
 

  2020-05-11 
 

 

Inför utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en medlems- och företagarorganisation med ca 140 000 

medlemmar som bland annat verkar för att skapa tillväxt för det gröna näringslivet på landsbygden 

och på så sätt generera nytta för hela samhället. 

Den lokala och småskaliga dryckesbranschen är under stark tillväxt. Det finns idag fler än 800 

dryckesproducenter i Sverige, och av dem tillverkar drygt 700 företag alkoholhaltiga drycker. 

Dryckesbranschen är en av de snabbast växande branscherna inom det svenska näringslivet och 

sysselsätter över 5500 personer. Enligt LRFs undersökningar genererar den småskaliga alkoholhaltiga 

dryckesproduktionen självt uppskattningsvis 2 500 av arbetstillfällena inom produktion och 

kringaktiviteter som servering, provsmakning etcetera 

För att svenska dryckesproducenter skall kunna driva och utveckla sina verksamheter behöver de 

kunna göra det under konkurrenskraftiga villkor, och på så sätt bidra till att skapa tillväxt och fler 

jobb. 

Lantbrukarnas riksförbund anser att ett sådant villkor är att inom ramen för en sammanhållen 

alkoholpolitik och ett gemensamt regelverk ge dryckesproducenter möjlighet att sälja sina 

alkoholhaltiga produkter i nära anslutning till företagets produktionsplats.  

Detta är i linje med det beslut som riksdagen fattade i maj 2018 om att regeringen bör verka för en 

lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning, 

under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. 

Gårdsförsäljning är en reform som kan genomföras med relativt små investeringar som knappast 

behöver ytterligare statliga medel för att fullföljas och skulle snarare betyda att dryckesbranschen 

skulle kunna bidraga med ett attraktivt erbjudande till arbetsmarknaden i form av nya jobb och 

tillväxt, i synnerhet på landsbygden. Det skulle ge även ge svenska producenter samma möjligheter 

till hemmamarknad som utländska dryckesföretagare har i sina länder. 

 

Företagsekonomisk betydelse 

Livsmedelsstrategin anger visionen att Sverige skall ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja som 

skall vara innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom, vilket formuleras i den övergripande 

målsättningen, om en av konsumenter efterfrågad ökad livsmedelsproduktion, som har som syfte att 

skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen 

anges kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet i livsmedelskedjan. 

Vidare anger Livsmedelsstrategin tre strategiska områden: 

• Regler och villkor 

• Konsument och marknad 

• Kunskap och innovation 
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Ingenstans i Livsmedelsstrategin står att den svenska dryckessektorn inte skulle vara inkluderad i 

målformuleringen. Så utgångspunkten bör vara att svenska dryckesproducenter i högsta grad tillhör 

den grupp företagare som skulle kunna bidra till att realisera dess målsättning. 

Den enskilt mest betydelsefulla regel- och villkorsförändring som skulle kunna genomföras för 

svenska dryckesproducenters tillväxt och utveckling är att tillåta gårdsförsäljning. Genom sådana 

ändrade villkor finns starkt potential att även de övriga två strategiska områdena uppfylls. 

Att starta upp och driva verksamhet inom dryckesbranschen kräver betydande investeringar och 

ekonomiskt risktagande i företagandet. Flertalet av de svenska dryckesföretagen är förhållandevis 

småskaliga och har därmed relativt höga produktionskostnader för sin produktion. Att konkurrera 

med pris är inte möjligt, vilket redan idag speglas i Systembolagets sortiment - de svenska, lokalt eller 

småskaligt producerade produkterna ligger på en prisnivå i den övre kvartilen i jämförelse med övrigt 

sortiment. 

För att nå konsumenter och marknad måste svenska dryckesproducenter istället bygga sin 

marknadsföring kring att skapa värden kring sin identitet, sitt svenska och lokala ursprung, samt sitt 

produktionssätt knutet till platsen, till människorna och till råvarorna. Kan de dessutom koppla dessa 

värden i anslutning till besöksupplevelser stärker det på ett avgörande sätt deras möjligheter att växa 

och utveckla sina verksamheter, samt minska sin sårbarhet i händelse av kris eller stora svängningar 

på marknaden. 

I denna affärsmodell är just försäljningen av den egna dryckesprodukten själva nyckeln. Utan den 

möjligheten finns inte samma utsikt att utveckla övriga tjänster och produkter som attraherar 

konsumenter att besöka de olika företag runtom i hela landet som skulle kunna erbjuda detta. 

Det är väl känt att det är lättare att ta betalt för sina produkter om affärsmodellen inbegriper en 

tjänst, ett besök eller en upplevelse än om den enbart är begränsad till varuförsäljning.  

