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Remiss Dnr N20217/07439/FF. Ett land att besöka. En samlad
politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU
2017:95)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet
SOU 2017:95. LRF har följande synpunkter på utredningens förslag:

Mål för politiken
Utredningens förslag:
– att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt
mål för hållbar turism och växande besöksnäring.
– att det nya övergripande målet är att öka besöksnäringens och
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig
utveckling i hela landet.
LRF stödjer förslaget att riksdagen bör fatta ett beslut om ett övergripande politiskt
mål för hållbar turism och växande besöksnäring.

En nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring
Utredningens förslag:
– att regeringen utvecklar och antar en nationell strategi för hållbar turism och växande
besöksnäring – en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030
– och att utvecklingen av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga
myndigheter, regioner, kommuner
och det civila samhället.
– att en vision kopplas till det övergripande politiska målet och en nationell strategi för
hållbar turism och växande besöksnäring. Ett förslag från utredningen är: 2030 är

ANDERS JOHANNESSON, handläggare anders.johannesson@lrf.se

Företagande & analys
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm

Tfn 08-787 52 92
Växel 08-787 50 00

REMISSYTTRANDE
2018-03-29

svenska besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och innovativa, turism är
högt värderat av svenska invånare och besöksnäringen attraktiv att verka inom som
företagare och anställd.
LRF stödjer förslaget om en nationell strategi för hållbar och växande turism. Visionen
bör däremot tydligare få växa fram i samspel med branschens intressenter, vilket
inkluderar de minsta företagen och de markägarintressen som berörs.

Strategiska insatsområden och delmål
Utredningens förslag:
– att den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring delas upp i ett
antal strategiska insatsområden och att det övergripande politiska målet bryts ner på
mätbara delmål inom dessa strategiska insatsområden.
LRF stödjer utredningens förslag.

Nationellt besöksnäringsforum
Utredningens förslag:
– att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som bjuder in
besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner och kommuner till utveckling och
koordinering av en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
– att Nationellt besöksnäringsforum får ett sekretariat på Regeringskansliet och att detta
bemannas med personer med god kunskap om de strategiska insatsområdena,
motsvarande tre heltidsanställda.
LRF är positivt till förslaget och anser att besöksbranschen därefter bör ta initiativet att
driva och utveckla sitt forum med fortsatt uppbackning av departementet,
myndigheter, regioner och kommuner.
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Ny nationell funktion för utveckling och innovation
Utredningens förslag:
– regeringen bildar en ny nationell funktion med uppdrag att främja långsiktig
uppbyggnad av innovationsförmåga och kunskapsutveckling inom en rad strategiska
insatsområden, samt att koordinera besöksnäringens aktörer och behov med
innovationsstödsystemets aktörer.

LRF är positivt till funktioner som främjar innovationsförmåga långsiktigt och vill
understryka vikten av att småföretagens innovationskapacitet inte får hämmas av
rigida strukturer.

Besöksnäringens myndighetsgrupp
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat att samordna, leda och
återrapportera arbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp och att detta tydliggörs i
myndighetens regleringsbrev.

LRF stödjer utredningens förlag.

Etablering av en starkare samverkansarena för näringslivet
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Tillväxtverket ett uppdrag och resurser att, i dialog med Svensk
Turism, under 2018–2019 stödja besöksnäringens branscher att samla sig till en starkare
gemensam struktur. Syftet är att mobilisera engagemang och resurser för att möta de
offentliga insatserna i genomförandet av den nationella strategin för hållbar turism och
växande besöksnäring.

LRF är positivt till utredningens förslag

Besöksnäringen – en del av ett hållbart samhällsbygge
Utredningens förslag:
– att regeringen ändrar Tillväxtverkets instruktion så att den tydliggör att Tillväxtverket
är ansvarig myndighet för samordning och kunskapsspridning inom kunskapsområdet
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hållbar utveckling inom turism och besöksnäring. Detta inkluderar definitioner och
metoder för mätning och uppföljning av hållbarhetskriterier i turism.
– att regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att tillsammans med Visit
Stockholm/Stockholms stad samla länets kommuner, berörda regionala organ och
besöksnäringen till ett gemensamt arbete med att utveckla samverkansstrukturer och
ansvarsfördelning för arbetet med turism och besöksnäring i Stockholms län.
– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag och resurser för att – som uppföljning av de
satsningar som genomförts på Hållbar destinationsutveckling och Hållbar
produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism – en pilotsatsning på Hållbar
destinationsutveckling genom samarbete mellan stad och
landsbygd.

LRF är positivt till utredningens förslag och har följande principiell kommentar
angående turism i naturen:
För att naturturismen ska bli en del av ett hållbart samhällsbygge så är det helt

avgörande att verksamheten byggs upp på en stabil grund. För naturturism handlar
det om att få rådighet och viss kontroll över marken där man vill bedriva sin
verksamhet/sitt företagande. Detta understryks också av utredningens uppfattning att
”allemansrättens avsikt inte är att öppna för kommersiellt företagande och att det är
rimligt att det sker en någon form av avtalsöverenskommelse mellan markägare och
näringsidkare som avser driva kommersiell verksamhet på annan mark…”
En viktig del i att ett turistföretag är att det behövs en lokal för att bedriva
verksamheten. För de flesta naturturistföretag är deras lokal mark som någon annan
äger och därför behöver säkra tillgången till genom överenskommelse med
markägarna. Sådana överenskommelser servolika ut beroende på verksamhet,
exempelvis kanotturism, viltskådning eller turridning med häst.
Samverkan öppnar dessutom möjligheten att utveckla turismen eftersom markägaren
då kan bygga och hyra ut vindskydd, sälja ved, upplåta byggnader för förvaring eller
kanske erbjuda transport av packning. Hypotetiskt kan man tänka sig att en
avverkning anpassas till turistföretagaren, men givetvis under förutsättningen att
skogsägaren då ersätts för förlorad skogsintäkt.
När det gäller skogsavverkningar har LRF uppfattat en stor omognad hos
turismföretagarna på så sätt att de ensidigt kräver stoppade (eller turism-anpassade)
avverkningar utan att erbjuda skogsägaren ersättning för utebliven intäkt. Det
resonemanget håller inte för en företagare som vill kalla sig professionell.
En annan fråga som är problematisk i samband med turism är det slitage som sker på
natur och inte minst enskilda vägar. För att vara en del av ett hållbart samhällsbygge
behöver turistföretagarna självklart göra rätt för sig och betala för det slitage de
medverkar till.
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Agenda 2030 och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Utredningens bedömning:
Sverige behöver ha ett större nationellt fokus på och tydligare ställningstaganden kring
hållbarhetsaspekten i arbetet med hållbar utveckling av besöksnäring och turism. Sverige
bör ta aktiv del av det nordiska samarbetet inom turism i Nordiska Ministerrådet, så att
den kompetens och det arbete som görs i Sverige blir en del av arbetet, och så att svenska
aktörer får möjlighet att inhämta kunskap från och etablera samarbete med de andra
nordiska länderna.
Tillgänglighetsanpassning av besöksmål och anläggningar för personer med
funktionsnedsättning är ett viktigt utvecklingsområde, som bidrar till ökad tillgänglighet
och attraktionskraft för såväl inhemska som internationella besökare.

