landbrugssektoren negativt. Yderligere forudses det, at øgede
inputomkostninger, ændrede forbrugervaner, øget kamp om vand og - landressourcer med andre
interessegrupper, højere energipriser samt flere afgifter, der skal mindske udledningen af drivhugasser
og lign. vil forringe landbrugssektorens betingelser.
Til DFA konference den 16. juni 2016 fortalte Henrik Enderlein fra GD Pork omkring forholdene for
svineproduktion i Australien. Se præsentation her.
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