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Forord 
 

USA og EU er i forhandlinger om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

Dersom det blir avtale, vil det antakelig bety en økning i handel med jordbruksvarer mellom 

EU og USA. I tillegg kan det gi betydelige kompromisser og harmoniseringer innen regelverk 

tilknyttet matvarer og matproduksjon. En eventuell avtale vil også påvirke Norge.  

Denne rapporten tar for seg hovedtrekkene i produksjonsstrukturen i jordbruket og den 

overordnede landbrukspolitikken i USA for bedre å kunne forstå innholdet i TTIP og hva det 

kan bety for norsk landbruk. Dessuten er det viktig å ha kunnskap om både politikk og 

produksjon i USA, der Norge historisk har hentet betydelig inspirasjon for utforming av egen 

jordbrukspolitikk. 

Rapporten er utarbeidet for Landbrukets internasjonale utvalg.  

 

Oslo, februar 2016 

 

Chr. Anton Smedshaug     

Daglig leder 
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Sammendrag 

Hillestad, Margaret Eide (2016) Den synlige hånd – USAs landbrukspolitikk. Rapport 1-2016. 

AgriAnalyse: Oslo 

 

I denne rapporten gis det et kort innblikk i USAs landbruk og landbrukspolitikk. USA er en 

av verdens største produsenter, eksportører og importører av landbruksvarer. Likevel utgjorde 

landbruket med tilhørende industri kun 1,3 prosent av landets BNP og sysselsatte bare 9,3 

prosent av arbeidsstyrken i 2012. Jordbruket har her som i de fleste andre vestlige land 

gjennomgått en rask produktivitets- og produksjonsvekst som har ført til overkapasitet i 

jordbruksproduksjonen.  

Myndighetene i USA har grepet inn i markedet for jordbruksprodukter og fortsetter med å 

gjøre det, for å korrigere markedssvikt som skyldes at markedet ikke gir effektive resultater. 

Blant annet er det slik at jordbruket produserer også i tider med priser lavere enn 

gjennomsnittskostnadene (Schaffer 2016), samtidig som deler av USAs befolkning ikke har 

råd til å kjøpe mat. I 2014 brukte myndighetene 110 milliarder dollar
1
, eller 979 milliarder 

norske kroner på matprogrammet.   

Tidligere løste myndighetene overproduksjon og fallende priser med regulering av 

produksjonen kombinert med prisstøtte, men etter Federal Agriculture Improvement and 

Reform Act av 1996 (FAIR act), også kalt «freedom to farm act»,  har landbruksloven flyttet 

oppmerksomheten over fra prisstøtte og produksjonsreguleringer, til å være  produksjons-

uavhengig direktestøtte til gårdbrukeren kombinert med etterspørselsstimulerende tiltak som 

for eksempel gjennom USAs matvareprogram. Matvareprogrammet skal sikre de uten inntekt, 

eller med lav inntekt nok næringsrik mat, samtidig som det øker avsetningen for landets egne 

jordbruksprodukter.   

 

Produksjon 

Antall gårdsbruk i USA har falt fra 5,9 millioner i 1945 til 2,1 millioner i 2012. Antall 

gårdsbruk har holdt seg stabilt på rundt 2 millioner fra 2002 og fram til 2012. 

Gjennomsnittsstørrelsen på et gårdsbruk har økt fra 600 dekar i 1945 til dagens 1 756 dekar.  

Gjennomsnittlig antall dekar per gårdsbruk har holdt seg stabilt fra 2002 og fram til 2012. Til 

sammenligning er gjennomsnittsstørrelsen på gårdsbruk i Norge 230 dekar og i EU 145 dekar. 

Hovedproduksjonene i USAs jordbruk er korn som mais, soya og hvete, og husdyrhold som 

storfe, svin og fjørfe. Korn og oljefrø utgjorde 37 prosent av totalen målt i omsetning, mens 

husdyrhold utgjorde 45 prosent.  

                                                 
1
 Side 14 i USAs Farm Bill 2014: http://www.obpa.usda.gov/budsum/FY14budsum.pdf 

 

http://www.obpa.usda.gov/budsum/FY14budsum.pdf
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Det foregår en utstrakt spesialisering av produksjonene i både USA, EU og Norge. I USA 

som i Norge har mange gårdbrukere spesialisert seg innenfor én enkelt produksjonsgren og 

innenfor én del av denne produksjonen. For eksempel var 45 prosent av alle svinebesetninger 

i USA i 2001 inne i et system hvor grisen fôres opp på gårder fordelt over flere stater. I Norge 

var det i samme år 46,1 prosent av besetningene som inngikk i et slikt system. I dette systemet 

vil en svinebonde ikke bare spesialisere seg på svin, men bonden konsentrerer seg om en liten 

del av svineproduksjonen enten det er oppdrett av smågris eller av slaktesvin. En utfordring 

med denne typen produksjonssystem er smittefaren grunnet dyreflytting, og faren for store 

sykdomsutbrudd.  

 

Landbruksloven 

USAs landbrukspolitikk har vært og er rettet mot å sikre innbyggerne nok, trygg og 

næringsrik mat. Allerede i 1933 innførte USA en landbrukslov for å ivareta matproduksjon i 

eget land. Årsaken den gangen var overproduksjon, prisfall og konkurser som følge av 

gjenoppbyggingen av Europa etter første verdenskrig. Etter krigen trengte ikke Europa å 

importere like mye mat fra USA som under krigen. Det førte til at myndighetene både 

innførte produksjonsbegrensninger og subsidier til bøndene. Bøndene fikk betalt for å la jord 

ligge brakk, samtidig som de fikk støtte for at ikke prisene skulle falle under paritetsprisen. 

Paritetsprisen referer seg til det prisnivå som var i perioden 1909-1914, da prisen ble oppfattet 

å gi bøndene den samme levestandard som andre innbyggere i USA. Samtidig innførte USA 

miljøkrav i landbrukslovgivningen som følge av at de hadde opplevd den mest omfattende 

sandstorm noen sinne.  

 Det samme skjedde etter andre verdenskrig, da måtte USA innføre 

produksjonsreguleringer og prissubsidier for å balansere markedet for landbruksvarer.  Det 

resulterte i Landbruksloven av 1948, en lov som trer i kraft dersom Kongressen ikke blir enig 

om ny landbrukslov når den til en hver tid gjeldende lov skal revideres. I noen år har det vært 

vanskeligere å komme til enighet i Kongressen om lovens innhold, og da har det tatt mer enn 

fem år å få på plass en ny lov. Sist dette skjedde var i forbindelse med landbruksloven av 

2008, som skulle vært fornyet i 2011/2012, men som først ble vedtatt i 2014.  

Landbruksloven (Farm Bill) for 2014 lagt hovedvekt på matpolitikken i utformingen av 

landbrukspolitikken. Det kommer tydelig fram i og med at 80 prosent av utgiftene til 

landbruket går til ernæringspolitiske tiltak som matvarekuponger, og støtte til kommuner, 

frivillige organisasjoner og bedrifter,
2
 som kjøper inn mat for utdeling til fattige.  

 

Bioøkonomi 

I 2012 la Det hvite hus fram en nasjonal bioøkonomistrategi. Hovedinnholdet i strategien er å 

fremme forskning og utvikling knyttet til kunnskap om genetikk, DNA-sekvensering og 

manipulering med biomolekyler for å skape økonomisk aktivitet og bedre befolkningens 

velferd. Strategien viser til at USAs landbrukssektor med tilhørende industri, er landets største 

                                                 
2
 http://www.tysonfoods.com/  

 

http://www.tysonfoods.com/
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industrisektor. USAs landbruk og landbruksrelaterte industri bidro med 7 278 milliarder 

kroner eller om lag 4,7 prosent til USAs BNP i 2013, og den er tungt basert på høyt utviklet 

bioteknologi. I 2010 utgjorde inntekt fra genetisk modifiserte organismer (GMO) i landbruket 

om lag 699 milliarder kroner i følge USDA, og hvis man også tar med den delen av industrien 

som ikke er knyttet direkte opp mot landbruket, var inntektene fra industri basert på 

bioteknologi 920 milliarder kroner.  

 

EU og USA  

EU er en av USAs største handelspartnere med hensyn på landbruksvarer, men de er også 

store konkurrenter på verdensmarkedet for andre varer og tjenester, ikke bare på 

landbruksvarer. EU (8%) rangerer som nummer fem på USAs liste over eksportland, etter 

Canada (17%), Mexico (13%), Kina (17%) og Japan (9%).  Men når det gjelder importland 

for USAs jordbruksvarer rangerer Canada (21%) øverst med EU (17%) og Mexico (17%) som 

nummer to, fulgt av  Kina (4%) og Brasil (3%). EU eksporterte landbruksprodukter for totalt 

13,7 milliarder euro i 2012, eller 137 milliarder norske kroner.  

Utover på 1980-tallet hadde både USA og EU støtteordninger til landbruket (Schnepf 

2011) som bidro til en periode med overproduksjon av landbruksvarer, med påfølgende 

prisfall og inntektsreduksjoner for gårdbrukerne. Denne utviklingen beredte grunnen for 

«freedom to farm» i USA i 1996, og McSherry-reformen i EU i 1992: en politikk hvor 

landbruksstøtten ble vridd bort fra direkte prisstøtte og produksjonsreguleringer over til 

direkte støtte uavhengig av produksjon, kombinert med etterspørselsstimulerende tiltak. EUs 

landbrukspolitikk er nå konsentrert om to pilarer. Den første pilaren gjelder program knyttet 

til inntektsstøtte til bønder og stabilisering av markedet, mens den andre gjelder program for 

distriktsutvikling og miljø. I USA har man gått mye samme vei, men der er det innført et 

frivillig program for stabilisering av bondens inntekt (ACRE), et program som en 

forsikringsordning med det formål å utjevne svingninger i produksjon og pris på 

jordbruksvarer.  

Med andre ord har begge land lagt om til en politikk i retning av mer nyliberalisme, 

inkludert økt liberalisering av handelen innenfor WTOs avtaleverk. Nå fører mangel på 

regulering av produksjonen til tilsvarende problemer som da produksjonen ble strengt 

regulert, grunnet overproduksjon på verdensmarkedet og nye store vansker i landbruket.  
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1 Innledning 

I denne rapporten gis det et lite innblikk i USAs landbruk og landbrukspolitikk, et område 

som er svært omfattende. USA er en av verdens største produsenter, forbrukere, eksportører 

og importører av landbruksvarer. Likevel utgjorde landbruket i USA i 2012 kun 1,3 prosent 

av landets BNP og sysselsatte bare 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Landbruket i USA har i 

snart to århundrer produsert overskudd til verdensmarkedets glede og utfordring.   

USA har inngått flere bilaterale og noen multilaterale handelsavtaler, for å øke markedet for 

egne produkter. Blant annet har de inngått avtaler med Mexico og Canada om frihandel 

(NAFTA), de har forhandlet fram men ikke ratifisert en avtale med 12 land fra Asia og Sør-

Amerika inkludert Australia (TPP) og de er i forhandlinger med EU om en partnerskapsavtale 

(TTIP) hvor eksport av landbruksvarer inngår som en del av avtalen. Norge vil bli berørt av 

disse avtalene i en eller annen form, enten gjennom EØS-avtalen eller gjennom at sittende 

regjering inngår egne avtaler med USA. Derfor er det interessant å se på hvilke produksjoner 

USA har, hvordan de legger opp sin landbrukspolitikk og hva Norge eventuelt kan få av 

utfordringer dersom USA lykkes med sin strategi for å utvide markedet for egne 

landbruksprodukter.  

Jordbruksproduksjonen foregår i alle stater i USA, til og med i Alaska, men hovedtyngden 

av produksjonene følger de store elvene som Mississippi, Missouri og Rio Grande. Iowa, 

Illinois, Missouri og Minnesota står for 55 prosent av maisproduksjonen, det er sju stater som 

står for 64 prosent av soyaproduksjonen og det er seks stater som står for 62 prosent av 

hveteproduksjonen. De fleste melkekuene bor i California og Wisconsin, og statene 

California, Wisconsin og New York har historisk vært sentrum i USAs melkeproduksjon.  

USA er størst i verden på mais og oljevekster samt biffkjøtt og kyllingproduksjon målt i 

tonn. EU har tatt over som ledende produsent av melk og melkeprodukter i følge FAOs 

statistikk for våren 2015.  
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2 Produksjoner  

Figur 1 Skisse over de viktigste produksjonene og fordelingen på stater. 

 

 

2.1 Et overblikk over produksjonene 

Georg Washington, USAs første president (1789-1797), utførte i 1791 den første 

spørreundersøkelsen blant USAs bønder for å kartlegge USAs landbruksproduksjon. Bønder i 

fem stater ble spurt. Dette var statene hvor landets unge bønder holdt til (Maryland, 

Pennsylvania, Virginia, West Virginia og District of Colombia). Spørreundersøkelsen ble 

formalisert av Kongressen i 1839 og har vært utført med ujevne mellomrom siden da. Siste 

undersøkelse var i 2012, og neste kommer i 2017.  