LRF stödjer utredningens bedömning.

Samhällsplanering och turism
Utredningens bedömning:
Det är angeläget att kommunernas översiktsplanering utvecklas för att fylla de mest
angelägna behoven för utveckling av turism och besöksnäring. Den pågående
Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) bör adressera detta perspektiv. Boverket bör
involveras i myndighetssamverkan i Besöksnäringens myndighetsgrupp.

LRF motsätter sig utredningens bedömning.
Vad gäller naturturism är all mark tillgänglig för turism under förutsättning att
överenskommelse finns med markägaren och att naturen och marken inte förstörs.
Därför saknas motiv för att peka ut särskilda områden för detta. Äganderätt,
näringsfrihet och allemansrätt är grundlagsskyddad.
Egendomsskydd och allemansrätt. Regeringsformen (RF) 2 kap.
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till
det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant
förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad
utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin
egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara
tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad
på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt
försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna
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del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-,
miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till
ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits
ovan.
Näringsfrihet, 17 §. Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas
endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Aktörssamverkan i storstäderna
Utredningens bedömning:
Staten har en roll att spela när det gäller utveckling av samverkansstrukturer för turism
och besöksnäring i storstäderna.

LRF anser att sådana samverkansstrukturer också bör inkludera den landsbygd som
åtminstone omger storstäderna.

Besöksnäringen som länk mellan stad och landsbygd
Utredningens bedömning:
Kunskapen om besöksnäringens betydelse och roll utifrån geografiska och demografiska
förutsättningar för såväl städer som landsbygder behöver utvecklas. Hållbar utveckling
och tillväxt inom besöksnäringen kan främjas genom tätare samarbeten mellan
destinationer och regioner. Kunskapen om kopplingen mellan besöksnäringen i städer och
landsbygder behöver särskilt utvecklas.

LRF stödjer utredningens bedömning och ser särskilt positivt på att relationen stad –
landsbygd utvecklas.
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Digitaliserad besöksnäring med fokus på delnings och
plattformsekonomi
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att i dialog med
Tillväxtverket, Statens Jordbruksverk och Swedish Incubators and Science Parks (SISP),
kartlägga och föreslå hur en nationell accelerator för initiativ inriktade på delning och
turism som kan bidra till att främja hållbar turism och lokal och regional utveckling, i
såväl städer som landsbygder, kan utformas.
– att regeringen som ett led i en delstrategi för insatsområdet digitalisering av
besöksnäringen initierar en förstudie som kartlägger plattforms- och delningsekonomi
och de regelverk, utmaningar och möjligheter som plattforms- och delningsekonomin
innebär för besöksnäringens branscher och turism.
– att regeringen, i enlighet med förslag från betänkande SOU 2017:26 Delningsekonomi –
på användarnas villkor, ger uppdrag till Konsumentverket avseende användarstöd genom
information och vägledning i samband med delningsekonomiska transaktioner, men
också säkerställer att detta uppdrag
inkluderar besöksnäring och turism.
– att regeringen, i enlighet med förslag från betänkande SOU 2017:26 Delningsekonomi –
på användarnas villkor, ger uppdrag till Konsumentverket att i samarbete med
Konkurrensverket följa utvecklingen inom delningsekonomin, men också säkerställer att
detta uppdrag inkluderar besöksnäring och turism.

LRF stödjer utredningens förslag.

För att destinationer och upplevelser ska kunna utvecklas på landsbygden, i
fjälltrakter och glesa områden är digitalisering och digital täckning en förutsättning.
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen bör påskyndas i de områden som idag
saknar fiber eller fullgoda trådlösa alternativ. Regeringen bör därför fullt ut stödja
initiativ som t.ex. Rural ICT Testbed (Luleå Tekniska Universitet med partnerskap)
som arbetar med glesbygdsösningar i samarbete med telekomindustrin, myndigheter,
Visita och LRF.

Delnings- och plattformsekonomi
Utredningens bedömning:
Utvecklingen inom området delnings- och plattformsekonomi går i dag mycket fort och
kommer att spela en väsentlig roll för utvecklingen av hållbar turism och växande
besöksnäringen. Sverige har förutsättningar för och bör inta ett mer aktivt
förhållningssätt till delningsekonomins utmaningar och möjligheter.

LRF stödjer utredningens bedömning.
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Kompetensförsörjning
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i dialog med regionalt
utvecklingsansvariga, besöksnäring, länsstyrelser och akademi genomföra insatser för
strategisk kompetensutveckling i företag och organisationer inom naturturism,
kulturturism, måltidsturism och evenemang och möten.
– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga och i dialog med länsstyrelser, kommuner och besöksnäringens
branschorganisationer kartlägga och föreslå kompetensutvecklande insatser för
offentliga myndighetsutövare som arbetar med tillstånd och tillsyn på lokal, regional och
nationell nivå, speciellt kring
besöksnäringens struktur och villkor.
– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med regionalt
utvecklingsansvariga och i dialog med länsstyrelser, kommuner och besöksnäringens
branschorganisationer kartlägga och föreslå kompetensutvecklande insatser för personer
som arbetar inom destinationsorganisationer på lokal och regional nivå.

LRF instämmer i bedömningen att turismens och besöksnäring tillväxt och
utveckling ställer krav på ökad kompetens i alla led, både bland myndigheter,
offentliga och privata aktörer.
LRF betonar vikten av att offentligt anställda har insikt och förståelse för
småföretagens förutsättningar, inte sällan med få anställda, diversifierad verksamhet
och säsongsvariationer vilket bl.a. kräver både förförståelse, ett bättre
servicemedvetande och ett gott samspel med företagaren.

