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Föreningens tankar i en komplex fråga - så komplex att den bör utredas med fullt fokus på 

huvudfrågan, det vill säga gårdsförsäljning som följer av riksdagsbeslutet 2018 och 

januariavtalet 2019. 

Riksdagsbeslutet  från 2018  har definierat vad som gäller. I laga demokratisk anda bör därför 

alla inblandade parter ta på sitt ansvar att bidraga till en fungerande väg framåt. I positiv 

samverkan och samråd med Regering, statens bolag; Systembolaget samt olika 

företagarorganisationer finns säkerligen flera olika metoder att utforma en bra modell för 

gårdsförsäljning. Oavsett intresseområde i samhället torde alla parter stödja en utveckling av 

hela Sverige 

Bakgrund:                                                                                                                                                 

En fantastisk utveckling har skett på mat och dryckessidan i hela världen. Sverige har följt 

den internationella trenden och inte bara följt utan även visat sig vara i framkant. Sedan 

början på 90-talet har Sverige utvecklats till ett land med världsrykte vad gäller mat och 

dryck både på restaurangsidan och i producentleden.  

Den internationella utvecklingen har påverkat konsumtionsmönstren. Lokal produktion, 

ursprung, produktionsmetoder, smak, doft och inte minst en helhetsupplevelse av dessa har 

blivit en viktig del. Med ökad kunskap om produkten och producent förändras drycken från 

identitetslös till något med identitet vilket i sin tur ökar respekten och därmed också 

konsumtionsmönstret. Den förbättrade dryckeskultur som är under utveckling är ett resultat 

att de innovativa och dedikerade producenter och produkter som nu etablerats i Sverige.  

Utgångsläget är att varje producent är stolt över sin produktion och därmed mycket mån om 

att konsumtionen sker på ett sätt som får produkten att framstå på ett så bra sätt som 

möjligt. Ett inslag av folkbildning i den kommersiella verksamheten. 

Möjligheter med gårdsförsäljning:                                                                                                       

En stor del av dryckesproduktionen sker på landsbygd där behovet av flera verksamheter för 

företagets utveckling ofta är nödvändigt. Besöksnäring är en allt viktigare del för många. 

Ökad förädlingsgrad i en primärproduktion en annan. Kompletterande varor i form av varor 

från andra närliggande producenter. T.ex marmelad, chark osv.                                                

För dessa producenter kan en gårdsförsäljning av den egna produktionen av alkoholhaltiga 

varor vara helt avgörande för sin existens. Sett över världen är alkoholproduktion en viktig 

reseanledning. Se på Scotland, Bordeaux, Piemonte osv. Exemplen är många.                                                           

Och där den totala omsättningen i företagen av kringprodukter kan vara nog så väsentligt. 

Möjligheterna till nya produkter, utnyttjande av nya råvaror, smaksättningar, produktions-

metoder och samverkansformer med näraliggande företag ökar kraftigt. Produkter i små 



unika serier kan tillverkas för försäljning till de som besöker företaget. Och därigenom få 

tillgång till en ”konsumentpanel” som inte finns idag. Dagens begränsade tillgång till 

marknaden gör detta svårt och för många små producenter omöjligt. Då innovationer till 

mycket stor del sker i SME företag är detta en enorm outnyttjad potential. 

Gårdsförsäljning skulle ge avsevärt bättre ekonomiska förutsättningar för företagen genom 

ökade marginaler och minskade distributionskostnader. 

Värt att notera är att många producenter av alkohol också producerar produkter med låg 

eller ingen alkohol. 

Det är också värt att notera att varje investering som sker på landsbygden ger en relativt 

större sekundär effekt än motsvarande i staden i form av sysselsättning i andra branscher 

såsom el, VVS, vägunderhåll, byggnationer osv. 

Befarade risker med gårdsförsäljning:                                                                                                 

Vid besök hos producenter runt om i världen är prisnivån på produkterna i den högre nivån. 