USA har i dag 50 stater og det er landbruksproduksjon i alle statene. Men størstedelen av 

jordbruksproduksjonen foregår langs de store vassdragene som Mississippi-elven, Missouri-

elven, Ohio-elven og Arkansas-elven. Unntaket er melkeproduksjonen hvor store deler av 

produksjon foregår i California og Wisconsin, og produksjonen av frukt og grønnsaker som i 

all hovedsak foregår på vestkysten og i Florida. USAs kjerneproduksjoner, målt i andel av 

omsetningen, er korn og oljefrø (37 prosent), storfe (22 prosent), kylling og egg (12 prosent) 

og melk (10 prosent).  
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Figur 2 USAs kjerneproduksjoner målt i omsetning fordelt på produksjoner i 2012. Kilde: 

Census of Agriculture 2012. 

 

 

I USA måles størrelse på gårdsbrukene i omsetning. Fra 1975 har definisjonen på et 

gårdsbruk vært en virksomhet som har en omsetning av landbruksvarer for minst tusen dollar 

i et gitt år, hvor offentlig støtte anses som en del av salget. Det betyr at når prisene stiger, vil 

flere virksomheter som selger landbruksvarer bli registrert som gårdsbruk (Hoppe 2014). 

I 2012 omsatte USAs om lag to millioner gårdsbruk for 395 millioner dollar, hvorav litt 

mer enn halvparten av jordbruksomsetningen (54 prosent) kom fra avlinger som mais, soya og 

hvete.  

Små gårdsbruk har en omsetning under 1 million dollar. I det gode året 2011 hadde 90 

prosent av gårdsbrukene en omsetning på under 350.000 dollar. Mellomstore og store 

gårdsbruk utgjør åtte prosent av alle gårdsbrukene, men de står for 60 prosent av 

produksjonen målt i dollar. Små familiedrevne gårdsbruk utgjør 90 prosent av alle 

gårdsbrukene, men de står for kun 26 prosent av produksjonen målt i dollar. Aksjeselskap 

utgjør 3 prosent av antallet gårdsbruk og står for 15 prosent av produksjonen målt i dollar 

(ibid. 2014).   

Det er fortsatt flest familiebruk i USA, men antall bedriftsbruk er økende. I 1997 var det 17 

247 aksjeselskap i jordbruket, mens antallet i 2012 var økt til 35 654 selskapseide bruk. I 

1997 var det 1,9 millioner familiedrevne gårdsbruk, mens i 2012 var tallet 1,8 millioner 

familiebruk.                  

Fra 1950 og fram til år 2000 har arbeidsproduktiviteten i jordbruket økt med i snitt 7 

prosent hvert år. For eksempel tok det i år 1900 147 timer med «muskelkraft» å dyrke 2,7 

tonn med hvete. I 1950 tok det 14 arbeidstimer, mens det i 1990 tok det kun seks arbeidstimer 
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å dyrke samme kvantum av dette kornslaget (Conkin 2008).  Arealproduktiviteten for mais 

økte fra 154 kilo per dekar i 1900 til 247 kilo per dekar i 1950 og 741 kilo per dekar i 2000, 

blant annet som følge av kryssing av sorter, bruk av mineralgjødsel, ugrasmidler og areal. 

Størrelsen på gårdsbrukene økte også i denne perioden, med unntak for fjørfeproduksjon som 

viser seg å være relativt uavhengig av gårdens eget areal (ibid).  

Årsakene til produktivitetsveksten kan være økt kunnskap og ferdigheter hos bøndene, men 

den viktigste grunnen er bedre maskiner, elektrifisering av distriktene, bruk av kjemikalier 

som mineralgjødsel og plantevernmidler samt avl og sortsutvikling. I tillegg har offentlig 

politikk gjort det mulig med en slik enorm produktivitetsutvikling i jordbruket over tid (ibid). 

 

Mais 

Det produseres mais i 41 av USAs 50 stater, men det er fire stater (Iowa, Illinois, Missouri og 

Minnesota) som står for 55 prosent av produksjonen målt i tonn. Maisproduksjonen i USA for 

2015 er prognostisert til 355 millioner tonn, en nedgang på 4 prosent fra rekordavlingen i 

2014. Hvis prognosene slår til, vil 2015 bli det nest beste året og få den tredje største avlingen 

noensinne i USA.  

 Figur 3 viser hvor det var forventet at det skulle bli plantet mais i 2012; en forventet 

økning på 3,9 millioner dekar i forhold til året før. Arealproduktiviteten hvor det dyrkes mais 

har ikke forandret seg mye over tid, blant annet som følge av manglende vekstskifte mellom 

mais og andre sorter. Ensidig dyrking av mais år etter år har ført til at arealproduktiviteten er 

stabilisert eller har falt
3
.  

Figur 3 Corn Belt i USA. Kilde: USDA 

 

 

 

                                                 
3
 http://farmdocdaily.illinois.edu/2012/04/little-change-in-where-corn-is.html 
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Figur 4 viser utviklingen i maisproduksjonen i USA fra 2005 og fram til i dag. Det har 

foregått en jevn økning i produksjonen på hele 2000-tallet.  

Figur 4 Produksjon av mais i USA målt i tonn. Kilde: USDA 

 

 

Soya 

Figur 5 viser utviklingen i andelen av produksjon av soyabønner som blir brukt til biodiesel. 

Produksjonen av soya til bruk i biodieselproduksjon har økt etter at det i Farm Bill 2008 

(USAs landbrukslov) ble lagt inn støtte til produksjon av biodrivstoff.  I 2008 økte 

produksjonen av mais og soya til biodrivstoff, noe som ga økte inntekter til disse bøndene 

samtidig som det førte til økte kostnader i husdyrproduksjonen. I tillegg førte det til en 

diskusjon om bruk av verdifullt jordbruksareal til produksjon av biodrivstoff bør prioriteres, i 

en situasjon der klimaendringer og befolkningsvekst gjør at den globale matproduksjonen må 

øke med 70 prosent innen 2030.  
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Figur 5 Oversikt over andelen i prosent av soyabønneproduksjonen som brukes til biodiesel. 

Kilde: USDA 

 

 

USAs produksjon av soyabønner i 2015 viste en økning på 1 prosent fra 2014. Prognosen for 

sesongen 2015 viser en total produksjon av soyabønner på 108 millioner tonn. Sju stater 

(Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Indina, Ohio og South Dakota) står for 64 prosent av 

produksjonen av soyabønner i USA.  

Figur 6 USAs andel av verdensmarkedet for soya er fallende. Kilde: USDA 
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Figur 7 Produksjon i millioner tonn av soyabønner i USA. Kilde: FAOstat og USDA januar 

2016. Tall for 2014/2015 og 2015/2016 er sesong, de andre er år. 

 

 

Hvete 

USAs hveteproduksjon for 2015/2016 forventes å bli 84 millioner tonn, inkludert både 

sommer- og vinterhvete. Seks stater (North Dakota, Kansas, Montana, Washington, Texas og 

South Dakota) står for 62 prosent av produksjonen.  

USAs andel av hveteeksporten er fallende, fra opp mot 50 prosent av verdenshandelen på 

1970-tallet (se Figur 8) til inneværende sesongs anslag på litt over 10 prosent. Både Canada, 

EU, Brasil og India øker sin eksport, mens Australia reduserer sin eksport av hvete for 

inneværende sesong. Prognosene per november 2015 tilsier økt forbruk av hvete og reduserte 

lagre i USA. Den globale hveteproduksjonen er forventet å nå 733 millioner tonn. EU, 

verdens største produsent av hvete, oppjusterte sine prognoser i november 2015. Kina har 

redusert sin import av hvete for å få ned egne lagre. Det har de gjort ved å øke overføringene 

til kinesisk foredlingsindustri slik at disse velger å bruke hvete fra kinesiske lagre framfor å 

importere hvete fra verdensmarkedet (Wheat Outlook – november 2015).                         

 -
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Figur 8 USAs andel av verdens hveteeksport. Kilde: USDA
4
 

 

 

Storfe 

USA har 98,4 millioner storfe (antall hoder) inklusive kalver, hvorav 30,5 millioner er kjøttfe 

og 9,3 millioner er melkekyr (NASS 2015).  Om lag 915 000 bønder driver med storfe. Texas 

er den staten med flest storfe. De har 11,1 millioner dyr. Det er flest melkekyr i California (1 

782 000 dyr) tett fulgt av Wisconsin (1 270 000 dyr.).  

I USA øker slaktevekten på storfe, samtidig som kjøttindustrien taper marginer. 

Innbyggerne i landet spiser mindre storfekjøtt og salget av resten av dyret faller også, noe som 

gjør at industrien presser bøndene til å redusere antallet dyr (USDA 2015). I tillegg har 

eksporten av storfekjøtt fra USA falt. For 2015 som helhet har USA redusert eksporten av 

storfekjøtt med 13 prosent fra året før. Årsaken er blant annet at dollaren har styrket seg i 

forhold til andre valutaer, at prisen i USA har økt og at de har et stramt innenlandsmarked for 

storfekjøtt. Samtidig har prisen på storfekjøtt i Australia falt, noe som gjør det vanskelig for 

USA å konkurrere på det internasjonale markedet for storfekjøtt. USA har importkvoter fra 

blant annet Australia, noe som gjør at importen av storfekjøtt ikke øker så mye som 

prisforskjellen mellom innenlandsmarkedet og verdensmarkedsprisen skulle tilsi (USDA 

november 2015). 

                                                 
4
 http://www.ers.usda.gov/media/1938956/wheatoutlook-november.pdf 

 

http://www.ers.usda.gov/media/1938956/wheatoutlook-november.pdf
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Figur 9 Storfehold i USA. Kilde: USDA
5
 

 

Svin 

Iowa er staten med flest svin. I 2012 hadde USA 199,1 millioner slaktesvin for salg. Det var 

totalt 55.882 svinebønder i USA i 2012.   

Når det gjelder svinekjøtt, er produksjonen på vei opp etter et fall i produksjonen i 2014. 

Da falt produksjonen som følge av sykdom (Porcine Epidemic Diarrhea) i mange 

grisebesetninger, hvor mange dyr måtte nødslaktes. USAs eksport av svinekjøtt går i 

hovedsak til Mexico (33%), Japan (25%) og Canada (12%), mens importen kommer fra 

Canada og EU, som til sammen står for 97 prosent av all import av svinekjøtt til USA (USDA 

2015).  

 

Fjørfe 

I USA var det i 2012 461 millioner høner til eggproduksjon, 8,5 milliarder slaktekyllinger og 

286 millioner kalkuner. North Carolina er den staten med flest broilere, om lag 801,9 

millioner solgte broilere i 2012, tett fulgt av Mississippi med 761 millioner solgte broilere.  

Når det gjelder kyllingkjøtt, har produksjonen i USA økt med 13 prosent i forhold til 2014, 

blant annet som følge av at gjennomsnittsvekten for livdyr øker. Økt produksjon har ført til at 

fryselagrene for kyllingkjøtt forventes å øke med 29 prosent i forhold til 2014. USAs eksport 

av broilere forventes å falle, blant annet som følge av at Kina, Russland og Sør-Korea 

boikotter import fra USA etter nytt utbrudd av fugleinfluensa i USA
6
.  

                                                 
5
 http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/Catt/Catt-07-24-2015.pdf 

 
6
 http://in.reuters.com/article/southkorea-poultry-usa-idINL3N152059 

 

http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/Catt/Catt-07-24-2015.pdf
http://in.reuters.com/article/southkorea-poultry-usa-idINL3N152059
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Figur 10 Verdien av netto eksport av storfekjøtt, kylling og egg samt melkeprodukter fra USA, 

målt i en dollarindeks fra 2013. Kilde: USDA
7
 

 

 

Melk 

USA har melkeproduksjon i alle statene. Noen stater har overproduksjon av melk, og noen 

stater har for lite melk. Historisk er det California, Wisconsin og New York som har vært 

sentrum i USAs melkeproduksjon. Nå er det California og Idaho i vest og Wisconsin og New 

York i øst som til sammen har over halvparten av alle melkekyrne i landet, og de har et 

overskudd av melk som de transporterer til andre stater og til utlandet. USA er en av verdens 

største eksportører av melk og melkeprodukter. I 2014 var produksjonen på 5,4 millioner tonn 

melk mer enn hva som ble konsumert i innenlandsmarkedet. Dette er volum som må 

eksporteres. I 2014 eksporterte USA 554 tusen tonn skummetmelkpulver, mens EU 

eksporterte 646 tusen tonn. EU var verdens største eksportør av dette produktet i 2014. EU er 

verdens største eksportør av ost målt i tonn, mens USA er verdens nest største eksportør av 

ost i følge FAO fra mai 2015.  

