Gårdsförsäljning
skulle gynna
mathantverkare
ATT TILLÅTA GÅRDSFÖRSÄLJNING AV ALKOHOL
SKULLE INNEBÄRA MÅNGA FÖRDELAR FÖR LANDETS
DRYCKESPRODUCERANDE MATHANTVERKARE BÅDE I
FORM AV ÖKADE INKOMSTER OCH VÄXANDE TURISM.
MATHANTVERKARNA SER MED STORT INTRESSE
FRAM EMOT DEN PÅGÅENDE UTREDNINGEN OM
GÅRDSFÖRSÄLJNING AV ALKOHOL GÅR ATT INFÖRA I
SVERIGE, UTAN ATT RUBBA PÅ ALKOHOLMONOPOLET.
TEXT Viktoria Vestun  FOTO Stéphane Lombard
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är Claes Wernersson
startade Qvänum Mat &
Malt tillsammans med
sin fru år 2004 trodde
de att gårdsförsäljning
snart skulle bli verklighet. De brygger
öl och bränner brännvin, något som
även många fler runt om i Sverige
började göra under de följande åren.
– För alla dessa, framförallt de
som finns på landsbygden, skulle det
hjälpa mycket om det vore möjligt
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att sälja sina produkter på gården,
menar Claes som tror att det bland
annat skulle ge mer kontakt med
kunderna, och respons är värdefullt
vid produktutveckling. Dessutom
skulle det ge möjlighet att jobba med
små, unika serier, vilket inte fungerar
idag.
Claes tror också att
gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker skulle ha stor betydelse
för hur Sverige kan marknadsföra

sig som dryckesland, och han
tror att producenterna genom en
gårdsförsäljning skulle kunna bidra
till ett annat synsätt på alkoholhaltiga
drycker.
– Om kunderna får ökad
kunskap om produkternas identitet,
tillverkning och användningsområde
kommer de också att få ökad respekt
för produkten, så att de kanske blir
mer kräsna i valet av dryck och även
dricker mindre, säger han.

Hans förslag på hur gårdsförsäljning
skulle kunna fungera är att
producenterna skulle fungera som
ombud till Systembolaget, men
allra helst skulle försäljningen
administreras av företagen själva för
att de då får större marginaler vilket
i längden ge bättre lönsamhet, fler
arbetstillfällen och en mer levande
landsbygd.
– Jag tycker att det vore idealt om
alla alkoholhaltiga drycker, det vill
säga även destillat, fick säljas och jag
tror inte att gårdsförsäljning skulle
utgöra något hot mot Systembolaget,
snarare tvärt om. Om kunderna
haft möjlighet att köpa produkterna
på gården först så kommer de att
efterfråga dem på Systembolaget
sen. Och, inte att förglömma,
desto fler svenska produkter som
Systembolaget säljer desto mer moms
kommer in i statskassan, säger Claes.
ETT ANNAT FÖRETAG som
välkomnar gårdsförsäljning varmt
är Köpings Musteri. Runt 2012–13
började Lena Ryberg-Ericsson och
hennes make att fundera på att
utöka verksamheten på sin lilla
gård. Att köpa upp stora arealer runt

om och börja odla spannmål som
granngårdarna var för kostsamt,
men de fick en annan idé och
planterade 150 äppelträd. Tanken
var att producera cider, men de
hamnade mitt i vågen av intresset för
alkoholfria drycker på restaurang,
så äppelmustproduktionen tog fart
och cidern fick stå tillbaka. År 2016
utökades arealen med 10 hektar
äppelodling bestående av 6 000 träd.
Idag är Köpings musteri igång även
med cidertillverkning. Produktionen
sysselsätter 3 personer helårsvis och
upp till 25 personer i säsong.
Köpings musteri använder sig av
många olika sorters äpplen, päron
och plommon, som de tillverkar små
satser av. En stor sats är 2000 flaskor.
Därför måste de få in pengar på flera
sätt och har börjat med provningar
av både must och cider. Ytterligare
ett syfte med provningarna är att
det ger möjlighet att utbilda i vad
hantverkscider är. Tidigare har
det mest funnits av-alkoholiserad
lättcider i matbutikerna och
alkoläsk på Systembolaget, som
båda innehåller socker, aromämnen
och annat, vilket inte finns i en
hantverkscider gjord på 100 % äpple.

