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DANSK
VIN

Drømmer om
et samfund
af vinbønder
Niels Esbjerg Jensen driver sammen med
vennen Anders Ørnberg, Ørnberg Vin.

FØRSTE STOK BLEV SAT I 2007 OG I DAG – 10 ÅR SENERE –
ER VINGÅRDEN ØRNBERG VIN BLANDT ANDET PRÆMIERET
FOR DANMARKS BEDSTE MOUSSERENDE VIN.

S

olen står flot over markerne og Holger, der er
ansat på Ørnberg Vin, viser stolt en lille flok
interesserede gæster rundt blandt vinstokkene. De er kommet forbi for at opleve en dansk
vingård og købe vin.
- Sådan er det tit, siger Holger, da han er færdig
med at fortælle om de vinstokke og drueklaser, han
er mindst lige så stolt af, som Ørnberg Vins ejere
Anders Ørnberg og Niels Esbjerg Jensen, der tilbage
i 2007 satte de første vinstokke efter planer og drømme sået på det fælles agronomstudie på Landbohøjskolen.
- Det var især Anders, der var vinentusiasten på
det tidspunkt. Jeg var mere bær og kartoffelmand,
fortæller Niels Esbjerg Jensen, der er kommet ilende
fra en nærliggende mark, klar til dagens interview om
det at turde satse på vin som erhvervsproduktion og
fortællingen om, hvordan de kom i gang.
- Det var bær- og kartoffelavleren, der mødte
vinentusiasten, fortæller en smilende Niels Esbjerg
Jensen, der dog ikke kan skjule, at der også er vokset
en vinentusiast frem i ham, efterhånden som han får
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talt sig varm og præsenteret flere og flere vinstokke
hovedsageligt af sorterne Solaris og Phönix.

Udvikle gourmetområde
- For mig er der flere ting i det. Med tiden er vinen
også blevet en interesse og passion for mig. Man kan
ikke andet end blive fanget ind i nørderiet af sorter,
smage, dufte og dyrkningsteknik. Men jeg ser også en
højere mening med, at vi benytter jorden til det, den
er tjenlig til, siger han.
- Som naturelskende landmand opleves Sjællands
Odde smuk, men vi har måske ikke den mest oplagte
jord til generel landbrugsdrift. Vi er omkranset af
vand og store sommerhusområder. Her er et rigt
dyreliv, store floraområder og som landbrugere er vi
meget begrænsede af de miljømæssige forhold.
- Kan vi udvikle området til et gourmetområde. Et
mini-vindistrikt med nicheproduktioner. Så bruger vi
efter min mening jorden og stedet optimalt.
- Jeg plejer at sige, at vi – netop på grund af den naturskønne beliggenhed med Kattegat på den ene side
og Sejerø Bugten på den anden - aldrig har det varmt,

men altid lunt. Og det er ideelt til
vinproduktion. Jeg vil faktisk vove
den påstand, at det er et af de bedste steder
i Danmark, hvis vi taler kvalitet og driftssikkerhed,
lyder det fra Niels Esbjerg Jensen, der ikke er bange
for konkurrerende kollegaer.
- Bliver vi flere, skal Ørnberg Vin jo bare være
endnu bedre. Det ser jeg kun som en udfordring og
et sundhedstegn, smiler vinentusiasten, der lige fra
begyndelsen har været overbevist om, at der kan
dyrkes vin af høj kvalitet i Danmark.

Kun hvide og mousserende vine
Anders Ørnberg og Niels Esbjerg Jensen har fra
begyndelsen udelukkende fokuseret på hvide og
mousserende vine.
- Vi tog et ganske kort kig til de vinproducerende
lande syd for os, og så var det lige for, at vi skulle koncentrere os om de vintyper, der produceres nordligst.
At tro, at vi med vores breddegrader kan producere
rødvin som i Chile, det mener vi er forkert, siger Niels
Esbjerg Jensen.

Frem til 2009 plantede de to venner 3.500
vinstokke. I 2012 øgede de antallet med yderligere
en hektar og det samme skete i 2015. I dag har de i alt
vinstokke på 3,3 hektar.
- Vi har 6.500 vinstokke i dag og laver i omegnen af
5.000 flasker. Vi vil gerne øge til 10.000 flasker og vi er
godt på vej, siger Niels Esbjerg Jensen, der ikke lægger skjul på, at både han og Anders Ørnberg stadig får
meget lidt i løn, men at der er sorte tal på bundlinien.
- Vi synes, det går godt, og med en årsproduktion
på 10.000 flasker, har vi en forventning om, at vi kan
få en fornuftig løn ud af vores arbejde, siger Niels
Esbjerg Jensen, der driver resten af det tilhørende
landbrugsareal med kartofler.
Anders Ørnberg er inspektør på Landbrugsskolen
Sjælland.