Utbildningar och utbildningsnivåer
Utredningens bedömning:
Utbildningsplatser i den reguljära vuxenutbildningen och insatser inom
arbetsmarknadsutbildningar blir allt viktigare för branschernas kompetensförsörjning
och tillväxt. Detta är bland annat en följd av den negativa utvecklingen av antalet
utbildade i gymnasiets yrkesprogram. Ett större inslag av arbetsplatsförlagd utbildning
även på akademisk nivå skulle kunna öka studenternas praktiska förmågor liksom
företagens vilja att anställa akademiskt utbildade.

LRF stämmer in i utredningens bedömning att arbetsplatsförlagd praktik behövs på
alla utbildningsnivåer – inklusive akademiska utbildningar Praktik i företag är
viktiga inslag i en utbildning och gynnar företagen genom en mer välfungerad
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kompetensförsörjning för branschen samtidigt som praktik är en möjlighet för
arbetskrafts matchning i det enskilda företaget.
För många små företag är praktikantverksamhet dock en för stor kostnad att själv
bära, både tid och potentiellt inkomstbortfall. Det behövs en rimlig modell för att
ersätta praktikvärdarnas kostnader vid arbetsplatsförlagda praktik- och
utbildningsskeden. Modell för ersättning bör diskuteras med branschen.

Kompetensutveckling i företagen
Utredningens bedömning:
Besöksnäringens företag behöver kompetenshöjande insatser. Analyser av företagens
behov och behov av insatser adresseras bäst på en regional nivå.

LRF stödjer utredningens bedömning, men anser att analyser ska utgå från den lokala
kontexten.

Det finns också anledning att poängtera att personer som ska arbeta med turism även
behöver kunskap om äganderätt. Till exempel behöver en naturguide som bedriver
verksamhet på annans mark ha kontakt och eventuellt avtal med markägaren samt i
övrigt en gedigen kunskap om vad hen får och inte får göra på marken.

Kompetens om besöksnäring i det offentliga

systemet
Utredningens bedömning:
Turismens och besöksnäringens tillväxt och utveckling ställer krav på ökad kompetens
och kunskap om besöksnäringen bland anställda som arbetar i den offentliga sektorn och
som i sin yrkesroll ska möta företagen med såväl främjandeinsatser som med regelverk,
myndighetsutövning eller tillståndsgivning.
Regionala forsknings- och utvecklingsmiljöer i en nationell samverkan kan fungera som
viktiga kunskapsintermediärer i frågan om kompetensutvecklingsinsatser för olika
grupper av offentliga aktörer.

LRF stödjer utredningens bedömning.
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Vikten av matchning på regional nivå
Utredningens bedömning:
Regionalt utvecklingsansvarigas roll i matchning av kompetens är mycket viktig för att
långsiktigt främja hållbar turism och växande besöksnäring.
Arbetsmarknadens behov av kompetens och utbudet av utbildningar bör adresseras på en
regional nivå.

LRF anser att arbetsmarknadens behov måste utgå från företagens efterfrågan. Detta
kräver en god interaktion mellan inblandade parter och matchning är i huvudsak en
lokal fråga.

Vägledning
Utredningens bedömning:
Vägledning om besöksnäringens yrken, arbetsmarknadsutsikter och utbildningar bör
samlas nationellt och tillgängliggöras digitalt.

LRF anser att studie- och yrkesvägledare (SYV) har en viktig roll men deras insikt

och förståelse för olika branscher och sektorer behöver förbättras. En god vägledning
bidrar till en högre effektivitet i utbildningssektorn.

Utveckling, innovation och forskning
Utredningens förslag:
– att Patent- och registreringsverket (PRV) får i uppdrag att, i samarbete med Verket för
innovationssystem (Vinnova), följa upp hur regeringsuppdrag gällande små och
medelstora företag för hantering av immateriella tillgångar har fungerat för företag
inom besöksnäringen, samt utveckla former för hur stödet kan utvecklas vidare för
besöksnäringen.
– att Research Institutes of Sweden AB (RISE) i samverkan med Verket för
innovationssystem (Vinnova) och Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och i
dialog med besöksnäringen, får uppdrag och resurser att identifiera och definiera
arbetssätt som inkluderar besöksnäringens aktörer i befintliga innovationsstrukturer i
större omfattning än i dag med målet att:
a) nyttiggöra befintliga innovationer, forskningsresultat och kompetenser in i
besöksnäringen b) skapa former (projekt och program) för ökad samverkan mellan
besöksnäringens aktörer, RISE, Vinnova och SISP för skapande av ny forskning och
innovationer utifrån besöksnäringens behov.
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– att Tillväxtanalys får i uppdrag att utvärdera hur Tillväxtverkets och Statens
Jordbruksverks befintliga och nya insatser, riktade till besöksnäringen, når företagen och
stärker deras innovationsförmåga.
– att regeringen ger statliga forsknings- och innovationsmyndigheter i uppdrag att, med
utgångspunkt i myndigheternas grunduppdrag, inventera hur deras organisationer och
bedömargrupper är kompetensförsörjda för att bemöta besöksnäringens utmaningar och
möjligheter i fråga om tillväxt och hållbar
utveckling.
– att Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) får i
uppdrag att, i samverkan med relevanta myndigheter och i dialog med lärosäten och
branschernas forskningsråd, analysera vilka forskningsbehov som finns kopplade till
besöksnäring och turism och som är relevanta, dels i ett forskningsperspektiv, dels i ett
hållbarhets- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och
analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling med relevans
för besöksnäringen.

LRF anser att utveckling, innovation och forskning bör inkludera de konfliktytor som
besöksnäringen för med sig, inte minst i fråga om markanvändning och motstridiga
ägarintressen, och söka lösningar på denna problematik.

Besöksnäringens innovationsförmåga
Utredningens bedömning:
Hållbar turism och växande besöksnäring behöver främjande genom innovationspolitik
som komplement till främjande genom landsbygdspolitik och politik för regional tillväxt.

LRF stödjer utredningens bedömning.

Innovation i besöksnäringens företag
Utredningens bedömning:
Nationella och regionala insatser för innovation behöver i högre grad än i dag riktas
direkt till företagen i besöksnäringen med målsättning att stärka deras
innovationsförmåga.
Ett viktigt inslag är att stärka förmågan hos små och medelstora företag i
besöksnäringen att hantera immateriella tillgångar affärsstrategiskt.