Melkemarkedet i USA har tradisjonelt vært rettet mot det innenlandske markedet med en 

liten andel av produktene rettet mot eksportmarkedet. Fra 2004 har USAs eksport av 

meieriprodukter utgjort en voksende andel av etterspørselen etter deres meieriprodukter. 

Størst vekst er det i eksport av skummetmelkpulver og videreforedlet melk i form av oster. 

Det skyldes blant annet at dette er produkter som det er lettere å transportere over lange 

avstander enn fersk melk.  

                                                 
7
 http://www.ers.usda.gov/media/1942630/ldpm257.pdf 

 

http://www.ers.usda.gov/media/1942630/ldpm257.pdf
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Utviklingen i USA er som i Norge, ved at antall melkekyr har gått nedover mens 

melkeproduksjonen har økt som følge av økt avdrott. I 2014 var gjennomsnittlig melkeytelse 

per ku i USA 10 008 kilo, og for 2015 er den anslått å bli 10 144 kilo.  

Figur 11 Antall kilo melk per ku i USA fra 2000–2014. Kilde: USDA 

 

2.2 Skogen i landbrukspolitikken 

Farm Bill 2008 inkluderer støtte til familiedrevet skogbruk som har en plan for naturvern, 

karbonbinding i skog, bioenergi fra skog og/eller behov for en plan for å restituere skogen. 

Det er flere enn 11 millioner familiedrevne skogbruk i USA.  

I 2008 gikk flere enn 30 organisasjoner og flere hundre små familieskogbrukere sammen 

for å få familieskogbruket inn i Farm Bill 2008 gjennom et program for å sikre private 

skogeieres interesser i å drifte skogen. De argumenterte for at i likhet med jordbrukere, har 

familiedrevet skogbruk samme behov for offentlig støtte og insentiver til å sikre nasjonen 

tilgang på rent vann, ren luft, ren jord og biologisk mangfold samtidig som det må være mulig 

for de mange små skogeiere å drive bærekraftig skogbruk.   

Både skogindustri og skogbruk i USA har opplevd uforutsigbarhet, uforutsette 

prissvingninger og grunnleggende endringer i rammebetingelsene for skogsdrift de tjue siste 

årene. Sektorens representanter mener det er behov for en politikk som stimulerer 

virksomheter i hele verdikjeden til å investere i framtidsrettet og bærekraftig skogbruk. I 2013 

kostet det 20 prosent mer å lage et produkt basert på tre i USA enn i ni andre store 

industriland, som eksempelvis Tyskland, Japan, Canada, Mexico og Kina (Goergen 2013). 

Blant annet kostet offentlige reguleringer knyttet til naturvern skognæringen 117 milliarder 

2010-dollar i 2011.  

I Farm Bill 2014 er det et eget punkt VIII om støtte til et knippe av skogprogram.  
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Skogprogrammet inneholder (Hoover 2014): 

 10 millioner dollar årlig til vurderinger og strategier knyttet opp mot skogressurser 

 5 millioner dollar årlig til å revitalisere distriktsskogbruket med hensyn til bruk av 

teknologi (Rural Revitalization Technologies Program) 

 Internasjonalt skogkontor (Office of International Forestry) for klimaendringer (ingen 

spesifikke beløp) 

 12 millioner dollar årlig til et program for å sikre sunne og friske skoger (Healthy 

Forest Reserve Program) 

Skogen er også inkludert i andre deler av Farm Bill 2014: 

Tittel II – Bevaring og naturvern 

Tittel VIII – Forskning og utvikling knyttet til skogen som ressurs 

Tittel IX – Energi – inkluderer bruk av skog som ressurs i energiproduksjonen 

Tittel XII – Andre forhold   
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3 Innhold i USAs landbrukspolitikk over tid 

USAs landbrukspolitikk blir utarbeidet gjennom at Kongressen vedtar en landbrukslov (Farm 

Bill). En ny landbrukslov vedtas hvert femte år, men i noen perioder har det gått noe lengre 

tid før Kongressen har blitt enig, blant annet i 2011 hvor en ny Farm Bill ble endelig vedtatt 

tre år senere, i 2014. I Norge framkommer som kjent landbrukspolitikken ved at Stortinget 

vedtar en stortingsmelding som inneholder de store linjer i landbrukspolitikken med om lag ti 

års mellomrom, og hvor de konkrete tiltakene vedtas i eget budsjettvedtak i Stortinget med 

basis i resultatet fra de årlige jordbruksforhandlingene.  

USAs første landbrukslov ble vedtatt i 1933, men landet hadde hatt en politikk rettet mot å 

utvikle landbruket i landet før det tidspunktet. Et storstilt landbruk i USA hadde ikke vært 

mulig uten statlig finansiering (Conkin 2008). Før USAs borgerkrig delte staten ut landareal 

billig, og den stod for bygging av veier, jernbane og utdanningsinstitusjoner. USAs 

landbruksdepartement «Department of Agriculture» ble grunnlagt i 1862. Etter borgerkrigen 

bidro myndighetene i tillegg med forskning, utdanning og utviklingsmidler til 

jordbruksbefolkningen. Videre bidro staten med vanningssystemer, et støttende lovverk og 

billige lån. 

  

Cashcrops 

De første innvandrerne som kom fra Europa til USA, levede av å selge skinn til Europa, som 

de hadde kjøpt fra medlemmer av urbefolkningen. Mange nybyggere fikk tildelt nytt land av 

myndighetene mot å felle trær, selge dem og dyrke jordbruksvekster på det ryddede arealet. 

Den aller første kommersielle suksessen for USAs jordbruk var tobakksplanten. Den ble 

dyrket, høstet og solgt til Europa for å gi utenlandsk valuta, valuta som kunne brukes til å 

betale for importert av varer landet selv ikke produserte. Tobakksdyrking satte standarden for 

det landbruket USA har i dag (ibid). 

Nybyggerne fra Europa tok med seg sin kunnskap og erfaring fra å dyrke jorda, og 

plantesorter som de dyrket på sine nye gårdsbruk. Mange begynte å dyrke mais som de hadde 

fått av medlemmer urbefolkningen. Mais ble straks den dominerende jordbruksveksten, ved 

siden av tobakk (ibid.). Det ble også en deling mellom sørstatene og nordstatene ved at man i 

nord hadde mye areal og dyr arbeidskraft, mens man i sør hadde tilgang på billig arbeidskraft 

(fra slavedrift og slavehandelen) til å høste «cashcrops» som bomull, tobakk og ris (ibid.). 

Denne delingen var viktig for utviklingen av USAs landbruk. Arealet i sør egner seg godt til 

bomullsproduksjon på grunn av det varme været, mye regn i veksttiden og tørrvær i 

innhøstingen.   

USA begynte med å selge råvarer og halvfabrikata til Europa for å kjøpe tilbake møbler, 

tekstiler, verktøy, husholdningsartikler, og andre varer de trengte, men ikke produserte selv 

(ibid.).  
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Produktivitet 

New England hadde mangel på jord, og ble derfor den første staten som tok opp konkurransen 

med Europa om industriproduksjonen. Det første innbyggerne i New England gjorde, var å ta 

opp konkurransen i tekstilbransjen, slik mange av verdens land i sør gjør det i dag (ibid.). 

Samtidig skjedde det en rivende teknologisk utvikling i selve jordbruksproduksjonen. I 1870 

kunne en dyktig bonde som dyrket hvete eller mais, brødfø tre andre familier.  

Seksti år senere i 1930, kunne han brødfø ti familier (Conkin 2008). I og med utvikling av 

jernplogen fikk bøndene dyrket opp store deler av prærien på østsiden av elva Mississippi 

(«ol’ man river»). I 1837 ble en smed ved navn John Deere berømt fordi han smidde plogen 

av stål i motsetning til tidligere hvor man hadde brukt trevirke og senere jern. Da stål ble mye 

billigere, førte det til at flere tok i bruk stålplogen. Flere redskaper ble støpt i stål framfor jern, 

og mer av prærien kunne dyrkes opp.   

 

Landbruksloven 

Etter innføringen av New Deal-politikken i USA i mellomkrigstiden, ble det for første gang 

innført en jordbrukslov som innebar et system for prissubsidiering av jordbruksvarer (ibid.).  

Denne politikken ble endret først i 1996, med innføringen av Fair Act, også kalt «freedom to 

farm». Da ble prisstøtte og produksjonsregulering erstattet med direktestøtte basert på 

historisk areal og produksjon. I 2002 ble det introdusert et motsyklisk betalingsprogram som 

ble utløst når prisene falt under et på forhånd bestemt nivå, og det ble introdusert et program 

for støtte til å ivareta jordbrukets økosystemtjenester. I 2008 ble det i tillegg lagt inn støtte til 

produksjon av bioenergi, og Farm Bill 2014 er delt opp i 12 ulike programmer hvorav 

hovedtyngden har til formål å øke etterspørselen etter USAs egne jordbruksvarer gjennom 

ulike matvareprogram rettet mot den delen av befolkningen med lav inntekt.  
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Figur 12 Liste over noen av de sentrale landbrukslovene i USA over tid. Kilde: USDA 
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Den synlige hånd 

USAs myndigheter støtter opp om egen landbruksproduksjon gjennom lovverket, 

støtteordninger rette mot landbruket, gjennom forskjellige tiltak rettet mot å lette 

markedsadgang for landbruksprodukter nasjonalt og internasjonalt og for å legge forholdene 

til rette for kunnskap, forskning og utvikling i landbrukssektoren. Figur 13 viser hvilke 

regioner i USA som får mest støtte målt i andel av inntekt over landbruksloven fra 2008.  

Figur 13 Oversikt over hvilke områder som får mest støtte målt som andel av inntekt i 2010 

over landbruksloven. Kilde: USDA, 2010 

 

 

 

USAs landbrukspolitikk har som mål å skape nye muligheter og arbeidsplasser over hele 

USA, utvide markedet for USAs landbruksvarer hjemme og ute, styrke innsatsen for 

naturvern, skape nye muligheter for lokalmatproduksjon og utvikle bioøkonomien. Farm Bill 

har som mål å skape et trygt sikkerhetsnett for amerikanske gårdbrukere, opprettholde 

forskning og utdanning, og sikre alle amerikanere tilgang på nok, trygg og næringsrik mat 

(USDA 2015).  

  Opp gjennom historien har politikken hatt samme formål, men med ulik virkemiddelbruk. 

Virkemidlene har variert fra å tilby nybyggerne billig jord, utdanning og infrastruktur for å få 

produktene ut til markeder nasjonalt og internasjonalt, via produksjonsreguleringer og 

prisstøtte, til å styrke etterspørselen etter amerikanske produkter gjennom blant annet 
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matkuponger («food stamps»), matvarehjelp og motsyklisk budsjettpolitikk kombinert med 

subsidierte forsikringsordninger.  

Prisstøtte kombinert med støtte til å la jordbruksjord ligge brakk, ga overproduksjon med 

påfølgende prisfall på jordbruksvarer og inntektssvikt for bøndene, selv om intensjonen var å 

redusere overproduksjonen og sikre bøndenes inntekt. «Freedom to farm», hvor 

produksjonsbegrensninger og prisstøtte ble erstattet med en frikoblet støtte basert på historisk 

produksjon, hadde samme effekt, nemlig overproduksjon, fallende priser, inntektsfall og 

konkurser for gårdbrukerne. Det er for tidlig å si noe om hvilke effekter gjeldende Farm Bill 

fra 2014 har for gårdbrukernes inntekter og dermed også landbruksproduksjonen over tid. 

 

3.1 Agricultural Act – landbrukslovgivning 

Den første landbruksloven i USA ble lansert i 1933 som en konsekvens av den store 

depresjonen som startet i 1929, Roosevelts valgseier og den påfølgende New Deal-politikken. 

Videre hadde Europa reist seg igjen etter første verdenskrig, og hadde dermed ikke samme 

behov for å importere jordbruksvarer fra USA som tidligere (Conkin 2008). I tillegg hadde en 

økende mekanisering både i Europa og USA hevet produktiviteten enormt etter første 

verdenskrig. Det førte til redusert jordbrukseksport for USA, og bøndene måtte la frukten 

råtne på trærne, bomullsmarkene forbli uhøstet og betale forbrukerne for å ta i mot korn. 

Siden landbruket utgjorde så stor del av USAs produksjon, førte det til at president Roosevelt 

i sin budsjettplan kalt «New Deal» foreslo å gi bøndene økonomisk støtte til å redusere sin 

produksjon med 30 prosent. Dette ble finansiert av en skatt på både tekstil- og 

matvareindustrien. Hensikten var å gjenreise bøndenes kjøpekraft i markedet gjennom å 

redusere produksjonen og dermed øke prisene på jordbruksproduktene. Prisen som ble betalt 

for matvarene, skulle balansere markedet for tilbud og etterspørsel av jordbruksvarer og 

samtidig sikre bøndene en anstendig kjøpekraftutvikling på linje med andre grupper i 

samfunnet, slik situasjonen var i 1909–1914. Disse prisene ble kalt «paritetspriser» (ibid.).  