Claes Wernersson

FOTO Köpings Musteri
2

– Det är roligt att se reaktionerna
ho s dem som provsmakar och jag
får nästan alltid frågan om det går att
köpa med sig cider hem, säger Lena.
För Köpings musteri skulle
gårdsförsäljning innebära
att kunderna kan få ta del av
produkterna och få uppleva smaken
igen en gång till hemma, kanske
tillsammans med släktingar eller
vänner så att kunskapen och intresset
för produkten och turismen sprids.
– Vi har mycket turism i Sverige,
men vi får inte ut turisterna på
landsbygden. Det vore också helt
naturligt att de som odlar råvaran
själva eller som producerar på
gården, och som har tillstånd för
provningar, skulle kunna få sälja
alkoholhaltiga drycker, säger hon.
Hon skulle hellre se att gårdarna
fick sälja i egen regi, och inte som
ombud för Systembolaget, eftersom
det skulle öka marginalerna. Ett
annat argument mot en lösning som
involverar Systembolaget är att det
inte skulle fungera om det innebär
att företag inte kan sälja i sina
gårdsbutiker på söndagar, eftersom
det är en viktig besöksdag.

ETT LITE NYARE företag är
Norrlands Fruktvin som Olof Karlsson
startade år 2017 tillsammans med
kollegan Erik Rosenbaum. De har
båda bakgrund som kemister inom
industrin men valde att satsa på
förädling av skogsbär. För att kunna
sälja på butiker och marknader
började de med ett alkoholsvagare
blåbärsvin som de blandade så
det fick en alkoholhalt under 2,25
volymprocent, vilket är gränsen
för alkoholskattefrihet. Idag gör de
även några torra blåbärsvin som
passar till mat samt några likörer och
spritsorter. Norrlands fruktvin är ett
småskaligt företag som än så länge
tillverkar 200 – 300 flaskor per sats.
– Systembolaget är bra på många

sätt men det missgynnar ibland
småskaliga producenter. För att få
vara med i sortimentet Lokalt &
Småskaligt krävs bland annat att
drycken är producerad max 15 mil
från butiken. För vissa i Norrlands
inland skulle det betyda noll butiker.
Vi når nästan upp till tio butiker,
men har blivit tilldelade den minsta
butiken, berättar Olof.
Att få sälja sitt vin i en gårdsbutik
skulle ge Norrlands Fruktvin en
möjlighet att lyfta fram det unika och
lokala, samt få en direkt återkoppling
på produkterna. Det skulle också
hjälpa besöksnäringen i området.
– Efter en provning vill många
köpa med sig vinet hem, säger
Olof som gärna även skulle se att

provningstillståndet, som idag
är kommunalt, kopplades till
gårdsförsäljning, för att göra det
enklare för producenterna. Kostnaden
för att ordna dryckesprovingar är
olika i olika kommuner och att den
ibland är så hög att det inte lönar
sig att anordna provningar. Han
menar också att gårdsförsäljning bör
vara kopplad till småskalighet och
hantverksmässighet. Nyttan med
gårdsförsäljning är troligen störst
för producenter i landsbygden och
det vore önskvärt om producenter
fick sälja ur hela produktsortimentet,
utan begränsning utifrån dryckens
alkoholhalt.

