RUSLAND
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
Det russiske landbrugsministerium
Det russiske udenrigsministerium
Danmarks Ambassade i Moskva og Generalkonsulatet i Sankt Petersborg
Den Russiske Veterinærtjeneste
Dansk Industri i Rusland
Russian Association of Rural and Farm Enterprises and Agricultural Cooperatives interesseorganisation
for det russiske landbrug
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation er Ruslands største
erhvervsorganisation
AgroWEB er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her.

Rusland - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det russiske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her

Anden relevant information
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område, tryk blot på plusset nederst i hver sektion.
AgroInfo dækker nyheder inden for landbrug og fødevarer i Rusland på engelsk.
Fødevarestyrelsen har her en opdateret liste over det aktuelle importforbud
Den russiske regering vedtog i 2012 en 7-års plan for udvikling af sektoren i 2013-2020. Den kan du
læse her.

Markedet lige nu
Ruslands økonomi
I 2015 faldt BNP med 3,7%, verdens banken forventer at den falder yderligere med 1,9% i 2016, og
forventer derefter en stigning på 1,1% i 2017. Faldet i BNP har betydet et fald i forbrugerefterspørgslen
og fald i investeringer, mens inflationen er blevet holdt omkring de 7% de sidste 3 måneder. Den lave
værdi af rublen har øget Ruslands internationale konkurrenceevne også på andet end olie, mineraler
og landbrugsprodukter. I april udgav verdensbanken en statusrapport for Ruslands økonomi. For et
hurtigt overblik se tal for Ruslands økonomi her.
Sanktioner og importforbud
På grund af importforbud, øgede subsidier fra staten og den lave værdi af rublen, så har russisk
landbrug øget sin generelle produktion af landbrugsprodukter samt væsentligt øget sin eksport af især
korn, se link her og her. I år er der sået på 49mio ha - det er ca. 0,5mio ha mere end sidste år, for
fordeling af afgrøder se link her, og anvend google translate. Forecasts for nuværende år er 104mio
tons korn.
Bemærk at Rusland har lavet ændringer den 27.maj til listen af vare, som importforbuddet omhandler.
Valg til parlamentet
18. september er der valg til det russiske parlament (DUMA’en), hvor det forventes at det regerende
parti ”United Russia” vil vinde hovedparten af sæderne i parlamentet. Det deciderede protestparti
mod Putin ”Progress Party” ledet af Alexei Navalny er blevet nægtet adgang til at stille op til
parlaments valget. Sidste valg i 2011 førte til store protestdemonstrationer. Dog forventer man ikke
lige så store protestdemonstrationer denne gang. Se The economist artikel her.
Landbruget generelt
Staten har øget den samlede støtte med 13% til husdyr på familiedrevne landbrug i landdistrikterne.
Der har været en 6.3 % stigning i produktionen af kylling i første kvartal i år sammenlignet med første
kvartal sidste år. Det har ført til et fald i prisen på kylling. Rusland er den 6. største producent af kylling
og planlægger yderligere at ekspandere eksporten til Mellemøsten, Kina og Afrika.
Rusland og Kina ser på muligheder for øget samarbejde inden for landbrugsprodukter med en højere
grad af åbning for russiske varer på det kinesiske marked blandt andet styrket af, at Rusland nu er
officielt af OIE er erklæret et mund - og klovsyge frit land uden vaccination. Samtidig forsøger det
russiske selskab Rusagro at tiltrække kinesiske investorer til et større projekt inden for svineavl.
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