LRF stödjer utredningens bedömning.
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Forskning
Utredningens bedömning:
En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring behöver till högre grad än
i dag inkludera främjande genom forskningspolitik. Det är angeläget att göra en
kraftsamling för att öka såväl nyfikenhetsdriven som behovsdriven forskning inom
besöksnäring och turism för att stärka konkurrenskraften och främja en hållbar
utveckling.
Forskningens kvalitet och kritiska massa behöver öka. En ökad andel offentlig
forskningsfinansiering till området hållbar turism och växande besöksnäring är
nödvändig för att åstadkomma detta.

LRF stödjer utredningens bedömning och understryker vikten av att forskningens
kvalitet höjs.

Initiativ för ökad samverkan
Utredningens bedömning:
Koordinerat stöd till innovation och en institutssektor som kan svara mot
besöksnäringens och turismens behov är avgörande för svensk besöksnärings långsiktiga
konkurrenskraft och för hållbar utveckling. Det finns behov av en nationell funktion med
rollen att koordinera besöksnäringens branscher och deras behov med
innovationsstödsystemets aktörer.
LRF anser att en nationell funktion i första hand bör organiseras av branschen i
samverkan med övriga intressen.

Data, statistik och analys
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat och tydligt uppdrag samt resurser
att ansvara för det nationella arbetet med turismstatistik avseende såväl nyutveckling
som förstärkning och kvalitetssäkring av befintliga uppdrag. Detta omfattar:
a) kvalitetssäkring av nuvarande insatser i form av inkvarteringsstatistik, de svenska
TSA-beräkningarna och de konsumentundersökningar som ingår i dessa, rapportering till
internationella organ av svensk turismstatistik samt kommunikation av statistiken
b) utveckling av metod för mätning och analys av företagsdata inom besöksnäringens
branscher, i syfte att kunna följa upp och utvärdera insatser och deras effekter i företagen
i form av exempelvis förädlingsvärde och sysselsättning, samt regionala och kommunala
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variationer, och som kan utgöra en robust grund som möjliggör jämförbara analyser över
tid
c) utvärdering av förutsättningarna för nyttjande av digital teknik i turismstatistik
avseende både metodutveckling och förenklat uppgiftslämnande för företagen
d) utveckling av metod för mätning och uppföljning av hållbar turism och besöksnäring,
kopplat till bland annat UNWTO:s och UNSD:s pågående arbete
e) samordnad utveckling av regional och i möjligaste mån kommunal data, som går att
koppla till nationella nyckeltal och som ska vara tillgänglig för alla regioner och
kommuner på lika villkor.
Arbetet ska ske i samråd med regioner och kommuner, samt i dialog med besöksnäringen,
universitet och högskolor och andra myndigheter.

LRF anser att ett betydande arbete är nödvändigt för att skapa en datafångst som är
enkel att administrera också för småföretag.

Det nationella statistikarbetet
Utredningens bedömning:
Ansvar för att stärka upp löpande kommunikation av relevanta data behöver inkluderas i
ett utökat uppdrag för Tillväxtverket och i den funktion för utveckling och innovation som
utredningen föreslår.

LRF stödjer bedömningen att relevanta data bör kommuniceras.

Inkvarteringsstatistik
Utredningens bedömning:
Nationalitet hos övernattande besökare är en av de uppgifter från företagen som i högst
utsträckning har förutsättningar att bidra till ökad kvalitet i den svenska
inkvarteringsstatistiken. Det är viktigt att Sverige som besöksland har robust data om
exportmarknader. Förenklat uppgiftslämnande för inkvarteringsstatistiken är ett område
som behöver utvecklas.

LRF instämmer i utredningens bedömning och anser att det krävs ett betydande arbete,
med fokus på småföretagens förutsättningar, att förenkla inkvarteringsstatistiken
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Arbetsformer inom nationellt statistikansvar
Utredningens bedömning:
Tillväxtverket är en relevant aktör att ansvara för det nationella statistikarbetet.

LRF delar utredningens bedömning.

Konsumtions- respektive produktionsdata
Utredningens bedömning:
Det finns goda möjligheter att utifrån SNI-kodsbaserade produktionsdata analysera
besöksnäringens branscher mer på djupet utifrån alla de variabler som finns i SCB:s
databaser, såsom kön, regionala variationer, variationer beroende på företagsstorlek etc.

LRF delar utredningens bedömning.

Digitala möjligheter
Utredningens bedömning:
Det behövs mer kunskap om hur ökad digitalisering kan användas för statistikutveckling
inom turism och besöksnäring. Det bör ingå i Tillväxtverkets uppdrag inom
turismstatistik att undersöka förutsättningarna för digital utveckling. Insatser som
stimulerar digital teknik i datainsamling, -sammanställning och analys bör generellt
främjas.

LRF delar utredningens bedömning.

Mätning och uppföljning av hållbarhet
Utredningens bedömning:
Sverige bör i högre grad än i dag ta vara på möjligheterna att bidra till och lära av det
internationella arbetet för utveckling av metoder för mätning och uppföljning av hållbar
utveckling inom turism.

LRF delar utredningens bedömning.
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Regional och kommunal statistik
Utredningens bedömning:
Det behövs regional data som är samordnad och därmed i möjligaste mån jämförbar
mellan regioner och möjlig att härleda från nationell nivå. Det behövs nationell
samordning och stöd på kommunal nivå. Det är lämpligt att Tillväxtverket har en ledande
roll i detta arbete som bör avse samordning av metoder för analyser på regional och
kommunal nivå, ökad nedbrytbarhet i nationell statistik och utveckling av regionala TSA.
Det är viktigt
att poängtera att detta i så fall sker på regioners och kommuners uttryckliga efterfrågan,
och att ingen kan tvingas att delta.

LRF delar utredningens bedömning.

Fördjupad analys och kompetensutveckling
Utredningens bedömning:
Tillväxtverket har en viktig roll i analys kopplad till de uppdrag som myndigheten har
inom data och statistik för turism och besöksnäring. Rollen behöver stärkas, och
Tillväxtverket behöver ha ett tydligt mandat att utveckla de forum som behövs för
analyssamverkan och dialog med olika aktörer.

LRF understryker vikten av att analys sker i nära samverkan med berörda.