Året etter kom det også inn miljøkrav i landbruksloven. Det skyldtes erfaringene fra den 

store sandstormen i 1933 som la store områder under sand (ibid.). Det ble blant annet stilt 

krav om bruk av vekstskifte og bruk av dekkvekster. Dekkvekster er en ettårig plantevekst 

som hovedsakelig skal hindre oppblomstring av ugress, øke jordkvalitet, hindre erosjon, med 

mer. Det ble også gitt støtte til å la jord som tidligere hadde vært brukt til å dyrke vekster med 

stor jorderosjonsfare, ligge brakk.  

3.2 «New Deal»  

Landbruket i USA er bygget opp ved hjelp at en aktiv landbrukspolitikk, med bruk av lover 

og regler, og økonomiske støtteordninger. Allerede tidlig på 1800-talleg delte Nasjonalstaten 

USA ut landareal billig og den stod for bygging av veier, jernbane og utdanningsinstitusjoner 
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(Winders 2009). Etter borgerkrigen bidro myndighetene også med forskning, utdanning og 

utviklingsmidler. Staten bidro med vanningssystemer, et støttende lovverk og billige lån. 

USAs landbruksdepartement «US Department of Agriculture» ble grunnlagt i 1862. Samtidig 

tok regjeringen ansvar for utdanning av jordbruksbefolkningen gjennom «the Morrill Act», en 

ordning hvor staten solgte jord til kongressmedlemmer og brukte pengene til å etablere 

universitet til utdanning innen landbruk og teknologi
8
.  

Roosevelt innførte statlige lån til jordbruksbefolkningen for å hindre konkurser. På den 

tiden fikk bøndene låne penger for kun ett år av gangen av naboer, private banker med flere, 

noe som når prisene på jordbruksavlingene falt, førte til at lånene ble inndrevet og bøndene 

måtte gå fra gård og grunn. Det bidro til at staten innførte en ordning med lange kreditter til 

overkommelig rente, distribuert via banker og samvirkeorganisasjoner (Winders 2009).  

 

Priskontroll 

Presidentene Hoover og Roosevelt fikk ansvar for innføring av landets første omfattende 

«Farm Bill», hvor staten gikk inn og garanterte for en minstepris på hvete og bomull. De to 

presidentene la grunnlaget for en produktivitetsvekst i USAs landbruk slik at 2 prosent av 

USAs arbeidere kunne brødfø 300 millioner innbyggere, samt eksportere matvarer til de fleste 

andre land i verden (Conkin 2008).  

I 1920-årene innførte kongressen prisgarantiordninger, fordi situasjonen var slik at jo mer 

bøndene produserte, desto dårligere ble prisen på varene. Med andre ord førte økt 

produktivitet og økt produksjon hvor innbyggerne ikke klarte å kjøpe alt, til at prisene falt 

(ibid.). Hvetedyrkerne var de første som etablerte en sterk lobbyorganisasjon, med formål om 

å fremme en lovgivning som sikret dem en rettferdig pris på produktet (ibid.). Bøndenes 

definisjon på rettferdig pris var at prisen på de varene de produserte, skulle stå i et rimelig 

forhold til prisen på innsatsfaktorene for å produsere varen (ibid.). Mekaniseringen kom først 

til hvetedyrkerne, og det førte til overproduksjon selv om hvete er en vare som omsettes på 

det internasjonale markedet.  

Utfordringen for myndighetene på 1920-tallet var å få til en rettferdig pris i et marked hvor 

man kunne strupe produksjonen for å øke prisen. Det viktige i denne situasjonen var bønders 

mulighet til å danne samvirkeorganisasjoner, og de fikk unntak fra konkurranselovgivningen 

«anti-trust laws» (ibid.). Som følge av lovendringen ble det etablert markedsføringssamvirker 

(«marketing cooperatives»). Disse samvirkeorganisasjonene kunne lagre hvete eller mais, for 

å stabilisere prisene gjennom hele sesongen. De kunne også gi lån til medlemmene med 

avlingen som sikkerhet, for dermed å unngå korttidslånene. 

Familiejordbruket, som består av små og mellomstore gårdsbruk, har ikke mulighet til å 

lagre avlingen fram til prisene stiger. På høstingstidspunktet er prisen på hvete lav, men 

dersom man har lagringsmulighet vil man kunne vente til senere med å selge. Bonden kan få 

bedre pris for varen når etterspørselen øker, lagrene tømmes og prisene øker. De som ikke 

hadde denne muligheten ble oppmuntret til å danne en samvirkeorganisasjon, som lagret 

kornet og betalte ut forventet merpris i form av et lån, slik at bonden kunne starte neste 

                                                 
8
 http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Morrill.html 
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sesongs produksjon. Renten på dette lånet som tilsvarte 80 prosent av forventet pris, ble i 

praksis gulvet for prisen på hvete (ibid.).   

I 1930 («The Great Depression») gikk ikke prisene opp, og bøndene satt med stor gjeld til 

samvirkeorganisasjonen de selv var medlem av. Disse samvirkene hadde gjeld til Farm Board, 

det føderale jordbruksråd (NILF 2000). Farm Board ble møtt med stort press for å ettergi 

disse lånene, noe som åpnet for store subsidier til mange bønder (ibid.). Farm Board kjøpte 

tilbake hvete for litt over internasjonal markedspris for å sikre egne medlemmer, noe som 

igjen førte til at store selskaper kjøpte tilbake hvete på verdensmarkedet og solgte den på det 

lokale markedet. Det medførte totalt kaos i markedet og ødela for eksportmarkedet. Dette var 

et resultat av produktivitetsvekst i jordbruket, og bønder ble i denne perioden betalt for å la 

jord ligge brakk, uten resultater.  

 

3.3 The Federal Agriculture Improvement and Reform Acts  

Den samme politikken ble ført utover på 1980-tallet da Regan ble valgt til president, og på 

begynnelsen av 1990-tallet. Han startet prosessen som innebar en ny retning i 

landbrukspolitikken. I 1996 ble det innført en ny retning i USAs landbrukspolitikk (Winders 

2009). Visepresidenten i maisdyrkernes organisasjon (The National Corn Growers 

Association) mente at produsentene ville svare på signaler fra markedet, og at markedet ville 

styre tilbudet av mais på verdensmarkedet. Erfaringene viste at regulering av produksjonen 

kombinert med prisstøtte hadde ikke virket etter intensjonen. Det førte til en politikkendring i 

retning av en tidsalder hvor troen på at markedet løser alt stod sterkt, noe som gjenspeiler seg 

i dagens landbrukspolitikk (ibd.). 

Det skjedde en endring fra New Deal-politikken hvor myndighetene skulle regulere 

produksjonen, til en politikk hvor markedet skulle gjøre det (ibid.). Myndighetenes politikk 

skulle altså ikke lenger gå ut på direkte regulering av produksjonen eller markedsprisene.  

Bill Clintons presidentperiode innebar en omlegging av landbrukspolitikken i retning av at 

bøndene ikke lenger fikk prisstøtte og støtte til å la areal ligge brakk. Man fikk i stedet en 

ordning med et fast årlig beløp som skulle gradvis reduseres, et beløp som var uavhengig av 

markedspris, areal eller produksjon (hva bonden velger å dyrke/produsere), med andre ord en 

dekobling av støtten fra produsert mengde, pris og areal (ibid.).  

The Federal Agriculture Improvment and Reform (FAIR) Acts endret støtteordningene til 

landbruket på en måte som skulle være næringsnøytral i forhold til produksjon, konsum og 

handel. Men det ble fortsatt gitt prisstøtte til produksjon som tobakk og peanøtter (ibid.). Det 

ble heller ikke helt slutt på eksportsubsidier, og landbruksloven fra 1949 gjelder fortsatt. En 

lov som innebærer produksjonsreguleringer både i mengde og i areal, og prisstøtte til 

basisproduksjoner som i 1949 var mais, ris, hvete og bomull.  

Målet med omleggingen i 1996 var å gi bøndene retten til å dyrke jorda, også kalt 

«freedom to farm» uten direkte innblanding fra statlige myndigheter. En viktig årsak til denne 

endringen var at holdningene mellom de ulike jordbruksorganisasjonene var forskjellig. For 



 

Den synlige hånd-USAs landbrukspolitikk. 23 

eksempel ble det en konflikt mellom maisbeltet i nord og hvetebeltet i sør. Maisbeltet som 

inkluderer storfeprodusenter og «agribusiness», krevde mer fleksibilitet og at 

produksjonskontrollen ble opphevet. Årsaken var at maisdyrkerne, soyabønnedyrkerne, 

dyrefôrprodusenter og «agribusiness» ville utvide sin virksomhet (Winders 2009). Motsatt var 

hvete- og bomullsdyrkerne sterkt for å opprettholde kontrollen med produsert mengde fordi 

denne gruppen bønder mente at de selv hadde liten mulighet til å øke fleksibiliteten i 

produksjonen vesentlig eller å endre på hva de produserte.   

 

3.4 Farm Security and Rural Investment Act 

I 2002 økte landbruksbudsjettet igjen, og USA innførte en form for prisstøtte kalt motsykliske 

støtteordninger i landbrukspolitikken, gjennom The Farm Security and Rural Investment Act 

(FSRI). Det ble imidlertid ikke innført noen form for produksjonsreguleringer. Årsaken til at 

støttenivået økte var blant annet at prisen på bomull, hvete og mais falt fra et relativt høyt nivå 

i 1996 til et lavt nivå i år 2000 (Winders 2009). Det var mange årsaker til prisfallet, men en 

grunn var at når produksjonsreguleringen ble opphevet, økte produksjonen og prisene falt. For 

eksempel økte maisproduksjonen med 18 prosent, som følge av at arealet det ble dyrket mais 

på ble utvidet, og gjennomsnittsavlingen per dekar økte. Det samme skjedde for soyabønner 

(ibid.). 

En annen grunn var at USAs eksport av landbruksvarer falt som følge av finanskrisen i 

Øst-Asia i 1997, hvor noen av USAs største importland som Japan, Sør-Korea, Taiwan og 

Thailand devaluerte egen valuta. Det førte til at deres befolkninger fikk mindre kjøpekraft, og 

dermed falt etterspørselen etter importvarer da de ble relativt dyrere som følge av 

devalueringen. Produksjonsøkning, fall i eksporten og fall i prisene førte til at myndighetene i 

USA vedtok krisepakker til bøndene i form av inntektsstøtte for å hindre et konkursras.  

FRSI Act innebar fire former for inntektsstøtte til bøndene (Winders 2009): 

 Lån til markedsføring  

 Økt frikoblet direktestøtte  

 Motsyklisk støtte 

 Eksportstøtte  

Den nye landbruksloven inneholdt ingen produksjonsbegrensninger, hverken med hensyn til 

hvilke produkter og produsert mengde bonden vil produsere, selv om noe jordbruksareal 

fortsatt kan tas ut av produksjon av miljøhensyn. 

På grunn av at prisene på mais hadde vært lave over en treårsperiode, var det sterk støtte 

for en motsyklisk inntektsstøttepolitikk hos blant annet lederne av Farm Bureau og hos 

National Corn Grovers Association (NCGA). Målet har vært, og er, å sikre bøndene en stabil 

og forutsigbar inntekt, uten å havne i konflikt med handelspartnere slik USA har erfart med 
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hensyn til støtten til bomullsproduksjonen. Denne linjen har støtte i mange 

produksjonsmiljøer, også hos industrien (ibid.).  

  

3.5 Farm Bill anno 2014 

USAs gjeldende landbrukspolitikk består i all hovedsak av pris- og inntektsstøtteprogrammer 

rettet mot noen typer av produkter som korn, oljefrø, bomull og meieriprodukter. I tillegg 

regulerer landbruksloven sukkerproduksjon gjennom produksjonsreguleringer og 

importkvoter (Schnepf mfl. 2011).  

USAs Farm Bill, som ble vedtatt i 2014, gjelder for 5 år. Innholdet er svært omfattende og 

har virkemidler rettet mot helse og ernæring, forskning og utvikling, utdanning, 

arbeidsplasser, infrastruktur, natur- og miljøvern, klimaspørsmål samt mot at loven skal 

fungere som et sikkerhetsnett for landbruksbefolkningen. President Obama har kalt Farm Bill 

2014 for en politikk à la en sveitsisk lommekniv, en kniv med verktøy til de fleste 

anledninger. Landbrukspolitikken skal skape arbeidsplasser, utgjøre et sikkerhetsnett for 

bøndene, gi befolkningen trygg mat, sikre forskning og utvikling, ta vare på naturmiljøet og 

støtte en moderne og effektiv infrastruktur.  

Figur 14 USAs landbrukslov for 2014-2018. President Obama sitt bilde på landbruksloven. 

