USA
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
US Department of Agriculture (USDA) USA’s Landbrugsministerium.
US Environmental Protection Agency(EPA) Informationer om miljølovgivning
USA’s Udenrigsministerium.
Danmarks ambassade i USA.
Eksportrådet i USA . Specifikt om eksportmuligheder til amerikansk landbrug læs her. Læs deres
seneste publikation (2014) om det amerikanske marked her.
National Farmers Union (NFU) Den næststørste brancheorganisation i USA.
American Farm Bureau Federation (AFBF). Den største brancheorganisation I USA. I april lancerede de
en ny market Intel hjemmeside, som kan findes her.
AGWEB – nyhedssite for landbrug.

USA - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det amerikanske marked,
inkl. et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her
Economic Research Service er en underafdeling til USDA og laver diverse analyser for udviklingen i
amerikanske landbrug. Læs blandt andet publikationer om landbrugets organisering her. Månedlige
rapporter om udviklingen i fx mælke – og svineproduktionen findes her.
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med USA, her.

Anden relevant information
Doing Business in USA World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet I USA, 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
USA’s økonomi
Det forventes, at den amerikanske økonomi vil opleve en vækst på ca. 2,5% i 2017. Vækstskønnet skal
dog ses i forhold til at geopolitiske ændringer kan have stor påvirkning. Den indenlandske efterspørgsel
er i høj grad drivkraften i den amerikanske økonomi og i takt med at mulighederne på arbejdsmarkedet
er steget, så er husholdningerne blevet mere robuste og den generelle optimisme steget.
Arbejdsløsheden i 2016 er faldet til omtrent 5%, hvor den i 2012 var helt oppe på 8,1% - og der
forventes ifølge markedsrapport fra Dansk industri (DI) en vækst i privatforbruget på ca. 2,7% i 2017 og
2018. Optimismen har styrket dollarens værdi, hvilket betyder, at udenlandske varer er blevet relativt
billigere end amerikansk producerede.
USA’s landbrug
Næsten halvdelen af al landbrugsjord tilhører små familieejede landbrug(bruttoindkomst under
350.000US$), men de leverer kun 24% af den samlede produktion. 6% af landbrugsjorden er ikke
familieejet, mens de resterende 54% af landbrugsjorden er nogenlunde ligeligt fordelt mellem
mellemstore (op til 999.000US$) og store familieejede landbrug. Der er siden 1990’erne set et skift fra
især mellemstore til store landbrug, som også har øget deres produktionsandel væsentligt. Læs mere
om landbrugets overordnede struktur her.
Den amerikanske kødforarbejdningsindustri er i høj grad præget af monopolistisk konkurrence idet 4
virksomheder kontrollere hhv. 85% af kvægindustrien og 74% af svineindustrien. En problemstilling,
som embedsværket er opmærksom på – og i december 2016 indførte USDA nye regler, som skal give
landmændene bedre mulighed for at opnå fair priser og behandling. Læs mere her. NFU påpeger dog,
at der er en lignende problemstilling i inputsektoren.
Danmark eksporterede i 2015 for 5mia.kr landbrugsprodukter til USA, hvoraf især svinekød udgør en
stor andel. Svineproduktionen i USA forventes dog i 2017 at stige med 1,9%, da de har reduceret
udbredelsen af Porcine Endemic Diarrhorea (PED), som har forårsaget udbredt smågrisdødelighed.
Dansk eksport til USA forventes derfor at falde. Læs Landbrug og fødevarers analyse her. Yderligere
prognoser for amerikansk produktion for blandt andet slagtekvæg og kornproduktion kan læses i
”Landbrugets Økonomi 2016” her.
Siden 1990’erne er amerikanernes efterspørgsel efter økologiske varer steget væsentligt på trods af
højere priser på økologiske end på konventionelle varer. Især økologisk dyrket frugt og grøntsager samt
mælkeprodukter er efterspurgte. Yderligere er der kommet et større fokus på fødevaresikkerhed idet, at
der i gennemsnit er 3000 personer om året, der dør af fødevarebårne sygdomme. Det har blandt andet
ført til vedtagelsen af Food Safety Modernization Act, som blev ratificeret i januar 2015, men hvis
implementering formentlig bliver mere kompliceret end først antaget. For at øge beredskabet mod
”bio-terror” kommer kontrol af udenlandske leverandører af fødevarer til USA til at blive mere
omfattende end planlagt. Læs mere her.
Handelspolitisk status
I flg. forlydender i Washington ser det ud til, at forhandlingerne om en frihandelsaftale med EU –
TTIP’en – nu reelt er gået i stå. Der foregår ingen drøftelser internt i administrationen om sagen, og der
er ingen rygter om, at Trumps administration vil tage forhandlingerne op igen. Sagen ser ud til at være

død, og det passer åbenbart godt ind i den nye administrations præferencer for bilaterale forhandlinger
fremfor multilaterale. Man ser dem som lettere at forhandle – og med større chancer for succes, der
netop kan betyde retalieringer over for landbrugseksporten fra EU. Den amerikanske landbrugssektor
er til gengæld stadig chokeret over administrationens beslutning om at trække sig fra TPP
forhandlingerne, som kunne have givet dens eksport bedre markedsadgang til bl.a. flere asiatiske
markeder. Det store spørgsmål er, hvordan man vil forhandle markedsliberalisering med Kina, som i
2016 var blevet USA’s største eksportmarked og som tidligere har vist sig følsom over for særlig
amerikansk handelstaktik. Sidste efterår retalierede kineserne over for amerikansk foderstofeksport, da
USA indbragte Kina for WTO på grund af nye subsidier i landbruget.
Samtidig er man i den amerikanske landbrugseksport dybt bekymret over rygter om Trump’s
toprådgiveres planer for et nyt NAFTA. Sammen med sine Mexicanske og Canadiske landbrugskolleger
ser amerikanerne gerne en modernisering af organisationen, men rygter tyder på, at administrationen
helt ønsker at opløse NAFTA og i stedet forhandle to bilaterale handelsaftaler med henholdsvis Mexico
og Canada. Eksportorganisationer i DC er noget chokerede over udmeldingerne, da resultatet kan gå
hen at forstyrre hele forsyningsmønstret i Nordamerika og forringe konkurrencedygtigheden på det
globale marked for landbrugsprodukter fra alle tre lande. Selvom Trumps team har meldt ud, at de
gerne vil i gang med NAFTA forhandlingerne er der åbenbart endnu ikke kommet konkrete forslag på
bordet og i mellemtiden håber landbruget på, at de uprøvede forhandlere vil se nogle af realiteterne i
øjnene.

Siden er senest opdateret 20. april 2017