Højt skattede medarbejdere
Ørnberg Vin har udover Holger to ansatte, hvortil der
samlet er lønudgifter på lige knap 100.000 kroner.
- Det er selvfølgelig penge, vi godt kunne have haft
glæde af selv, smiler Niels Esbjerg Jensen.

- Men dygtige medarbejdere, der efterhånden har
opnået en erfaring og entusiasme for netop de her
vinmarker, kan vi ikke undvære, understreger
han.

Økonomien vokser
Ørnberg Vin investerende i 2007 i omegnen af en halv
million kroner.
- Der er jo altid udgifter forbundet med at komme i
gang, konstaterer Niels Esbjerg Jensen.
- I begyndelsen lejede vi os ind på et vineri, men i
2015 blev vineriet rykket her hjem, og som økonomien vokser, er planen, at vi heller ikke i længden, skal
blive ved med at tappe ude i byen.

Hele tiden forandringsparate
Niels Esbjerg Jensen minder om, at det er vigtigt hele
tiden at være forandringsparat.
- Vi må lave den vin, vores druer kan. Vi overraskes
stadig af smagen og så må vi få det bedste ud af materialet. Sommetider duer det ikke. Sommertider giver
det medaljer.
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...samfund af vinbønder...

Dansk vin
er en succes

Holger, der er ansat på
Ørnberg Vin er mindst lige
så stolt af de senere års
resultater som ejerne.

Og de gør det ganske godt de to venner fra Sjællands Odde.
Flere priser og gode anmeldelser har fundet vej til deres vingård,
ligesom blandt andet Dragsholm Slot, der i 2017 har modtaget en
Michelin-stjerne, køber deres vine.
- Jamen vi har jo hele tiden troet på, at det kunne lade sig gøre
at lave danske vine af høj international kvalitet.
- Og i bund og grund gør vi bare det, vi har forstået, de gør i de
vinproducerende lande. Vi passer vores vindruer omhyggeligt og
tilpasser os sæsonen, siger Niels Esbjerg Jensen, der flere gange
har halveret antallet af druer på stokkene, for at få den bedste
smag i de tilbageblevne.
- Det er en kunst, og det var sørme svært i starten, hvor man
tror, at mange druer er vejen frem, men vi lærer stadig. Og vi
synes, vi er ved at vide, hvad det er vi laver. Og så er vi rigtigt
stolte af vores produkt, smiler vinentusiasten, der drømmer om
vinfællesskaber og et gourmetsamfund med vin, fisk og grøntsager og så selvfølgelig det varme smukke lys fra havet.

AF HENRIETTE LEMVIG

PÅ BEST WESTERN PLUS HOTEL SVENDBORG ER ET AF
SUCCESKRITERIERNE, AT GÆSTERNE TAGER HJEM MED
EN GOD OPLEVELSE I KUFFERTEN. LOKALT PRODUCERET
DANSK VIN ER ET AF MIDLERNE.

J

an Milton, restaurantchef og sommelier på Hotel Svendborg i det
sydfynske er hurtig til at svare, da han bliver spurgt om kvaliteten
af dansk vin.
- Dansk vin er en succeshistorie.
- Når folk kommer til Sydfyn, vil de gerne have noget med herfra. Her
er den lokalt producerede vin fantastisk at servere.
- Det er noget, de formentlig ikke kan få, der hvor de kommer fra, og
det er noget, de ikke plejer at drikke. Og så smager den godt og er af
høj kvalitet, og passer til den gastronomi vi serverer på hotellet.
- Når oplevelsen både er god og overraskende, så bliver det en succes, siger Jan Milton og oplyser, at mange af hotellets gæster efterfølgende køber vin med hjem fra de lokale vingårde.
- Faktisk har vi måtte tage en af vinene af vores vinkort igen, da vingården melder alt udsolgt, smiler sommelieren.