Kilde: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=farmbill 

 

Farm Bill utgjør 489 milliarder dollar fordelt over fem år. 80 prosent av midlene går til å 

holde etterspørselen etter USAs matvarer oppe, i form av matkuponger («food stamps», også 

kalt SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)) for lavinntektsfamilier, støtte til 

kommuner som kjøper inn mat til institusjoner, og organisasjoner som blant annet deler ut 

mat til fattige (TEFAP (The Emergency Food Assistance Program)), støtte til kjøp av frukt og 

grønnsaker, og støtte til kunnskapsformidling om sunn og helseriktig mat.  
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Figur 15 Farm Bill 2014. Budsjett fordelt på de tolv områdene som loven dekker. Kilde: 

USDA 

 

 

 

SNAP-programmet inneholder også støtte til private organisasjoner slik at de kan kjøpe inn 

mat til utdeling til fattige og ubemidlede i USA.  

Figur 16 Eksempel på tiltak for å øke etterspørselen etter jordbruksvarer. 
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I 2011 utgjorde SNAP-programmet 72 milliarder dollar, og betales ut til: 

a) næringsmiddelindustrien som Kraft, Coca-Cola, Tyson Foods med flere,  

b) dagligvarekjeder som Walmart og Kroger, samt til  

c) banker og finansinstitusjoner som J.P. Morgan Chase (Simon 2012). 

Innholdet i USAs landbrukspolitikk har blitt til bit for bit siden 1930-tallet. Noen program 

har blitt lagt til for å bøte på feil og mangler ved et annet program mens andre ting er utdatert 

og tatt ut av programmet. Tabellen viser seks store politikkområder i landbrukspolitikken over 

tid.  

 

Tabell 1 USAs landbrukspolitikk over tid. Kilde: Wilde 2013, oversatt til norsk.  

Kategori Hva myndigheten gjør Viktigste 

periode 

Effekt på: 

Bønder Kjøpere Mengde 

Prisstøtte Kjøper varer til 

minstepris/støttepris 

1930–1970-

årene 

Høy 

pris 

Høyere 

pris 

Mer på 

markedet 

Produksjonsregulering Setter grenser for hvor mye 

som kan produseres 

Kvoter og brakklegging av 

areal (CRP) 

Kvoter 1930–

1980-tallet med 

noen unntak. 

Brakklegging av 

areal fra 1930. 

Gjelder også i 

Farm Bill 2014 

Høyere 

pris 

Høyere 

pris 

Mindre 

på 

markedet 

Støtte til dekke av 

underskudd 

Betaler bønder mellomlegget 

mellom målpris og 

markedspris når denne er 

lavere enn målpris 

Gjeldende 

program.  

Innført i 2008 

og fortsetter i 

Farm Bill fra 

2014 

Høy 

pris til 

bonden 

Lavere pris 

i markedet 

Mer 

varer på 

markedet 

Direkte støtte Betaler bonden i forhold til 

historisk produksjon 

Innført i 1996 

med et tillegg i 

2002 

(motsyklisk 

betaling) 

Høyere 

inntekt 

Ingen 

effekt (?) 

Ingen 

effekt (?) 

Forsikring (støtte til 

premien) 

Betaler bonden hvis han/hun 

har inntekts- eller 

produksjonstap 

Innført i 2008 

og videreført i 

2014 

Unngå 

tap 

Ingen 

effekt 

Ingen 

effekt 

Øke etterspørselen Promotere salg eller utvikle 

nytt bruksområde for et 

produkt 

Videreført i 

2014 

Høyere 

priser 

Høyere 

priser 

Mer 

varer på 

markedet 

 

Politikk 1: Prisstøtte  

– målet er å holde prisen på en vare høyere enn markedspris. Denne ordningen er slik at når 

prisen er under likevektsprisen (markedspris), kjøper staten opp varer, og når prisen er over 

markedspris/likevektspris, selger staten fra lageret sitt. En ordning som ble avviklet i 

«freedom to farm» i 1996.  

 



 

Den synlige hånd-USAs landbrukspolitikk. 27 

Politikk 2: Markedsregulering  

– målet er å redusere mengden varer som selges for å unngå overproduksjon og sikre at 

bonden har en inntekt på høyde med andre i samfunnet. Bonden kan få en 

produksjonskvote som han eller hun ikke kan overstige, eller det kan gis støtte til å la 

produksjonsareal ligge brakk; Conservation Reserve Program (CRP). 

 

Politikk 3: Støtte til underskuddsdekning  

– Myndighetene tilbyr å betale differansen mellom en fastsatt pris og det konsumentene er 

villig til å betale når betalingsvilligheten er lavere enn fastsatt pris.  

 

Politikk 4: Direktestøtte  

– Offentlig støtte som er frikoplet fra produksjonen. Støtten avhenger av historisk 

produksjon, det vil si av antall dekar i basisåret som har vært i produksjon og en 

basisavling som er gjennomsnittsavling for en periode. For å gjøre direktestøtten mer 

akseptabel ble det innført et begrep som kalles motsyklisk direktestøtte. Det innebærer at 

når produktprisen er høy er støtten mindre enn når den er lav.  

 

Politikk 5: Forsikringsordning 

 – Målsettingen er å sikre bønder mot for stor risiko for konkurs. Bønder kan ha lav 

inntekt når været er dårlig og avlingen lav, men også når været er bra og avlingen er høy. 

Årsaken til at myndighetene tilbyr denne forsikringsordningen er at de mener 

forsikringsordninger i markedet ikke er tilstrekkelig eller er for dyre til at de kan dekke det 

behovet som er i landbruket. (Myndighetene både subsidierer forsikringspremien i det 

private markedet og tilbyr tilleggsforsikringer når de private ikke er tilstrekkelige). 

 

Politikk 6: Tiltak for å øke etterspørselen  

– Tiltak myndighetene iverksetter for å øke etterspørselen etter et produkt, som for 

eksempel Federal Renewable Fuels Standard (krav til at drivstoff skal inneholde en 

prosentandel fornybart) og eksportfremmende program for mais og matvarer som 

inneholder mais.   
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4 Struktur i landbruket 

USA har hatt mye av den samme strukturutviklingen i landbruket som Europa. Antall 

gårdsbruk har gått ned, og antall dekar per gårdsbruk har økt, med andre ord har det blitt færre 

og større gårdsbruk der også.  Figur 18 viser utviklingen fra en av de første tellingene i USA i 

1850 fram til siste telling som var i 2012. (Neste telling er i 2017.)  

Utviklingen i antall gårdsbruk i USA viste en sterk nedgang fram til 1992, deretter har 

antallet har holdt seg relativt stabilt på litt over 2 millioner gårdsbruk.   

 

Figur 17 Antall gårdsbruk i USA fra 1959 til 2012. Kilde: USDA, Historical higlights. 
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Figur 18 Utviklingen i antall gårdsbruk, størrelse og areal. Kilde: USDA  

 

 

I 2011 var 97 prosent av alle gårdsbruk familiedrevet, det inkluderer også de største brukene. 

De mellomstore og store brukene utgjorde 8 prosent av alle gårdsbruk i USA, og står for 60 

prosent av total omsetning i landbruket. Familiejordbruket står for 90 prosent av antall 

bønder, men kun for 26 prosent av total verdiskapning i landbruket. Ikke-familiedrevne 

gårdsbruk utgjør tre prosent av antallet, og står for 15 prosent av produksjonen (Hoppe 2013). 

Figur 19 OECD tall over USAs landbruk. Kilde: OECD 2015 
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Valg uten full informasjon - moralsk hasard i jordbruket 

Hver enkelt bonde kan ikke bestemme prisen på sitt produkt ved å regulere egen produksjon. 

Derfor tenderer de til å produsere for å dekke de variable og deler av de faste kostnadene, 

også når prisene er lave. Noe som fører til at bønder på kort og melomlang sikt opplever lange 

perioder med lave priser, krydret med korte perioder med høye priser.  

Jordbruk er et godt eksempel på et ideelt marked hvor det er mange små tilbydere som hver 

for seg ikke kan påvirke prisen på sitt produkt, og som tilpasser sitt produksjonsvolum til den 

til en hver tid gjeldende markedspris. Men markedsprisen varierer og bonden må foreta 

mange valg under usikkerhet fra han sår til han høster.  

Inntektsutviklingen for bønder i USA viser seg å svinge over tid, med en nedadgående 

trend inn i første kvartal 2016 i følge USDA.  

Tallene i Figur 20Figur 20 tar utgangspunkt i 2011, et år som var et over gjennomsnittet 

godt år for USAs landbruk, med høye inntekter både for korn og husdyrproduksjoner. Netto 

inntekt for gårdsbruk var på 118 milliarder dollar i 2011, 48 prosent høyere enn året før, og 59 

prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene, målt i 2011-dollar (Hoppe 2014).  

Figur 20 Inntekter i landbruket i USA. Kilde: Hoppe 2014.(F=forecast/prognose) 

 

Det er i Norge som i USA at tilbudet av jordbruksvarer avhenger av hvor raskt bonden kan 

tilpasse seg en endring i prisene. Det avhenger også av hvilke produksjoner det er snakk om. 

Ta for eksempel produksjon av korn som mais, hvete eller soya. Der vil en prisoppgang føre 

til at bonden velger å så på et større areal når prisene er høye. USA så dette da Kina økte sin 

etterspørsel etter soya. Da økte avlingene. Mesteparten av den økte produksjonen kom fra økt 

bruk av areal (Schaffer 2016). Det samme skjedde da etterspørselen etter mais til 

etanolindustrien økte fra 25 millioner tonn til 127 millioner tonn rundt 2008. Da økte antall 
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dekar plantet med mais i USA samtidig som de store konkurrentlandene på eksportmarkedet 

for mais, gjorde det samme. Det førte til overproduksjon og prisene falt. Men når prisene 

faller blir det ikke færre dekar som dyrkes.  

Figur 21 Netto inntekt for bønder i USA fra 2000 og fram til første kvartal 2016. Kilde: 

USDA 

 

I USA ser man en sterk tendens til at når et areal er dyrket opp, fortsetter man å dyrke 

kornsorter der år etter år, selv om prisen på kornet faller. Det ser ut som om bonden kan endre 

til et mer lønnsomt kornslag på hele eller deler av arealet sitt, men han reduserer ikke antallet 

dekar han har dyrket opp. Det fører til overproduksjon og prisfall. Det kalles markedssvikt når 

markedet ikke gir effektive resultater, ved at bonden fortsetter å produsere selv når prisen 

faller.   

I tillegg gir lavere priser bonden insitament til å øke produksjonen siden faste kostnader 

utgjør en relativt høy andel av de totale kostnadene. Det fører til at så lenge prisen på 

kornsorten er høyere enn de kortsiktige variable kostnadene ved produksjonen, vil bonden 

produsere for å få dekket noe av de faste kostnadene, og dermed redusere det økonomiske 

tapet av et prisfall.  

Bønder vet at å produsere korn er ikke like forutsigbart som å produsere andre varer som 

biler, møbler osv. Det kan bli et år med tørke i USA, og i andre deler av verden, og prisene vil 

da kunne øke. Det gjør at ingen bønder ønsker å være i den situasjonen at han da har bygget 

ned dyrkbar jord slik at han ikke kan øke produksjonen for å hente ut den nye merprisen i 

markedet.  
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Mangel på arbeidskraft i landbruket 

I USAs landbruk utgjør innleid arbeidskraft 17 prosent av de variable kostnadene generelt og 

40 prosent når det gjelder frukt- og grønnsaksproduksjoner. I de siste 15 årene har om lag 

halvparten av den innleide arbeidskraften vært illegale innvandrere (USDA 2012). Dette 

gjelder spesielt for arbeidsintensive produksjoner som frukt, grønnsaker og blomster.  

Figur 22 Oversikt over arbeidskraftintensive produksjoner i USAs landbruk. Kilde: USDA 

2012 

 

 

USAs landbruk har en egen lov (H-2 A Temporary Agricultural Program) som gir midlertidig 

arbeidstillatelse til sesongarbeidere i landbruket. Men dette programmet er lite benyttet fordi 

det fordrer at arbeiderne får et lønnsnivå på linje med andre i USA, tilgang på hus og mat 

samt transport. I 2007 var kun fem prosent av innleid arbeidskraft i landbruket med i dette 

programmet, mens rundt 50 prosent av arbeiderne ikke hadde lovlige dokumenter (FAIR 

2011). 

Utnyttelse av illegale innvandrere økte da USA, Mexico og Canada inngikk 

frihandelsavtalen (NAFTA). Avtalen ble inngått med den begrunnelse at økt liberalisering av 

handelen mellom disse statene ville gi økt økonomisk vekst, øke sysselsettingen, bedre klima 

og miljø samt gi en høyere levestandard for innbyggerne i alle avtalens medlemsland. 