Trafikutbud och transporter
Utredningens förslag:
– att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att, i samråd med besöksnäringens
branschorganisationer och i dialog med regioner samt myndigheterna inom SOFT
(omställningen av svenska transportsektorn till fossilfrihet) genomföra en förstudie för
analys av hur en växande turism ska kunna möta klimatutmaningarna och bidra positivt
till klimatmålen. Förstudien ska användas som underlag i arbetet med en nationell
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
– att Tillväxtverket i samverkan med Trafikverket och efter samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och företrädare för regioner och besöksnäringen
undersöker hur kollektivtrafikmyndigheterna bättre kan fånga besöksnäringens
behov, och om detta kan ske genom utökad samverkan eller om lagstiftningens
tillämpning och utformning behöver ses över.
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– att Trafikverket inom ramen för befintligt uppdrag att utveckla, förvalta och tillämpa
metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, i högre
utsträckning än i dag, integrerar frågan om effekter kopplade till besöksnäringen, utifrån
vad som är metod- och resursmässigt möjligt.
– att regeringen ger Tillväxtverket, kopplat till myndighetens arbete inom
regelförenkling, i uppdrag att informera om vilka regelverk som gäller för ”enkla
transporter” inom besöksnäringen, när företag transporterar besökare till och från sin
anläggning eller till och från olika aktiviteter, och om behov uppstår, göra detta i samråd
med Kammarkollegiet.

LRF stödjer utredningens förslag.

Aktörer inom besöksnäringens transportsystem
Utredningens bedömning:
Det behövs ett starkt engagemang i Sverige för frågan om hållbara transporter inom
turism och besöksnäring, om besöksnäringen ska kunna bidra till att Sverige når uppsatta
klimat- och miljömål och samtidigt ha en stark konkurrenskraft i framtidens globala
turismlandskap. Ämnet bör kartläggas mer på djupet, och det bör komma till stånd dialog
på såväl nationell som regional nivå om hur besöksnäringen och offentlig sektor
tillsammans möter klimatutmaningarna i arbetet för en växande besöksnäring.

LRF delar utredningens bedömning att besöksnäringen ska bidra till klimat- och
miljömål, och understryker vikten av att bl.a. energipolitiken bidrar med stabila
politiska villkor så att företagen vågar investera.

Utmaningar i kollektivtrafiken
Utredningens bedömning:
Frågan om kollektivtrafikens möjligheter att stödja turism är komplex, och behöver tas
vidare med en utvecklad problemanalys, som kan peka på möjliga lösningar.

LRF anser att en utvecklad kollektivtrafik är betydelsefull också för besöksnäringen och
att det ur det perspektivet knappas behövs fler analyser. Snarare bör ett
utvecklingsarbete fokusera på hur lokala aktörer smidigare kan komplettera de brister
som kollektivtrafik kan innebära för besöksnäringens utveckling.
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Tillgänglighetsanalys
Utredningens bedömning:
Det behövs ett fortsatt arbete för att kalibrera kriterierna i Trafikverkets
tillgänglighetsanalys så att de bygger på ett så riktigt underlag som möjligt avseende
turismens egenskaper. Detta bör ske inom ramen för Trafikverkets ordinarie verksamhet,
där Besöksnäringens myndighetsgrupp kan fungera som referenspunkt, samt där dialog
bör ske med företrädare förbesöksnäringen, regioner och kommuner.
LRF delar utredningens bedömning.

Utveckling av planeringsmodeller
Utredningens bedömning:
Flera nyligen genomförda studier inom området modeller för
transportinfrastrukturplanering och hållbara turistresor är viktiga underlag för fortsatt
utvecklingsarbete i syfte att värdera effekter för besöksnäringen och samlad
samhällsekonomisk nytta i samband med åtgärder för trafikering, infrastrukturplanering
och trimning av befintlig infrastruktur.

LRF delar utredningens bedömning.

Ett sammankopplat trafiksystem
Utredningens bedömning:
Fördjupad kunskap inom området sammankoppling av trafikslag och transportsätt är
viktigt för förståelsen av hur det samlade transportsystemet fungerar avseende turism,
och för att identifiera hinder och möjliga lösningar.

LRF understryker vikten av att identifiera och undanröja hinder och lyfta ram möjliga
lösningar.

Cykel
Utredningens bedömning:
Möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken bör, så långt möjligt, vara en del av kraven
i upphandling av såväl nationell som regional kollektivtrafik. Trafikverket bör beakta
möjligheten att ta med cykel vid resa i kollektivtrafiken i samband med upphandling av
nationell kollektivtrafik.
Dialogen behöver underlättas mellan idrottsrörelsen, friluftslivsrörelsen,
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branschorganisationer, destinationsorganisationer som företräder cykelturism och
kollektivtrafikföretagen, särskilt i samband med cykelevenemang, i syfte att söka
lösningar för transport av cyklar.

LRF anser att inte kan vara kollektivtrafikens roll att transportera cyklar åt turister. Det
bör snarare vara en uppgift för andra transportföretag. Cyklar kan med fördel snarare
hyras på destinationen och skapa underlag för serviceföretagande.

Småföretagens transporter av besökare
Utredningens bedömning:
Småföretagare har ett stort behov av att förstå regelverken kring ”enkla transporter”
inom besöksnäringen, när företag transporterar besökare till och från sin anläggning
eller till och från olika aktiviteter.

LRF anser att det inte räcker med att informera om transportreglerna. De bör förenklas
utifrån landsbygdens förutsättningar och småföretagens behov av transporter.

Naturturism
Utredningens förslag:
– att regeringen som en del i framtagandet av en nationell strategi för hållbar turism och
växande besöksnäring formulerar och antar politiska mål och en delstrategi för
utveckling av naturturism. Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndigheter,
länsstyrelser, regioner, kommuner samt besöksnäringen,
och i relevanta delar beakta den strategi för naturturism som besöksnäringens aktörer
utvecklar.
– att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att efter samråd med
branschorganisationer genomföra informationsinsatser om allemansrätten till
målgruppen företag och organisationer i besöksnäringen, samt efter samråd med Visit
Sweden till målgruppen internationella besökare i Sverige.
– att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att i samverkan med
Riksantikvarieämbetet utveckla ett förslag för hur skyddade natur- och kulturområden,
inklusive nationalparker, och biosfärområden kan användas för utveckling av natur- och
kulturturism för inhemska och inkommande besökare. Uppdraget ska redovisas efter
samråd med Tillväxtverket, Statens Jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Sametinget,
länsstyrelser, regioner, kommuner och besöksnäringens branschorganisationer.
– att regeringen ser över Sveaskogs ägardirektiv så att de tydligare inkluderar uppdraget
att utveckla ekoparkerna utifrån värden för naturturism, friluftsliv, kulturturism, ekologi
och biologisk mångfald, så att de därmed bättre reflekterar potentialen i att utveckla
naturturism på statlig mark.
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– att regeringen ger Statens Jordbruksverk ett långsiktigt uppdrag att ansvara för
kunskap och information om särskilda förutsättningar för företagande inom fisketurism,
Naturvårdsverket ett långsiktigt uppdrag att ansvara för kunskap och information om
särskilda förutsättningar för företagande inom vilt- och jaktturism samt Skogsstyrelsen
ett långsiktigt uppdrag att ansvara för kunskap och information om särskilda
förutsättningar för företagande inom naturturism i skog.