Det finns inga indikationer på att situationen skulle bli annorlunda i Sverige. Prisnivån på t.ex 

ett Nya Zeeländskt vin är sannolikt lägre i Sverige än i producentens butik på Nya Zeeland. 

Prisnivån på öl är omräknat till ren alkohol den i särklass dyraste produktgruppen på 

Systembolaget i dag. Snittpriset på hantverksöl är cirka dubbelt så högt mot ”industriöl” så 

risken för prisdumpning får bedömas som mindre trolig. Den högre prisnivån är till stor del 

beroende av ökade produktionskostnader men också då pålägg regleras med procentpåslag. 

Till exempel blir momsen nära nog dubbel.   

Avseende kontrollen av alkoholtillverkande företag är även det ett mindre problem eftersom 

dessa redan idag är mycket noggrant kontrollerade. 

Det har varnats för att utländska producenter kan etablera sig i Sverige. Efter 25 års 

medlemskap i EU har möjligheten funnits för svenska företag att starta gårdsförsäljningar i 

något EU-land. Då detta inte skett är det inte heller sannolikt att det scenariot skulle inträffa 

i Sverige av utländska producenter.   

Folkhälsa:                                                                                                                                   

Folkhälsoaspekten är utomordentligt viktig och liksom missbruk av narkotika, alkohol och 

spel måste noggrant värderas. 

Den kreativa dryckesutvecklingen är en avgörande faktor till den förbättrade dryckeskultur 

som utvecklats de senaste åren. Utvecklingen har skett samtidigt över världen och har alltså 

ingen koppling till svensk alkoholpolitik. Då bör man ta vara på detta och ge kreativiteten 

och engagemanget hos producenterna dels uppskattning dels också förutsättningar för att 

ytterligare jobba mot en dryckeskultur med fokus på produktens andra egenskaper än 

alkoholhalt.                                                                                                                                        

Risken för att gårdsförsäljning skulle riskera folkhälsan måste bedömas som mycket liten. 

Hantverk är alltid mer kostsamt än industriproduktion och prisbilden lär avskräcka 

riskgruppen. 

 



 EU:            

De tidigare utredningar som gjorts visar på att möjlighet finns utan att få problem med EU. 

Alla monopolmarknader, läs Finland, Norge, Kanada är alla uppbundna på olika sätt av 

frihandelsavtal om än inte bara av EU. Sannolikt finns värdefull information att tillgå här. EU 

stödjer aktivt diversitet och mångfald och den delen är idag begränsad med nuvarande 

system. 

                                                                                                                                                                                 

Föreningens förslag: 

- Gårdsförsäljning blir begränsat till produktionsstället. Tillgången till konsumenter i 

övriga landet säkras av Systembolaget genom t.ex. TSLS och depåerna runt om i 

landet.  

 

- De omkostnader som idag tas ut av Systembolaget tillförsäkras producenten för 

skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Kontrollsystemet är i dag så väl fungerande 

att det sannolikt endast behövs mindre förändringar för en anpassning till 

gårdsförsäljning. 

 

- Oro för prisdumpning har funnits. För att motverka eventuell sådan kan minimipriset 

på en produkt sättas till lägst motsvarande produkt på Systembolaget.   

 

- Frågan om gårdsförsäljning är i sig komplex och bör behandlas med fokus på det 

beslut riksdagen tog. Behovet av en större översyn avseende regelverk och 

anpassning till den nya livsmedelsstrategin kvarstår dock och bör ha fortsatt fokus. 

 

- Definiera redan tidigt vad som händer om producenterna inte sköter viktiga 

parametrar som ålderskontroll, redovisning av försäljning, bokföring m.m.  

 

- Gårdsförsäljning bör gälla produktgrupperna: öl, cider, sprit, vin. 

 

- Begränsade öppettider. Öppettiderna kan vara mindre generösa jämförelsevis mot 

Systembolagets med undantaget för lördagar. Helgerna är betydelsefulla för 

besöksnäringen och det kan då vara lämpligt att förlänga öppettiden några timmar. 
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