Motstanderne av avtalen sa at økt liberalisering av handelen ville føre til et kappløp nedover 

for lønninger, ødelegge hundrevis av høystandard jobber, underminere demokratisk kontroll 

med innenlandske politiske beslutninger, true miljøet og redusere kravene til 

matvaresikkerhet (Balaksrishnan 2011). NAFTA har ført til at mange arbeidsledige 

mexicanere har reist til USA for å jobbe lovlig eller ulovlig, som midlertidig arbeidskraft i 

landbruket. For eksempel har bruk av arbeidsinnvandrere (med eller uten lovlig opphold) ført 
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til at Tyson, verdens største kyllingprodusent, har presset lønnsnivået ned med mellom 10 og 

30 prosent (ibid.).  

  

Figur 23 Bruk av arbeidskraft i landbruket har falt og fortsetter å falle. Kilde: USDA 2015 

 

 

  

Over tid har bøndene blitt mer og mer spesialiserte.  

Bøndene har gått fra å ha både korn og husdyr til å spesialisere seg på en av produksjonene. 

For eksempel hadde 75 til 90 prosent av bøndene både kylling, melkekyr og gris i år 1900, 

mens i 2010 hadde færre enn 10 prosent av bøndene flere produksjoner på gården. I 1900 

produserte husdyrbøndene korn til eget bruk i husdyrproduksjonen, mens i 2010 var antall 

kornbønder redusert til 1/6 av alle bøndene, og de dyrker korn kun for salg. Denne form for 

spesialisering gjør at bøndene kan ta ut stordriftsfordeler, men det gjør dem også mer sårbare 

for sykdommer og annen form for avlingssvikt.   
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Figur 24 Antall gårdsbruk, produktivitet og areal. Kilde: Hoppe 2014 

 

Kjøttfe (biff) er en vanlig form for spesialisering blant småbønder i USA. De utgjør 32 

prosent av biffproduksjonen i landet. De spesialiserer seg også i underproduksjoner som 

ammekyr («cow-calf») eller som kalver som fôres opp til et visst antall kilo «(stocker»), eller 

de har spesialisert seg på siste del av oppfôringen av kalvene gjennom en kombinasjon av 

beite og tilleggsfôring til kalvene oppnår en slaktevekt («feedlot») på mellom 500 og 750 

kilo. 

  

Kvinner i landbruket 

Over de siste tre tiår har antallet kvinner som står som eiere og drivere av gårdsbruk, økt. I 

1978 var 5 prosent av alle gårdbrukere kvinner, mens i 2007 var det 14 prosent kvinner, 

samme som i 2012. Kvinner driver gårdsbruk i alle størrelser, men flest kvinner eier og driver 

små gårdsbruk. Om lag tre firedeler av de kvinnelige brukerne har gårdsbruk med en 

omsetning under 10 000 dollar i året (om lag 90 000 kroner i året når dollarkursen er så høy 

som den har vært i januar 2016). Halvparten av kvinnene har spesialisert seg på storfehold, 

hest eller sau og geit (Hoppe 2013). Fem prosent av kvinnene som hadde omsetning på mer 

enn 100 000 dollar, hadde spesialisert seg på korn og oljefrø, fjørfe og egg, eller ammekuer 

og melk. Halvparten av kvinnene som hadde en omsetning på mer enn 1 million dollar, drev 

med fjørfeproduksjon.  
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Figur 25 Kvinnelige bønder i USA. Kilde: Hoppe 2013 

 

 

4.1 Agribusiness og vertikal integrasjon  

De fleste gårdsbruk er familiedrevet, men likevel er det mange ulike kategorier gårdbrukere i 

USA. I 1957 ble begrepet «agribusiness» introdusert av to professorer i USA som et begrep 

for aktiviteter knyttet til landbruket som ikke lenger foregikk på gården. Blant annet var det 

etablert store bedrifter innen leveranse av såvarer, mineralgjødsel, plantevernmidler og 

maskinelt utstyr, men også for videreforedling, lagring og distribusjon av matvarer, og kjeder 

som McDonalds og Burger King. Gårdsbruket er bare en brikke i en lang verdikjede fra jord 

til bord, kalt «agribusiness» (Paarlberg 2013). Denne verdikjeden har utviklet seg til også å 

inkludere utdanning, forskning og offentlig byråkrati.  

Bonden kan med andre ord bli en liten brikke i et stort spill. For bønder som blir 

kontraktdyrkere finnes det to typer av kontrakter; markedskontrakter og 

produksjonskontrakter. Markedskontrakter innebærer at gårdbrukeren har kontroll over 

produksjonen, men avtaler pris ved levering, mengde, kvalitet og leveringstidspunkt. 

Produksjonskontrakter innebærer at bonden får en leiepris for å dyrke eller ale opp for 

levering. Da stiller kontraktøren med innsatsfaktorer, retningslinjer for produksjonen og 

teknisk rådgivning. Produksjonskontrakter for dyrehold inneholder ofte at kontraktøren yter 

fôr, veterinærutgifter, transport og nyfødte dyr (kyllinger, kalver, grisunger) som skal avles 

opp for salg (Hopper 2014). 

For eksempel er de fjærkreprodusenter og svinebønder i USA som har kontraktproduksjon, 

ute av stand til å forhandle pris med næringsmiddelindustrien fordi sistnevnte har stor 
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markedsmakt, en posisjon de vet å utnytte overfor produsenter av ferskvare som kjøtt.  I 

fjærkreindustrien i USA er konsentrasjonen stor på industrileddet. 90 prosent av alle fjærkre i 

verden omsettes som bearbeidet produkt, og bonden er derfor avhengig av å få avsetning på 

sitt produkt til næringsmiddelindustrien for videre bearbeiding (Darryl Ray 2010
9
).  

 

Lokale monopol i fjørfeindustri 

Fjørfebonden med kontraktproduksjon i enkeltområder i USA har ikke noe reelt alternativt 

slakteri å levere til. De har ikke innsyn i markedet, de kan ikke eie sine egne fugler og er 

prisgitt industriens innfall for å dekke investeringer og betjene sin gjeld knyttet til egen 

produksjon. Fjærkreindustrien i USA kontrollerer avlsdyrene, klekkeriene, kyllingene, 

kyllingfôret, ingrediensene i fôret, transporten av fôret samt transport til slakteriet og selve 

slakteriet. Industrien kontrollerer når bonden skal få nyklekkede kyllinger, hvor mange han 

skal få og hvilken sort kyllinger, hva dyrene skal fôres med og når slaktekyllingene skal 

hentes til slakt. I tillegg bestemmer industrien den fysiske størrelsen på kyllingfarmen og hvor 

farmen skal ligge. Dersom kyllingen dør før den blir slaktet, er det på bondens eiendom og 

risiko. Dette er mulig fordi kontrakten kun gir bonden rett til betaling ved leveranse, altså 

levende kylling til slakteriet.  

Vertikal integrasjon av denne typen er mulig blant annet fordi den som vil starte opp med 

kyllingproduksjon må låne penger for å etablere seg (ibid.). Det er lån som oftest løper i 20–

30 år, mens kontrakten med industrien ofte ikke har lenger varighet enn to til fem år. Dette 

fører til at bonden har liten eller ingen forhandlingsmakt når kontrakten skal fornyes.  

Industrien har egne inspektører som reiser rundt og kontrollerer at bonden holder seg til det 

industrien krever, gir råd om oppgradering og vedlikehold samt hvordan produksjonen skal 

skje. Industrien krever at bonden selv betaler for avansert produksjonsutstyr, arbeidskraft, 

avfallshåndtering og døde dyr. Dette er kostnader som kan beløpe seg til fem-seks millioner 

kroner eller mer (i 2010) for en vanlig bonde. Betalingssystemet til bonden er slik at 

kyllingbøndene får et grunnbeløp som er likt for alle kontraktsprodusentene. Dersom man vil  

tjene mer penger kan bøndene konkurrere med hverandre om et variabelt tilleggsbeløp som 

avhenger blant annet av fôr- og kyllingkvalitet. Industrien nekter å kjøpe fjærkre og/eller egg 

av frittstående produsenter. Samtidig kan de som inngår kontraktproduksjon, bli sittende med 

stor gjeld, høye kapitalkostnader, ingen innflytelse på produktprisen og ingen andre å selge 

produktet til, slik at bonden går konkurs hvis industrien ikke lenger vil ha kontrakt med ham. 

Disse erfaringene fra USA gir en pekepinn på hva som kan skje her hjemme hvis vertikal 

integrasjon ovenfra og ned ikke lovreguleres. Kontraktproduksjon framstår mer som en 

økonomisk binding enn en juridisk markedskontrakt (FAFO 2008). 

Konsentrasjonen i næringsmiddelindustrien i USA har utviklet seg i retning færre og større 

industrier med kontroll både oppover og nedover i verdikjeden. For eksempel har USA fire 

store industribedrifter basert på kjøttprodukter (Wilde 2013). De fire største selskapene på 

                                                 
9
 http://agpolicy.org/weekcol/515.html 
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kjøtt er Tyson Foods (25 prosent), Cargill (21 prosent), JBS USA (18,5 prosent) og National 

Beef Packing (10,5 prosent)
10

.  

Figuren under viser en typisk verdikjede for en vertikal integrert kyllingproduksjon i USA. 

Allerede i 1940 begynte industrien å koordinere produksjonen for å spare kostnader. I dagens 

USA ligner kyllingproduksjonen på en hvilken som helst industriproduksjon, hvor ulike deler 

produseres på forskjellige steder, men eies av et selskap som koordinerer hele produksjonen 

fra såkornet for mais, via kyllingbonden og industrien til den dagligvarebutikken.  

Figur 26 Vertikal integrasjon av kyllingproduksjonen i USA. Kilde:National Chicken Council 

  

                                                 
10

 http://www.hcn.org/issues/43.5/cattlemen-struggle-against-giant-meatpackers-and-economic-squeezes/the-big-

four-meatpackers-1 
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5 Miljø, helse og mattrygghet 

USAs landbruk er svært mangfoldig, og det pågår en kontinuerlig diskusjon i USA om hva 

som er et miljøvennlig og helsefremmende landbruk. I 2015 ble det utgitt en bok om 

kontroverser i USAs landbruk. Boken handler om spørsmål knyttet til bruk av 

plantevernmidler, mineralgjødsel, klimagassutslipp, bruk av genmodifiserte organismer 

(GMO) og andre kontroversielle landbruksrelaterte tema (Bailey Norwood 2015).  

USA fikk allerede i 1935 inn i landbruksloven krav til regulering av 

landbruksproduksjonen for å sikre natur og miljø. Siden har det kommet inn flere krav knyttet 

til natur og miljø i landbruksvirksomheter, både knyttet til avrenning til vassdrag, vannforbruk 

og landskapsforvaltning.  

I og med den teknologiske utviklingen knyttet til matproduksjon, har USA etablert et 

strengt regelverk for å sikre folkehelsen. Blant annet har de importforbud av storfekjøtt fra 

Europa som følge av utbrudd av kugalskap i blant annet England i 2013. De har også strenge 

regler med hensyn til salmonellasmitte. Det er en av grunnene til at det er tillatt med 

klorvasking av kyllingkjøtt. Når det gjelder GMO, har USA like strenge regler som Europa og 

Norge, men fordi de har et annet utgangspunkt er det tillatt brukt i landbruksproduksjonen. 

USAs myndigheter mener at de ikke kan påvise skadelige effekter av bruk av GMO, og 

tillater derfor bruk, mens Europa følger føre var prinsippet.  

 

5.1 Miljø 

USAs landbrukslov har siden 1935 inneholdt reguleringer av landbruket for å sikre miljøet. I 

1935 kom loven som skulle hindre erosjon, som resultat av erfaringene fra de store 

sandstormene hvor flere hundre millioner tonn med fin sand blåste østover fra særlig Texas og 

New Mexico på begynnelsen av 1930-tallet. Senere har det kommet inn flere områder i 

landbruksloven som er rettet mot naturmiljøet.  

Miljøprogrammene har som mål å sikre et bærekraftig landbruk som ivaretar og øker 

tilgang på god fruktbar jordbruksjord, og sikrer effektiv bruk av knappe ressurser som rent 

vann og fosfor. Innholdet i programmene varierer fra å bevare våtmarksområder til å sikre høy 

vannkvalitet og et rikt dyreliv. Som eksempel vil bønder som deltar i USDAs miljøprogram, 

bli premiert for god landskapsforvaltning, i stedet for å motta offentlig støtte for å produsere 

jordbruksvarer (Hopkins 2012).  

Et annet eksempel er at jordbruket i USA står for 80 prosent av alt vannforbruket i landet, 

og med klimaendringene som kan gi tørrere klima i enkelte deler av USA, er offentlig støtte 
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til bønder for effektiv bruk av vann nødvendig for framtidige generasjoners muligheter til 

tilgang på nok, ren og trygg mat. Det er strenge restriksjoner for avrenning til vassdrag fra 

gjødsel, plantevernmidler og andre kjemikalier. For eksempel bruker USAs landbruk over 20 

millioner tonn gjødsel årlig.  