LRF stödjer utredningens förslag om framtagandet av en nationell strategi under
förutsättning att markägare och överenskommelser med markägaren framhålls som
nödvändig i en strategi för naturturism.
LRF anser att ett uppdrag till Naturvårdsverket om informationsinsatser om
allemansrätten mycket tydligt ska lyfta fram vikten av överenskommelse med berörda
markägare. Eftersom allemansrätten missbrukas och den övervägande delen av
aktiviteter numera handlar om sådant som inte faller inom allemansrätten är det av
grundläggande vikt att information till allmänheten och turistföretag är tydlig.
LRF stödjer utredningens förslag att ge Naturvårdsverket i uppdrag att i samverkan
med Riksantikvarieämbetet utveckla ett förslag för hur skyddade natur- och
kulturområden kan användas för utveckling av natur- och kulturturism och bedömer
att det finns en stor potential till tillväxt och utveckling inom området.
LRF motsätter sig utredningens förslag att se över Sveaskogs ägardirektiv för att
utveckla naturturism. Det finns ingen motsättning mellan naturturism och skogsbruk.
Om Sveaskog ska avstå från avverkningar eller turismanpassa sitt skogsbruk är den
enda rimliga utgångspunkten att turistföretagen ersätter uteblivna virkesintäkter och
att turistverksamheten regleras i avtal med markägaren.

Bedömning för en samlad politik
Utredningens bedömning:
En samlad politik inom området naturturism bör inkludera:
– en nationell delstrategi för naturturism med mätbara mål, som i relevanta delar
beaktar den strategi för naturturism som besöksnäringens aktörer utvecklar
– stärkt samordning inom staten genom Nationellt besöksnäringsforum,
samordning inom Besöksnäringens myndighetsgrupp samt bilateral eller
flerpartssamverkan i avgränsade frågor och regeringsuppdrag
– kunskapsutveckling och insatser inom naturturism i en ny funktion för utveckling och
innovation.

LRF delar utredningens bedömning.
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Naturmiljö som infrastruktur och resurs
Utredningens bedömning:
De underliggande frågeställningar som rör utveckling av modeller för beräkning av
natur- och kulturresursers ekonomiska värde för turism, är inte i dagsläget är tillräckligt
utvecklade för att utmynna i en konkret satsning. De bör därför tas vidare inom ramen för
arbetet med en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

LRF delar utredningens bedömning.

Allemansrätt och naturturism
Utredningens bedömning:
Informationsarbetet om allemansrätten behöver förstärkas, inte minst mot entreprenörer
med turism verksamhet och deras besökare. Dialogen om allemansrättens roll,
möjligheter och begränsningar avseende utveckling av naturturism måste fördjupas
mellan berörda parter. De frågor som avser samverkans- och avtalsmodeller och
gemensamma ställningstaganden mellan parter bör tas vidare i arbetet med en nationell
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

LRF delar utredningens bedömning och är övertygat om att nyckeln till hållbar och

framgångsrik naturturism ligger i ett bra samarbetsklimat mellan markägare och
naturturistföretagare.
En grund för att naturturismen ska bli långsiktig och lokalt accepterad är att den ska
bidra till den lokal konsumtionen och stärka den lokala ekonomin. Det åstadkoms
genom att aktiviteterna nyttjar de resurser och faciliteter som finns lokalt, exempelvis
genom Bo på Lantgård, handla på gårdsbutiken samt ta hjälp av lokal arbetskraft
Det är viktigt att betona att överenskommelse med berörda markägarna är centralt för
turistföretagande på annans mark, inte minst eftersom merparten av verksamheten
vanligtvis ligger utanför allemansrättens räckvidd.
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Turism i skyddade områden
Utredningens bedömning:
Det finns goda förutsättningar att utveckla inhemsk och inkommande turism inom och i
anslutning till skyddade natur- och kulturområden, inklusive nationalparker, och
biosfärområden och därmed skapa förutsättningar för en växande besöksnäring.

LRF delar utredningens bedömning men anser att frågan om verksamhet i skyddade
områden inte kan behandlas så generellt som utredningen beskriver. Mycket stora
arealer är skyddade genom frivilliga avsättningar och civilrättsliga avtal på privat mark
där det kanske inte finns intresse att låta besöksverksamhet bedrivas.
Turismföretagande på annans mark bör generellt regleras genom avtal med
markägaren. Ett ökat återkommande besökande/företagande leder till slitage på natur,
parkeringar och vägar. Det är därför nödvändig att komma överens med berörda
markägare innan sådan verksamhet kan påbörjas.

Turism i oskyddade naturområden
Utredningens bedömning:
Det statliga skogsbolaget Sveaskogs ekoparker har stor potential att utvecklas utifrån
värden för natur- och kulturturism. Ekoparkerna kan långsiktigt bidra till hållbar turism
med ett växande antal företag och ökad sysselsättning i anslutning till parkerna. Detta
bör tydliggöras i Sveaskogs ägardirektiv.

LRF motsätter sig utredningens bedömning att Sveaskogs ägardirektiv ska ändras för
att gynna turismen. Det finns ingen motsättning mellan skogsbruk och turism. Och det
är generellt fel att gynna en näring framför en annan. Om turismföretag vill ha ett
uteblivet eller turistanpassat skogsbruk på Sveaskogs mark så ska de ersätta Sveaskog
för den uteblivna skogsintäkten. Det vägs sedan upp av den ökade intäkten som
turistföretagen argumenterat för.

