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Gårdsf örsäl jn ing av alk oholdryck er

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisat ion för den svenska besöksnär ingen.
Visita samlar ca 5 530 medlemsföretag med över 8 270 verksamheter, huvudsakligen
hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag,
konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes-
och djurparker, tur istbyråer, tur ist - och event företag. Visita tecknar branschens
kollekt ivavtal och är en medlemsorganisat ion i Svenskt När ingsliv. Som
branschorganisat ion hjälper Visita företagen at t växa och utvecklas och är
besöksnäringens företrädare i polit iska frågor.

Vi har beretts t illfälle att skr ift ligen inkomma med synpunkter t ill
Socialdepartementet angående reger ingens kommande t illsät tande av en ut redning
om gårdsförsäljning av alkoholhalt iga drycker samt vilka frågor ut redningen bör
omfat ta och vad den behöver ge svar på.

Visita är en växande organisat ion som organiserar en basnär ing som flera år vuxit
blivit allt vikt igare för t illväxt och sysselsät tning i landet . Men för att växa effekt ivt
krävs möjligheter t ill utveckling – och inte minst den rådande situat ionen med
spr idning av covid- 19 medför att företagen sannolikt i högre grad än någonsin
kommer at t vara i behov av sådana möjligheter när situat ionen väl vänder .

En vikt ig del i tur ismens och besöksnär ingens utveckling är självklar t at t kunna
erbjuda upplevelser av olika slag – och inte minst nya upplevelser. I andra länder i
Europa och övr iga vär lden kan man oftast med självklarhet resa runt och smaka och
köpa med sig olika drycker – ofta vin, men även öl eller dest illerade drycker.
Gå rdsb esöken kan i s ig va ra s jälva ”res ea nlednin gen” (ex empelvis vid en vin res a ).
Visita anser at t det vore r imligt att även de besökare som kommer t ill Sverige – och
även de som reser inom landet – kan göra samma sak här.

Et t t illåtande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle enligt vår uppfattning
stärka besöksnär ingens konkurrenskraft och sannolikt även produktutvecklingen av
drycker producerade i Sverige. Försäljning från dryckesproducerande gårdar skulle
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dessutom gynna inte minst landsbygden genom kompletterande inkomster och 
skapandet av fler arbetstillfällen. 
 
Visita ser ett tillåtande av gårdsförsäljning som en möjlighet för besöksnäringen att 
skapa nya upplevelser som kan ge näringen ytterligare energi som jobb- och 
integrationsmotor. 
 
I debatten om gårdsförsäljning påstås ibland från vissa håll att det inte skulle vara 
möjligt att förena gårdsförsäljning av alkoholdrycker med Systembolagets 
detaljhandelsmonopol. Visita menar dock att det är möjligt att förena ett tillåtande 
av gårdsförsäljning med Systembolagets fortlevnad.  
 
Som vi ser det måste gårdsförsäljning av alkoholdrycker kunna tillåtas i välordnade 
företag som står under prövning och tillsyn av myndigheterna. I grunden på samma 
sätt som när det gäller alkoholservering på restauranger idag. Med sådan prövning 
och tillsyn menar vi att gårdsförsäljning inte heller bör medföra några negativa eller 
oönskade folkhälso- eller alkoholpolitiska konsekvenser.  
 
Den senaste svenska statliga utredningen om gårdsförsäljning avgav delbetänkande 
i december 2010. Utredningen om vissa alkoholfrågor  konstaterade där bl.a. 
följande (SOU 2010:98 s. 9, s. 76. s. 118, s. 125 och s. 127). 
  
 ”…det går att införa gårdsförsäljning [- - -] så länge modellen för gårdsförsäljning är 
konsekvent med den svenska alkoholpolitiken.” 
 

”Om gårdsförsäljningen utformas som en icke-diskriminerande försäljningsform som inte 
hindrar eller väsentligt försvårar marknadstillträdet för de aktuella produkterna är den 
förenligt med EUF-fördraget som sådant.”  
 

”Om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några 
negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse.”  
 

”Den modell till gårdsförsäljning som utredningen föreslår leder enligt utredningens 
bedömning inte till att det svenska detaljhandelsmonopolet måste avskaffas.” 
 

”Utredningens modell för gårdsförsäljning med kombinationen upplevelsetjänst och 
försäljning bör kunna leda till fler arbetstillfällen och ytterligare förutsättningar att utveckla 
en levande landsbygd.” 
 
Mot denna bakgrund anser Visita att den kommade utredningen om 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker och dess direktiv i hög grad bör beakta och 
omfatta besöksnäringens behov av nya produkter/besöksanledningar i syfte att 
stärka näringens konkurrenskraft och därmed dess utvecklingspotential och 
möjligheter att skapa tillväxt och sysselsättning. Vidare bör utredningen omfatta 
jämförelser med länder där gårdsförsäljning redan är tillåten och då inte minst 
Finland. Syftet bör vara att ta fram ett konkret förslag som möjliggör tillåtande av 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige, i kombination med EU-regler och 
Systembolagets fortsatta verksamhet. Även verksamheter som bedriver 
hantverksmässig produktion av alkoholdrycker utan att kunna sägas bedrivas på en 
”gård” bör omfattas av utredningens uppdrag.  
 



Sid 3 av 3 

Visita välkomnar i högsta grad att en utredning om införandet av gårdsförsäljning 
av alkoholdrycker i Sverige nu ska tillsättas. Och vi står givetvis till förfogande för 
att bidra konstruktivt i utredningens kommande arbete på de sätt som önskas och 
som är möjliga för oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Jonas Siljhammar    
VD     

                                                                                       
Stefan Lundin 

    Chefsjurist Branschjuridik 