alkohol med regeringens utredare
om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker, Elisabeth Nilsson.
Varför hon tackade jag till att
utreda något som redan utretts två
gånger utan att en lösning har hittats
förklarar hon med att frågor om
livsmedel, lantbruk och landsbygd
ligger henne varmt om hjärtat
och detta jobbade hon med under
sina åtta år som landshövding i
Östergötland.
– Jag ser det som en stor, men
spännande, utmaning att hitta en

lösning för gårdsförsäljning av
alkohol som blir politiskt accepterad,
säger Elisabeth.
Uppgiften som sysselsätter henne
för närvarande är att utreda om, och
på vilket sätt, gårdsförsäljning av
alkoholhaltiga drycker kan införas.
En förutsättning för uppdraget är att
Systembolagets monopol säkras.
– Systembolaget är en fantastisk
möjlighet att distribuera över
hela landet och det är en viktig
handelskanal inte minst för små
producenter, poängterade hon.
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FRÅGAN OM gårdsförsäljning av
alkohol är ett av de ämnen som
Eldrimner tagit upp i sin så kallade
krångellista. Med start 2019 började
Eldrimner att samla ihop sådant som
mathantverkare upplever försvårande
och förhindrade.
För att belysa dessa krångel
har Eldrimner också gjort en serie
webbinarier som mathantverkare,
myndigheter och politiker bjudits
in till. I februari 2021 diskuterade
mathantverkare och företrädare
för Eldrimner gårdsförsäljning av
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I hennes arbete ingår att definiera
gårdsförsäljning som begrepp samt
att bestämma om det ska vara knutet
till en plats och om det ska krävas
en egen produktion av råvarorna.
Det gäller dessutom att tänka
igenom vad som bör begränsas,
så som volymer, öppettider och
prissättning, samt hur detta kan
kontrolleras. Internetförsäljning
och hemleveranser ingår också i
utredningen.
– Jag kommer även även att utreda
effekterna av en gårdsförsäljning,
vilket till exempel kan vara ökad
sysselsättning och besöksnäring.
För dryckesproducenter skulle
gårdsförsäljning kunna vara ett
sätt att skapa mer lönsamhet och
marknadsföring samt därtill ge
möjlighet att producera och sälja
unika produkter i små satser, menar
hon.
Det finns en allmän oro för att
gårdsförsäljning av alkohol skulle
vara ett första steg i att avveckla
alkoholmonopolet och därmed den
svenska alkoholpolitiken, vilket i
längden skulle kunna få negativa
effekter på folkhälsan.
– Å andra sidan menar många att
det är tveksamt om gårdsförsäljning
skulle ge en märkbar effekt på
Systembolagets försäljning, säger
Elisabeth som ändå har en idé om
att förslaget kanske måsta vara
reversibelt så att det finns möjlighet
att ”backa bandet” om det skulle
behövas.



Utredningens huvudsekreterare,
Fredrik Sandström, som även är
jurist, berättade att de har undersökt
de tidigare utredningarna som gjorts
om gårdsförsäljning. Den senaste
kom fram till att utländska produkter
måste kunna få säljas i svenska
gårdsbutiker. Men vissa har ifrågasatt
om det verkligen handlar om
gårdsförsäljning då, menar Fredrik.
– Andra gör gällande att det
istället går att ha en ordning där
svenska producenter får sälja på sina
produktionsställen eftersom det blir
en likabehandling i och med att till
exempel franska producenter får sälja
på sina produktionsställen. Dessa är
argument som utredningen kommer
att analysera, säger Fredrik.
Utredningen tar nu hjälp av ett
antal experter inom olika områden,
för att belysa alla dessa frågor
och, förhoppningsvis, ta fram en
modell där de vägt möjligheterna
för producenterna mot riskerna för
att inte få igenom förslaget. De vill
hitta en väg framåt som förenar både
folkhälsa och produktion, och de vill
inte skapa fler krångel men inte heller
öppna upp för kringgående av regler.
– Detta är mycket spännande
och det är mycket juridik, säger
Elisabeth, men även om det ännu är
tidigt i utredningen, som ska vara
klar 7 december i år, tror hon att det
kommer att gå. //

Utredningen om gårdsförsäljning av alkohol ska vara klar i
december 2021. Har du synpunkter som du vill framföra? Hör då av
dig till huvudsekreterare Fredrik Sandström, på 073–085 86 82 eller
fredrik.sandstrom@regeringskansliet.se.
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