Vilt-, jakt- och fisketurism
Utredningens bedömning:
Det behövs utvecklad och kommunicerad kunskap om särskilda förutsättningar för
företagande inom fisketurism, vilt- och jaktturism samt naturturism i skog. Kunskapen
finns redan i dag i viss utsträckning hos Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk och
Skogsstyrelsen. Kunskapsrollen bör förstärkas och tydliggöras för dessa tre myndigheter.
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LRF är generell positivt till en utveckling av dessa turistformer och understryker vikten
av att detta sker i ordnade former och genom avtal med markägare som berörs av
verksamheten.
Vilt-, jakt- och fisketurism får inte bedrivas på så sätt att de skadar pågående
markanvändning och i de fall de riskerar skada andras intressen, t.ex. på angränsande
fastigheter, ska detta regleras via avtal mellan parterna. Det är t.ex. oacceptabelt, som
sker idag på vissa håll, att i överflöd utfodra vilt för att främja vilttillgången och på så
sätt orsaka allvarliga följdskador för skog- och jordbruket på grannfastigheter.
LRF anser att det ibland saknas kunskap och förståelse, men framförallt saknas
juridiska möjligheter att skydda intressen som kan beröras eller skadas av vilt-, jaktoch fisketurismföretagande.

Kulturturism
Utredningens förslag:
– att regeringen som en del i framtagandet av en nationell strategi för hållbar turism och
växande besöksnäring formulerar och antar politiska mål och en delstrategi för
utveckling av kulturturism. Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndigheter och
bolag, länsstyrelser, regioner, kommuner samt besöksnäringen.
– att Tillväxtverket inom ramen för befintligt uppdrag och i samarbete med Kulturrådet,
kartlägger och beskriver samband och synergier mellan kulturella och kreativa näringar
och besöksnäringen, kommunicerar resultatet och ger förslag på insatser som stödjer
regionalt tillväxtarbete inom detta fält.
– att regeringen ger Riksantikvarieämbetet uppdrag att i samarbete med Tillväxtverket
och länsstyrelsernas Kulturmiljöforum, samt i dialog med Sveriges museer och ett eller
flera universitet, utveckla ett förslag på hur ett arbete kring turismekonomiska kretslopp
och finansieringsmodeller för turism i kulturmiljöer kan utformas.
– att regeringen ser över Statens fastighetsverks uppdrag så att besöksmålsutveckling blir
en integrerad del och kan bedrivas långsiktigt, att regeringen ger Statens fastighetsverk i
uppdrag att, utifrån påbörjat arbete inom myndigheten, utveckla affärs och
samarbetsmodeller för besöksmålsutveckling i samarbete mellan myndigheten och dess
hyresgäster, samt att i dialog med Tillväxtverket, besöksnäringen, regioner, kommuner
och civilsamhället utveckla förslag på hur myndighetens fastigheter kan bidra i regional
och lokal destinationsutveckling.
– att regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att i samarbete med Tillväxtverket
och i nära dialog med Världsarv i Sverige och Naturvårdsverket, utveckla en plan för
hållbar besöksmålsutveckling av världsarven i Sverige, kopplad till
Riksantikvarieämbetets nationella världsarvsstrategi. Arbetet
ska även inkludera dialog med berörda länsstyrelser, regioner och kommuner, övriga
förvaltare samt besöksnäringen.
– att regeringen ger Sametinget i uppdrag att stödja utvecklingen av ett branschnätverk
för samisk turism.
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LRF stödjer utredningens förslag.

Kulturmiljö som infrastruktur och resurs
Utredningens bedömning:
Ekonomiska modeller och nya finansieringslösningar som stöd för utveckling av
kulturmiljöer som besöksmål är ett område som behöver utvecklas.
Statens fastighetsverk (SFV) har en central roll inom kulturturism och gör i sitt arbete
med besöksmålsutveckling och samarbete med privata entreprenörer en viktig insats som
bör förstärkas. SFV:s besöksmål har potential att i större utsträckning än i dag bidra till
regional och lokal destinationsutveckling. Besöksmålsutveckling är en långsiktig
verksamhet och bör därför vara en
integrerad del i SFV:s arbete.

LRF stödjer utredningens bedömning.

Destinationsutveckling och världsarv
Utredningens bedömning:
Riksantikvarieämbetets och Tillväxtverkets kunskap inom destinationsutveckling bör tas
tillvara och spridas ytterligare, och dessa myndigheter bör ha ett starkt mandat i rollerna
som kunskapsförmedlare av metod för destinationsutveckling med syfte att stärka
utvecklingen av kulturturism i Sverige. Det finns en stor potential för en utvecklad turism
och besöksnäring inom och i anslutning till de svenska världsarven. För att Sveriges
samtliga 15 världsarv ska ha likartade möjligheter att synliggöras och utvecklas som
besöksmål behövs ett samlat nationellt grepp.

LRF stödjer utredningens bedömning.

Samisk kultur
Utredningens bedömning:
Den samiska kulturen är mycket värdefull för utveckling av hållbar turism och en växande
besöksnäring i Sverige. Natur-, kultur-, måltids- och upplevelseturism är här nära
förbundna. Samerna är Europas enda urfolk, och är som sådant en unik källa för kunskap
och berättelser. Sametinget bör få ansvar och mandat att arbeta offensivt med de samiska
näringslivsfrågorna, även regionalt och lokalt, så att dessa frågor synliggörs på ett bra
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sätt utifrån de utmaningar som de samiska företagen står för. Det behövs även stöd för
utveckling av ett samiskt branschnätverk inom turism som kan bidra till en starkare
samisk näringslivsutveckling utifrån de samiska aktörernas egna villkor och berättelser.

LRF stödjer utredningens bedömning.

Måltidsturism
Utredningens förslag:
– att regeringen, som en del i framtagandet av en nationell strategi för hållbar turism och
växande besöksnäring, formulerar och antar delmål och en delstrategi för utveckling av
måltidsturism som koordineras med den nationella livsmedelsstrategins mål och insatser.
Arbetet ska ske i samverkan med
statliga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och besöksnäringen.
– att Livsmedelsverket i samverkan med Tillväxtverket och länsstyrelserna får i uppdrag
och resurser att utreda och ge förslag på hur koordinering och effektivisering av
tillståndsgivning och kontroller kan ske vad gäller råvaruproduktion,
livsmedelsproduktion och servering i syfte att minska kontrollbördan för företag med
verksamhet som inkluderar flera steg i
produktionsprocessen.
– att regeringen ger Statens Jordbruksverk i uppdrag att i samverkan med myndigheter,
besöksnäringen och akademin samla och tillgängliggöra kunskapen som utvecklats inom
ramen för tidigare offentliga insatser inom måltidsturism.