I 2009 stod USAs landbruk for 6,3 prosent av landets totale utslipp av klimagasser. Det 

kan virke lite, men landbruket stod for 69 prosent av utslipp av lystgass og for 17 prosent av 

USAs bruk av fossil energi.  

Figuren under illustrerer miljøprogrammet i Farm Bill 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmene inneholder  

a) direkte støtte til bønder som deltar i programmet,  

b) praktisk/teknisk hjelp til bønder som vil delta i programmet og 

c) insentiver til bønder som vil ta miljømessig sensitivt jordbruksareal ut av produksjon.  

 

 

5.2 Helse og mattrygghet  

Regelverket knyttet til mattrygghet og dyrevelferd er en hevdvunnet demokratisk rettighet, og 

ikke en handelshindring eller hindring for fri etablering av næringsvirksomhet, i følge et sitat 

fra en svensk tagger.  

I USA har de strenge regler for mattrygghet og dyrevelferd, slik også EU og Norge har. 

Men i USA er reglene basert på at alt er lov så lenge det ikke er påvist at det er helsefarlig 

eller på annen måte skadelig. Det betyr at å bruke genmodifiserte organismer (GMO) i 

matproduksjon er lovlig fordi det ikke er dokumentert helseskadelige virkninger av å bruke 

GMO i jordbruket.   

USAs lovverk sier at det er bedriftens ansvar å sikre mattrygghet, og det er bedriftens 

ansvar å få godkjenning av USAs Food and Drug Administration (FDA) hvis det er tvil om 

helserisiko knyttet til bruk av en matvare. Bruken av GMO i mat er kontroversielt også i 

USA, og en spørreundersøkelse viste at 93 prosent av US-amerikanerne vil ha merking av 

GMO på matvarer, mens en annen type spørreundersøkelse blant 1004 amerikanere viste at 
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kun 3 prosent av amerikanerne er bekymret for GMO (Norwood 2015). Derfor jobber FDA 

med en frivillig merkeordning som kan brukes for å informere forbrukerne
11

 om hvorvidt 

varen inneholder GMO-planter eller ikke.  

I 2013 var 93 prosent av all plantet soya GMO-modifisert, mellom 70 og 80 prosent av 

bomullsfrøene, og mellom 75 og 85 prosent av maisen, avhengig av typer genmodifisering. 

GMO handler om mer enn mattrygghet, det handler også om hvem som skal eie såkornet. For 

eksempel eier Monsanto 96 prosent av alle genetisk modifiserte bomullsfrø, og 90 prosent av 

alle patenterte soyabønner (Paarlberg 2013). 

I USA er det tillatt å bruke klor for å «vaske» kylling for å hindre salmonellasmitte, og 

landet har importforbud av storfekjøtt fra land hvor det er påvist «kugalskap» for å hindre 

spredning av sykdommen på kontinentet.  Et eksempel på forskjeller i regelverket mellom 

USA og EU når det gjelder dyrehelse og mattrygghet, er celletallet i melk. Grensen i EU er på 

400 000 celler per milliliter melk, mens den i USA er på 750 000 celler per milliliter. USA 

mener dette ikke har betydning for mattrygghet, mens man både i EU og i Norge mener at 

celletallet skal være så lavt som mulig. Celletall er en indikasjon på kuas helsetilstand. Høyt 

celletall angir om en ku har en betennelse, skade eller lider av fysisk overbelastning. 

 Bruk av veksthormoner i produksjonen av kjøtt og melk er tillatt i USA, men ikke i EU. 

EU har forbud mot bruk av veksthormoner fordi flere studier peker på sammenhengen 

mellom veksthormoner og kreft og andre sykdommer, samt dyrehelse (Bunger 2015). USA 

bruker hormoner og andre midler som øker tilveksten i storfe og svin. I USA er ca. 30 

hormoner tillatt, og over 90 prosent av alt storfekjøtt i USA er produsert med bruk av 

hormoner. 

I USA har det vært importforbud av kjøtt fra EU siden 1998 på grunn av utbruddet av 

«kugalskap» i EU. Det var først i mars 2014 at USA opphevet forbudet, men eksporten lar 

vente på seg fordi EU fortsatt venter på at USA skal godkjenne slakteriene i EU.  

Risikoen for smittsomme sykdommer og dårligere dyrehelse i et system med transport av 

levende svin over stats- og landegrenser, har av økonomiske årsaker økt formidabelt de siste 

årene. Det er billigere å transportere levende dyr fra der de er født, via der de fôres opp til 

området nær markedet hvor de slaktes og selges, enn å ha dyret på gården helt fram til det 

slaktes. Dette er en pågående diskusjon, men det var ikke nedfelt noe forbud for denne måten 

å drive dyrehold på i 2015.   

 

Frakt av levende dyr 

Tabell 23 viser utviklingen over tid av denne typen produksjoner. Shipment er altså frakt av 

dyr fra en stat til en annen i løpet av dyrets levetid. For svineproduksjonen er det 45 prosent 

av alle produksjoner i USA (Shields 2003)og 46,1 prosent i Norge (Norsvin 2016).  

 

                                                 
11

 http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm059098.htm 
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Figur 27 Oversikt over utviklingen i antall dyr og andel produksjoner hvor dyrene fraktes fra 

en stat til en annen i løpet av dyrets oppvekst. Kilde: USDA Economic Research 

Service 2003 
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6 Bioøkonomi 

President Obama sa i 2011 at «the world is shifting to an innovation and nobody does 

innovation better than America» (National Bioeconomi Blueprint 2012).. Obama viser til 

forskning og teknologisk utvikling knyttet til kunnskap om genetikk, DNA-sekvensering og 

manipulering med biomolekyler. Han viser også til at USAs landbrukssektor, som er landets 

største industrisektor, er tungt basert på høyt utviklet bioteknologi. I 2010 utgjorde inntekt fra 

genetisk modifiserte organismer i landbruket i følge USDA om lag 76 milliarder dollar, og 

hvis man også tar med den del av industrien som ikke er knyttet direkte opp mot landbruket, 

var inntektene fra industri basert på bioteknologi 100 milliarder dollar (Whitehouse Blueprint 

2012). Med bioteknologiindustri regnes drivstoffproduksjon, produksjon av materialer og 

kjemikalier basert på biomasse, og industrielt framstilte enzymer.  

Den nasjonale planen har som mål: a) å utarbeide strategiske mål som sikrer full utnyttelse 

av USAs potensial i bioøkonomien og b) synliggjøre prestasjoner som gjør at USA når disse 

målene. Planen har fem strategiske mål for bioøkonomien som skal sørge for økonomisk 

vekst og møte sosiale behov.  

1. Investeringsstøtte til nye virksomheter som ikke får privat finansiering i tilfeller hvor 

det er markedsimperfeksjoner og det er til samfunnets beste at investeringene finner 

sted  

2. Fasilitere overgang fra forskning og utvikling til kommersiell produksjon av nye 

produkter innenfor bioøkonomien 

3. Øke tempo i utvikling av nye ideer gjennom å forenkle regelverk osv. uten at det skal 

gå på bekostning av helse og miljø 

4. Oppdatere utdannelsesprogram og akademiske institusjoner slik at elever og studenter 

får den nødvendige utdannelsen 

5. Oppmuntre til offentlig-privat partnerskap for å utløse kreativitet og nyskaping 

innenfor bioøkonomien.  

Bioøkonomistrategien har flere områder, blant annet helse-, energi-, landbruks- og miljø- 

økonomi. Innen helse viser strategien til at behandling av sykdommer har kommet svært langt 

i løpet av de siste 60 årene, og at mye av fremtidens behandlingsmetoder vil springe ut fra 

kunnskap om og splitting av molekyler som proteiner, og kunnskap om «antibodies», vaksiner 

og celledeling.  

USA har som mål å ha kontroll på og sikkerhet for egen energiforsyning, og vil utvikle en 

portefølje bestående av mange ulike energiformer basert på fornybare energikilder som sol, 

vind, bioteknologi, med mer. Her viser strategien til erfaringer fra landbruket som har drevet 

med avl og bioteknologi i århundrer. Denne kunnskapen kan brukes til å omdanne biomasse 

til produkter som i dag lages av blant annet olje. USA ser for seg mulighetene for å avle fram 

en oljevekst som egner seg til bruk som drivstoff.   
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USAs bioøkonomistrategi har som mål å øke tilgang på jordbruksvarer gjennom bruk av 

bioteknologi kombinert med avlsarbeid. Blant annet har de utviklet en genmodifisert mais 

som er motstandsdyktig mot «rootworm», og som kan føre til at 10 millioner dekar 

jordbruksareal kan gi en inntektsvekst på 231 millioner dollar, redusere bruken av 

sprøytemidler med om lag 2,5 millioner kilo og gi en tilsvarende reduksjon av vannforbruket. 

De har også fått godkjent en ny genmodifisert maistype som tåler tørke. En kunnskap de vil 

overføre til andre vekster. I fremtiden vil bio- og kjemibaserte katalyseprosesser få en 

vesentlig større betydning enn i dag (White House Blueprint 2012). 

Når det gjelder miljø, inneholder strategien mål om å skaffe ny kunnskap og teknologi til 

bruk for å forstå hvordan naturen fungerer, følge med på hvilken effekt menneskelig aktivitet 

har på naturen og bruke denne innsikten til å utnytte og restaurere naturen. Allerede i dag har 

man tatt i bruk mikroorganismer til å rydde opp i naturen etter menneskelig aktivitet, for 

eksempel ved å bruke mikroorganismer til å rense opp etter industriutslipp og/eller oljeutslipp 

i havet.  

Til slutt har strategien et kapittel om å dele kunnskap og informasjon om ny viten innen 

bioøkonomien gjennom at blant annet tidligere konkurrenter kan samarbeide om å utvikle ny 

kunnskap og ny teknologi for å løse fremtidens utfordringer (ibid). 
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7 Finnes det fellestrekk mellom Norge, USA og 

EU i landbrukspolitikken? 

EU er en av USAs største handelspartnere med hensyn på landbruksvarer, men de er også 

store konkurrenter på verdensmarkedet for andre varer og tjenester, ikke bare på 

landbruksvarer. EU (8%) rangerer som nummer fem på USAs liste over eksportland, etter 

Canada (17%), Mexico (13%), Kina (17%) og Japan (9%).  Men når det gjelder importland 

for USAs jordbruksvarer rangerer Canada (21%) øverst med EU (17%) og Mexico (17%) som 

nummer to, og Kina (4%) og Brasil (3%). 

Tabell 2 USAs landbruksimport og eksport i 2014 målt i dollar og i prosent. Kilde: USDA-

ERS Outlook 2015 

 Eksport 2014 Import 2014  

 I millioner dollar Prosent I millioner dollar Prosent 

Kina            25 884  17 %              4 338  4 % 

Japan            13 382  9 %   

Canada            21 744  14 %            22 816  21 % 

Mexico            19 497  13 %            18 862  17 % 

Brasil              1 660  1 %              3 674  3 % 

EU            12 707  8 %            18 735  17 % 

     

Totalt          152 513            109 184   

 

Både EU og USA støtter landbruket med store beløp hvert år gjennom offentlige overføringer 

og bruk av tollvern. I følge Organization of Economic Cooperation and Development 

(OECD) stod USA og EU for 60 % av totale overføringer til landbruket for verdens mest 

utviklede land (det vil si av totalen for OECD) i 2009 (Schnepf mfl. 2011). I følge tall for 

2014 har USAs og EUs andel av OECDs totale overføringer til landbruket økt til mellom 62 

og 67 prosent. Kina har økt sin støtte til eget landbruk over tid, men landet er ikke medlem av 

OECD og derfor heller ikke inne i den nevnte statistikken.  

Figur 28 viser sammensetningen av totale statlige overføringer til landbruket i noen land, 

målt i prosent av BNP. Figuren viser at USA bruker 0,5 prosent av BNP på overføringer til 

landbruket, og størstedelen er i form av overføringer til forbrukerne. I Norge bruker vi 0,9 

prosent av BNP, og størstedelen går til produsentene.  
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 Figur 28 Sammensetningen av statlige overføringer til landbruket i noen land. Kilde: OECD 

2015 

Composition of Total Support Estimate by country, 2012-14 
      Percentage of GDP 

           

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Notes:  

           The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of such data by 
the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under 
the terms of international law. 

   1. EU27 for 2012-13 and EU28 from 2014 when available.  

   Source: OECD (2015a), "Producer and Consumer Support Estimates", OECD Agriculture statistics (database). 

     doi: 10.1787/agr-pcse-data-en 

         

            

            Selv om både EU og USA støtter eget landbruk, er innretningen på støtten ulik både i 

størrelse og formål.  I USA har de føderale myndighetene fokusert på pris og inntektsstøtte 

konsentrert om noen produkter som korn, oljefrø, bomull og meierivarer. I tillegg gir USA 

støtte til sukkerproduksjon i form av produksjonsregulering og importkvoter (ibid.).  