Det finns många exempel på områden runtom i Europa och övriga världen som skapat välbesökta 

regioner och kluster för besöksnäring som inkluderar många delar av marknaden, och där just kärnan 

i erbjudandet till konsumenten bygger på en eller flera dryckesprodukter med stark regional 

anknytning. Det handlar många gånger om regioner med från början ganska extensiva och 

svårexploaterade areella grundförutsättningar som kommit att blomstra och generera en stark 

besöksnäring och turistindustri med i många fall även tillhörande betydelsefull export. 

Dessa områden har mycket sällan uppstått av en slump. De har tvärtom uppstått genom långsiktiga 

och genomtänkta politiska beslut, och av en näring som givits förutsättningar och spelregler att 

arbeta i starka nätverk över disciplingränser med målsättning att utveckla den lokala och regionala 

plats de tillhör. 

Genom vår svenska Livsmedelsstrategi har vi nu i Sverige möjlighet att skapa något lika 

framgångsrikt, och på både kort och lång sikt stimulera viljan till så väl nya hållbara investeringar, 

innovation och export. 
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EU-rättsliga aspekter 

LRF anser att Sverige skall fortsätta att ha ett detaljhandelsmonopol via Systembolaget av 

folkhälsoskäl när gårdsförsäljning införts. Den förra utredningen (SOU 2010:98) visade att detta inte 

står i strid med gällande EU-rätt. 

Det är utredningens uppgift att visa hur regelverket kan utformas så att den inre marknadens fria 

rörlighet inte begränsas mer än av nödvändiga skäl i en konsekvent och sammanhängande politik.  

LRF anser att det finns särskilda skäl för utredningen att beakta det regional- och landsbygdspolitiska 
perspektivet av gårdsförsäljning parallellt med Systembolagets ensamrätt och dess avgränsning 
gentemot gårdsförsäljning. 
 
 

Folkhälsokonsekvenser 

Om varje dryckesproducent ges tillstånd att sälja sina produkter i anknytning till sitt eget 

produktionsställe ger det producenten möjlighet till ett ytterligare försäljningsställe utöver 

Systembolagets 470 butiker samt 440 ombud, samt 15 700 stadigvarande serveringstillstånd för 

servering till allmänheten och slutna sällskap.  

För den enskilde dryckesproducenten skulle det ha en avgörande betydelse i termer av ökad 

omsättning och utvecklingspotential. För den breda allmänheten kan en sådan förändring ses ha en 

ytterst marginell påverkan på tillgänglighet och utbud, då flertalet av dryckesproducenternas 

geografiska belägenhet är lokaliserade på den svenska landsbygden, dit det i många fall inte ens finns 

tillgänglig lokaltrafik som passerar. 

Dessutom som beskrivs ovan är nödvändig prissättning relativt hög vilket inte heller riskerar 

stimulera till ökade konsumtionsmönster. Med detta i beaktan tycker inte LRF att det finns behov 

som pekar på att en volymgräns för försäljning behöver definieras då de kvantiteter som 

dryckesproducenter kan väntas sälja i sin egen kanal fortfarande kommer att vara relativt små i 

jämförelse med övriga kanalers utbud och försäljning.  

Att vara producent av mat och dryck i Sverige innebär att ha många och regelbundna 

myndighetskontakter och komplexa regelsystem att förhålla sig till. Regelefterlevnaden i Sverige 

håller hög nivå. Svenska dryckesproducenter är inget undantag. Att inte leva upp till beslutat 

regelverk är kostsamt och slår alltid hårdast mot producenten själv. 

Frågor kring tillsyn och tillståndsgivning är upp till utredningen att föreslå, men torde inte vara något 

problem då vi redan har starka institutioner med sådana rutiner i sin verksamhet. 
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Utredningens fokus 

• LRF anser att utredningen skall jämte ett folkhälsoperspektiv även ha ett näringspolitiskt 

fokus med utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategins syfte att utveckla 

livsmedelssektorn och dess tillväxt. 

• LRF anser att utredningen bör fokusera smalt på hur gårdsförsäljning kan göras möjlig för 

dryckesföretagare att sälja sina alkoholhaltiga produkter i nära anslutning till 

produktionsplatsen.  

• Begränsningar kring produktionsmetoder, försäljningsvolym eller företagsstorlek bör inte 

förekomma. 

• Alla dryckesslag skall inkluderas.  

• Potentialen i ett regional- och landsbygdspolitiskt perspektiv bör utredas med bibehållen 

nationell ansats. 

• Ägardirektiven från regeringen bör vara formulerade på så sätt att småskaliga eller svenska 

dryckesproducenters möjligheter till försäljning via Systembolaget inte begränsas. 
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