LRF är positivt till utredningens förslag om kopplingen till livsmedelsstrategin och
anser att det är avgörande betydelse för måltidsturismens utveckling att den nära
samverkar med primärproduktion och förädling. Det är centralt för utvecklingen att
åtgärder och det speciella i råvaror och förädling har en avgörande betydelse för att
skapa den unika plattformen för måltidsturismen tillsammans med måltidens
inramning. Det kan t.ex. handla om både lyfta fram råvarorna, nischade produkter och
bygga vidare på eller utveckla hantverkstraditioner.

Det är inte självklart att lantbrukare och råvaruproducenter själva ser sig eller
betraktas av besöksnäringen som en viktig aktör i utveckling av destinationen och
upplevelser. Ett forum och ökat samarbete där aktörer i livsmedelskedjan och
besöksnäringen kan mötas på nationell, regional och lokal nivå är skapar då en
plattform för utveckling.
Utredningen lyfter förtjänstfullt fram dryckeshantverkarnas dilemma att inte tillåtas
sälja sina produkter från gården, s.k. gårdsförsäljning. Dessa företag har på kort tid
etablerats och röner framgångar i internationella tävlingar. I dag sysselsätter dessa
småskaliga dryckeskulturhantverkare närmare 2 500 personer och har potential att
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utvecklas ytterligare om förutsättningar ges. Detta stöds av internationella exempel
som visar att dryckesproducenter är mycket bra turistmål som också skapar relaterade
tjänster i närområdet.
För dryckesproducenterna är besöksnäringen alltså av stor betydelse. På de svenska
vingårdarna innebar besöksverksamheten under 2017 att kringtjänsterna omsatte 2,5
ggr mer än de drycker som producerades. Det uppstår betydande komplikationer när
besökare önskar köpa med sig produkter och det inte är möjligt annat än att hänvisa till
närmaste Systembolag som kan vara stängt eller ligga alltför långt bort. Sådant skapar
en mycket konstig bild av Sverige som besöksland.
LRF anser att regeringen behöva tänka nytt i gårdsförsäljningsfrågan och snarast lägga
fram ett förslag till riksdagen om en reglering som tillåter dryckestillverkarna att
bedriva gårdsförsäljning.
Bilagt finns fyra rapporter som beskriver dryckeshantverket i Sverige:
Sveriges Vingårdar 2018.
Svenska hantverksdestillatörer 2018.
Svenska Småbryggerier i siffror 2018.
Dryckesrapporten 2018. Med passion som drivkraft.

Företagen
Utredningens bedömning:
Regelbördan slår extra hårt mot de företag som är kreativa mångsysslare vilket är
utmärkande för många av de företag inom måltidsturism som är besöksmål.

LRF stödjer utredningens bedömning och anser att regelverk generellt sett behöver
utformas för att på ett rimligt sätt och med slå lite administration som möjligt ska
kunna hanteras av små företag.
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Företagen
Utredningens bedömning:
Regelbördan slår extra hårt mot de företag som är kreativa mångsysslare vilket är
utmärkande för många av de företag inom måltidsturism som är besöksmål.

LRF delar utredningens bedömning. Minskad kontrollbörda för företagen i

livsmedelskedjan kan bidra till att fler små livsmedelsföretag kan uppstå och se
möjligheterna att utveckla verksamheter inom besöksnäringen. Det är viktigt att lyfta
fram arbetsmodeller för tillsyn, som den s.k. Rättviksmodellen, som främjar tillväxt.

Kunskap för rikare upplevelser
Utredningens bedömning:
Kunskapsutveckling och forskning inom området måltidsturism behöver främjas i syfte
att bidra till ökad innovationshöjd. Den betydande kunskapsmassa som utvecklats inom
ramen för offentliga insatser inom måltidsturism bör tas tillvara och tillgängliggöras.

LRF stödjer utredningens bedömning och understryker vikten av att småföretagen
erbjuds kunskap och utvecklingsmöjligheter.

Regler, tillstånd och tillsyn
Utredningens förslag:
– att regeringen växlar upp arbetet med att förenkla för företag i besöksnäringen enligt
det arbetssätt som har tagits fram inom regeringens överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Serverat. Alla myndighetskontakter oavsett nivå eller
ansvarsområde ska förenklas. Åtgärder ska anpassas utifrån företagens problembild och
behov och kan därmed handla om att digitalisera tillståndsprocesser, förenkla
lagstiftning eller förbättra service och handläggningsprocesser och resurser avsätts för
att arbetet ska kunna slutföras 2020.

LRF anser att arbetssätt för att förenkla för företag måste inkludera interaktion med
företagen och deras organisationer för att finna hållbara sätt hantera regelverk utifrån
småföretagens förutsättningar.
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Den vitala kontakten mellan företag och kommun
Utredningens bedömning:
Det är av stor vikt att regeltillämpning gällande tillstånd och avgifter är och upplevs
likvärdig i hela landet. Här har Sveriges kommuner ett stort ansvar. En viktig
förutsättning för att kommunerna ska kunna ta fram rättvisa och tydliga taxor är att
tillsynsvägledningen från de centrala myndigheterna blir mer samlad över
lagstiftningsområden och olika statliga verk.

LRF stödjer utredningens förslag och anser att det också behövs insatser för att
kommuners och myndigheters attityder till småföretag ska förbättras och att lärande
relation skapas.

Förenkling för företagare i besöksnäring
Utredningens bedömning:
Pågående insatser för regelförenkling kommer på sikt att gagna besöksnäringens företag,
där satsningar på digitalisering, fortsatt utveckling av verksamt.se, att korta
handläggningstiderna och att göra det enklare att ha anställda är mest angeläget.
Regeringens förenklingsarbete bör växlas upp vilket kräver fortsatt fokus på samverkan
och lärande mellan myndigheter, och att de tjänster och lösningar som utvecklas utgår
från företagens behov.

LRF stödjer utredningens bedömning att det behövs omfattande regelförenklingar och
anser att det pågående arbetet med förenkling av regelsystem går för långsamt och att
det saknas engagemang i frågan från både riksdagens, regeringens och myndigheterna
sida.
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