EU gir mer ekstensiv støtte til et større spekter av produkter og til ulike typer gårdsbruk. I 

tillegg til meierivarer, korn og sukker, støtter EU også til en viss grad fersk og prosessert frukt 

og grønnsaker, samt husdyrproduksjoner (ibid.). 

EU bruker mer offentlig støtte på sitt landbruk enn USA, litt avhengig av hvordan man 

regner. Hvis man inkluderer både distriktspolitikk og forbrukerrettet ernæringsstøtte, brukte 

EU i perioden 2006-2007, 119.7 milliarder dollar mot USAs 86,2 milliarder dollar. Dersom 

sammenligningen begrenser seg til å gjelde de støtteformene som har størst innvirkning på 

markedet, er det totale nivået på støtten i begge land lavere, men forskjellene mellom hva 
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USA og EU gir i støtte er større. Det vil fortsatt være stor forskjell i støttenivå dersom man 

også tar med handelsbarrierer og fysisk grensekontroll (ibid.). 

Det er ikke lett å sammenligne støttenivå mellom EU og USA fordi landbruket er så 

forskjellig. USA har mer enn dobbelt så mye jordbruksland med om lag 1 milliard dekar, mot 

EUs 457 millioner dekar. EU har seks ganger så mange bønder som USA, det vil si 13,8 

millioner gårdbrukere i EU mot 2,2 millioner i USA. Støtte per dekar er dermed mye større i 

EU enn i USA, mens støtten per bonde er større i USA enn i EU (ibid.).  

Den teknologiske utviklingen varierer mye over EUs 27 medlemsland, noe som gjør det 

vanskelig å generalisere effekten av EUs landbrukspolitikk sammenlignet med USA. Mange 

av EUs nye medlemsland består av mange små gårdsbruk som ikke har deltatt, eller har 

mulighet til å delta, i den teknologiske utviklingen på samme måte som i USA eller i de 

opprinnelige medlemslandene i EU. For eksempel er størrelsen på gårdsbrukene svært 

forskjellig. USAs 2,2 millioner gårdbrukere har et gjennomsnittsareal på 418 dekar, i Norge er 

gjennomsnittsstørrelsen på et gårdsbruk 230 dekar, og i EU-28 er gjennomsnittsstørrelsen på 

144 dekar per bruk
12

.  

 

Kort historikk 

USA fikk sin første landbrukslov i 1933, da om lag 30 prosent av USAs befolkning bodde på 

landet og levde direkte og indirekte av landbruksproduksjon. Som følge av overproduksjon og 

lave priser ble USAs landbrukspolitikk innrettet mot pris- og inntektsstøtte, samt 

produksjonsreguleringer. EUs landbrukspolitikk begynte naturlig nok noe senere i og med at 

EU først ble opprettet i forbindelse med opprettelsen av Kull- og stålunionen i 1958.  

Etter andre verdenskrig var EU helt avhengig av import av landbruksvarer, noe som varte 

til helt ut på 1970-tallet. Derfor var EUs landbrukspolitikk rettet mot å sikre egne innbyggere 

tilgang på nok, trygg og næringsrik mat (Schnepf mfl. 2011). 

Etter andre verdenskrig med offentlig støtte til å øke landbruksproduksjonen og en rivende 

teknologisk utvikling, fikk USA store offentlige korn- og bomullslagre, noe som førte til at 

USAs myndigheter innførte produksjonsbegrensninger i form av tilskudd for å la 

jordbruksareal ligge brakk og store matvarehjelpprogrammer for å få avsetning for USAs 

overskuddslagre. På 1970-tallet økte prisene på jordbruksvarer, noe som førte til at 

kornlagrene minket dramatisk, og myndighetene i både EU, USA og Norge besluttet å øke 

støtten til landbruket for å øke produksjonen (opptrappingsvedtaket i 1975). Utover på 1980-

tallet hadde både USA og EU rause offentlige støtteordninger til landbruket (Schnepf 2011) 

uten produksjonsbegrensninger, noe som førte til en ny periode med overproduksjon av 

landbruksvarer, med påfølgende prisfall og inntektsreduksjoner for gårdbrukerne. Denne 

utviklingen beredte grunnen for «freedom to farm» i USA i 1996, og McSherry-reformen i 

EU i 1992,en politikk hvor landbruksstøtten ble vridd bort fra direkte prisstøtte og 

produksjonsbegrensninger til økt markedsliberalisme og økt frihandel med landbruksvarer.  

                                                 
1212

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Farm_structure_statistics#Main_statistical_findings 
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Tabell 3 viser forskjeller og likheter i USAs og EUs interne landbruksstøtte for perioden 

1995–2005 og perioden 2006–2007. 

Tabell 3 Oversikt over USA og EUs landbrukspolitikk. Kilde: Schnepf 2011 

  
Innenlands støtte og   

«grønn boks»-utbetalinger til landbruket i USA og EU 
  (i milliarder US dollars) 

Direkte støtte, per kategori 

US gjennomsnitt EU gjennomsnitt 

1995–2005 2005–2007 1995–2005 2005–2007 

Gul boks (amber)                10,7                    7,0                 45,5                 26,4  

Meierivarer                   4,9                    5,0                    6,1                    5,7  
Sukker                   1,1                    1,3                    6,7                    7,0  
Korn og oljefrø                   3,4                      -                      7,1                    5,9  
Bomull                   1,2                    0,7                    0,8                      -    
Frukt, grønnsaker                     -                        -                   14,3                    7,2  
Husdyr                     -                        -                      8,0                      -    

Gul boks (de minimis)                   5,1                    3,1                    1,3                    3,0  

Produktspesifikt                   0,3                    0,2                    0,8                    1,5  
Ikke-produktspesifikt                   4,8                    2,9                    0,4                    1,4  

Blå boks                   0,6                   24,4                    7,5  

Totalt                16,4                 10,1                 71,2                 36,9  

  
   

  
Grønn boks                55,6                 76,1                 25,5                 82,8  
Generelle tjenester                   8,7                 10,8                    6,0                    9,4  
Offentlig lagerbeholdning                     -                        -                        -                      0,1  
Innenlandsk matvarehjelp                38,3                 54,3                    0,3                    0,8  
Direkte inntektsstøtte                   5,0                    6,1                    1,9                 43,0  
Inntekts- og sikkerhetsnettprogram                     -                        -                        -                        -    
Erstatninger ved naturkatastrofer etc.                   1,2                    1,0                    0,5                    1,5  
Velferdsordninger som pensjonsordninger                     -                        -                      0,8                    1,1  
Naturmangfold osv.                   1,0                      -                      0,5                    0,6  
Investeringsstøtte                   0,1                    0,1                    6,7                    8,5  
Miljøstøtte                   1,2                    3,8                    5,4                    8,2  
Distriktsstøtte                     -                        -                      3,1                    5,8  
Annet                     -                        -                      0,4                    3,8  

Totalt gul, grønn og blå boks                72,0                 86,2                 96,7               119,7  

 

 

Fellestrekk ved EU og USAs landbrukspolitikk 

Mange av kongressens medlemmer i USA har støttet opp om landbrukspolitikken som et mål 

for å gi innbyggerne tilgang på en overflod av trygg, næringsrik og billig mat. EUs forsvarere 

av landbrukspolitikken har de samme målene for EUs innbyggere. Både USA og EU har sterk 

støtte i befolkningen for å føre en aktiv landbrukspolitikk, selv om størrelsen og innretninger 

er oppe til debatt når henholdsvis Farm Bill (USAs landbrukslov) og CAP (EUs felles 

landbrukspolitikk) skal endres.  
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Både i EU og USA har man tatt i bruk noen av de samme virkemidlene i landbrukspolitikken, 

det vil si begge land har brukt en eller annen form for pris- og inntektsstøtte, direkte støtte til 

produsenter, produksjonsreguleringer og handelsreguleringer. Det samme gjør også Norge.  
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Vedlegg 

Tabell 4 Hva er Farm Bill? Kilde: Congressional Research Service nr 7-5700, 23.07.2014 

USAs landbrukspolitikk – innholdet i FARM BILL 2014 (Funksjoner og hovedinnhold) 

1. Produktprogram 

(Commodity 

Programs) 

 Gir betaling til bonden når produktprisene eller 

overskuddet i virksomheten faller for viktige 

jordbruksvarer, inkludert hvete, mais, soyabønner, 

peanøtter og ris (CCP og ACRE). 

 Inkluderer hjelp til dyreholdere og tre typer 

fruktdyrkere for å klare avlingstap som følge av 

naturkatastrofer. 

 Andre ting innenfor programmet som støttes, er 

forsikring knyttet til melkekvoter, 

markedsføringskvoter, minimumprisgaranti og 

importbarrierer for sukker.  

2. Bevaring 

(Conservation) 
 Oppmuntrer til miljøvennlig forvaltning og ledelse.  

 Miljøvern (EQIP) og bevaring (CSP).  

 Arealforvaltning (CRP) 

 Andre typer av bevaring (ACEP og RCPP) 

 

3. Handel (Trade)  Gir støtte til USAs eksportprogram og 

internasjonale matvareprogrammer 

 Markedsadgangsprogram (MAP) 

 Andre program som endres i henhold til WTO-

regler 

4. Ernæring (Nutrition)  Matvareprogram rettet mot lavinntektsfamilier i 

USA («food stamps»/SNAP) 

 Nødrasjoner med mat (TEFAP) 

 Støtter skolematordninger 

5. Kreditt/lån (Credits)  Statlige lån og garantier, og politikk knyttet til lån 

og garantier 

6. Distriktsutvikling 

(Rural Development) 
 Støtte til virksomheter og samfunnsprogrammer for 

planlegging, gjennomførbarhetsanalyser og 

koordinering med andre myndighetsnivå som 

kommuner, fylker, stater osv.  

 Program knyttet til bygging av infrastruktur, 

økonomisk utvikling, bredbånd og 

telekommunikasjon, med mer.  

7. Forskning, 

utdanning, utvikling 

og andre relaterte 

spørsmål (Research, 

Extension, and 

Related Matters) 

 Støtte til et bredt spekter av forskningsaktiviteter 

innen landbruk som kan hjelpe bønder til å bli mer 

effektive, innovative og produktive. Andre typer 

forskningsprogram som også støttes, er 

bekjempelse av sykdommer etc. på biologisk 

materiale, bioteknologi og økologisk produksjon 
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8. Skog  Støtte til skogprogram i regi av USDAs 

skogservice 

9. Energi  Støtte til energiproduksjon og energiutvikling på 

gårdsbruk gjennom lån og garantier, og støtte til 

anskaffelser/investeringer. Støtten dekker 

produksjon, markedsføring, bearbeiding og lagring 

av bioenergi, samt utdanningsprogram for 

forskning på og program for utprøving og testing 

av bioenergiløsninger.  

10. Hortikultur  Støtte til spesialprodukter innenfor frukt, 

grønnsaker, nøtter og blomster gjennom et bredt 

spekter av tiltak, inkludert markedsføring, 

plantevernmidler, offentlig støttet forskning, med 

mer. Gjelder også for dem som driver økologisk 

produksjon.  

11. Produktforsikring 

(Crop insurance) 
 Offentlig støttede forsikringsordninger som også 

inkluderer støtte til spesielle produkter som bomull 

(STAX) og SCO 

12. Diverse som ikke er 

dekket i de 

foregående program  

 Program som ikke er dekket under de andre 

ordningene.  

 

Tall fra 2014 viser at FARM BILL 2014 vil komme til å koste 489 milliarder dollar de neste 

fem årene, det tilsvarer om lag 4 400 milliarder norske kroner over 5 år.  

 

Spesielt på energiprogrammet: 

Fornybar energi-programmet har blitt brukt til å intensivere forskning på, utvikling av og 

godkjenning av fornybare energiprosjekt, inkludert sol, vind og anaerobe råtnings-

mekanismer/organismer. Hovedmålsettingen med disse programmene har vært og er å 

fremme USAs bioenergiproduksjon og -forbruk. Maisenna-basert etanol dominerer USAs 

bioenergiindustri. I tillegg ble det i 2008 etablert et program for produksjon og forbruk av 

andre generasjon biodrivstoff for å hindre at vekster som kan brukes til mat, blir brukt til 

energi. Det var spesielt rettet mot fornybar energiproduksjon basert på cellulose.  

Det mest kritiske programmet i denne sammenheng er bioenergiprogrammet for avansert 

bioenergi, som innebærer at produsenter får betalt for produksjon av kvalitativt avansert 

biodrivstoff, støtteordninger for utvikling av ny teknologi som kan ta i bruk denne formen for 

energi, støtte og hjelp til bønder som vil utvikle utradisjonelle jordbruksvarer til bruk i 

produksjonen av andregenerasjon drivstoff basert på cellulose (BCAP), og fornybar energi-

programmet (REAP) som finansierer et knippe av ulike bioenergirelaterte program.  
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