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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende erhvervsrelationer mellem EU og USA 

 

Landbrug & Fødevarer støtter lanceringen af en fælles højniveau-arbejdsgruppe for beskæftigelse 

og vækst, der skal undersøge mulighederne for at styrke handels- og investeringsforbindelserne 

mellem EU og USA.  

 

Det bemærkes dog, at vi helst ser, at der opnås enighed om en global handelsaftale i WTO. Med 

udsigt til at dette kan trække i langdrag, ser vi gerne, at EU først og fremmest fokuserer på at opnå 

frihandelsaftaler med vækstøkonomier uden for EU, herunder Asien, hvor potentialet for øget land-

brugs- og fødevareeksport er markant. 

 

Samtidig med at USA ofte er en konkurrent på de globale markeder på landbrugs- og fødevareom-

rådet, så er det amerikanske marked vigtigt og styrkede relationer på det handelspolitiske område 

støttes. I 2011 beløb den samlede eksport af danske landbrugs- og agroindustrielle produkter sig til 

ca. 3,5 mia. kr. Dertil kommer at mange store danske landbrugs- og fødevarevirksomheder har 

etableret sig med egenproduktion i USA inden for bl.a. mejeri- og frøproduktion.  

 

Det vurderes ikke at være traditionelle markedsbarrierer som toldsatser og kvoter, der står i vejen 

for yderligere samhandel mellem EU og USA. Den amerikanske importtold på fødevarer betragtes 

generelt ikke som høj, og det anses som begrænset, hvor mange markedsandele toldnedsættelser 

kan flytte. Derimod har USA meget at vinde på det toldmæssige område, når det gælder markeds-

adgang til EU.  

 

De største barrierer på landbrugs- og fødevareområdet er de tekniske handelshindringer samt 

SPS-området (plante, dyre- og menneskesundhedsmæssige område). Det gælder både inden for 

kød,- mejeri- og planteområdet. De to kontinenters meget divergerende fortolkning og anvendelse 

af internationale regler og standarder særligt på SPS-området gør ofte samhandlen vanskelig. EU’s 

holdning til fødevarepolitiske spørgsmål anses ofte som en stor udfordring af USA. Blandt flere ek-

sempler, der har skabt handelsmæssige problemer, kan nævnes den såkaldte hormonsag og EU’s 

holdning til anvendelse af GMO samt kloning. Det er således på disse områder, der kan gøres en 

forskel, hvis det fremadrettede arbejde skal styrkes.  

 

Til en senere fase hvori måtte indgå konkrete forhandlingstilgange bemærkes, at vi for så vidt angår 

svinekød ønsker, at opretholde de forbehold som EU lagde ind i forbindelse med WTO-

forhandlingerne. Således ønskes følgende 4 positioner underlagt sensitiv behandling (02032955, 

02031955, 02031211 og 02032211). Det var en del af WTO-oplægget, som USA accepterede i 

2008, og som stadigvæk er vores indstilling til en eventuelt kommende WTO-aftale. Flere konkrete 

holdninger kan videreformidles i en senere forhandlingsfase.  

 

Med venlig hilsen  

 

Anna de Klauman 

Landbrug & Fødevarer 