Lokalt forankret
- Jeg vil gerne slå et slag for, at man handler lokalt. Lige som i Italien,
hvor hver region har sin egen vin og sin egen egnsret. Begge dele er
tilpasset hinanden og er et positivt stempel på egnen.
- Sådan skal vi også have det i Danmark. Vi skal sætte vores præg og
turde stå ved – også når det drejer sig om dansk vin. Der er ingenting
at være nervøs for længere. Kvaliteten er helt i top og prisen er ved at
nå et leje, hvor pris og kvalitet passer sammen og hvor forbrugeren kan
være med, lyder det fra Jan Milton, der som sommelier har fulgt dansk
vinproduktion gennem mange år.
- Der er ingen tvivl om, at danske vinproducenter er ved at have
fundet ud af det. Det har krævet tid, for druer er komplekse og man
har skulle finde lige præcis de druer og de sorter, der er egnede for
klimaet og jordbetingelserne her i Norden. Man kan ikke bare lige tage
de kendte druer fra Frankrig og beplante danske vinmarker med dem.
Men de er ved at være der. Nu begynder der at ske noget. Det virker til,
at det er blevet nemmere at dyrke vin, siger han og henviser hovedsageligt til den større erfaring vinbønderne har tilegnet sig med årene,
men også til klimaforandringerne.

Scan kode
til webshop

Fuglenet til vinplanter
Beskytter effektivt mod fugle
Blå, bredde 0,9 m x 250 m pr. rl.
Blå, bredde 1,2 m x 250 m pr. rl.
Blå, bredde 3,2 m x 100 m pr. rl.
Netholdere til fuglenet, forzinket.

Høj kvalitet og fornuftig pris
- Det gør også, at prisen er kommet ned i et leje, hvor vi ikke skal betale
det dobbelte for den sammen kvalitet, som vi kan få fra udlandet.
- Nu har vi høj kvalitet til en pris, der er fornuftig, fastslår Jan Milton
og minder om, at flere danske vine bliver præmieret i udlandet.
- Vinbønderne er lykkedes med projektet. Jeg vil gerne ønske dem
stort tillykke og siger tak fordi de holdt fast. De har virkelig kæmpet og
nu er det lykkedes. Flot, slutter Jan Milton.

AF HENRIETTE LEMVIG
Jordløse Møllevej 27 • DK-5683 Haarby • Tlf. 64 73 12 59
bk-pack@bk-pack.dk • bk-pack.dk
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GOD VIN

bliver til i marken

PÅ FREDERIKSDAL GODS
DYRKER DE SELV DE KIRSEBÆR, DER SENERE BLIVER
TIL DEN EFTERSPURGTE
KIRSEBÆRVIN, DER OGSÅ
ER PRODUCERET PÅ STEDET.

Den største udfordring i
vinproduktionen er at finde
de bedste medarbejdere. At
ansætte de rigtige folk til
de rigtige opgaver. Det er
det, der bestemmer, om du
har succes eller ej
Harald Krabbe
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F

rederiksdal Gods ligger smukt på
Lollands vestkyst med udsigt ud
over Langelandsbæltet. Bygningerne summer af liv, men hvor
det før var liv af malkende køer, er det nu
i stedet maskineri til vinproduktion og
summen af mennesker, hvor nogle har
gang i deres daglige arbejdsrutiner, mens
andre er på et kort besøg for at smage og
købe den populære kirsebærvin.
Midt i det hele står Harald Krabbe.
Godsejer og vinproducent, der tilbage i
2000, da han overtog Frederiksdal Gods,
byggede ny kostald og troede, at han
skulle udvide den eksisterende malkekobesætning, men i stedet nu har vineri i
bygningerne.
At han tilfældigt skulle møde journalist Morten Brink Iwersen og kok Jan
Friis-Mikkelsen i 2006, og at Morten Brink
Iwersen som frugtentusiast skulle finde
sympati for den allerede eksisterende
kirsebærplantage, som Harald Krabbes
far Jon Krabbe havde ladet etablere længe
før, end der var nogen, der tænkte på kirsebærvin, er et rent held af sammentræf.
- Vi fik en fælles ide. Havde god kemi
og kom derfor ret hurtigt i gang, fortæller
Harald Krabbe.
- Da vi fik ideen, havde jeg en havemand, der gik og puslede lidt med at lave
vin. Vi fik lov at låne hans vineri og lavede
3.000 liter vin.
De efterfølgende par år var trioen
sammen stort set hver weekend, hvor de

enten lavede vin eller udviklede på ideen.
Og i 2008 tog de på tur, hvor de drak sig
vej op gennem Europa.
- Det var min vin-dannelsesrejse, smiler
Harald Krabbe og mindes turen som
inspirerende.

Behov for markedsføring
- Jeg plejer at sige, at god vin bliver til i
marken. Men når det så er sagt, så ligger
der et stort arbejde med at markedsføre
produktet.
- Vi skal være de rigtige steder. Vi skal
have folk til at smage og der har vi mødt
en barriere fra tidligere tiders kirsebærprodukter, som vi dog heldigvis er ved at
have nedbrudt.
- Det vi laver er unikt, og det kan man
smage, hvis man giver sig selv lov, siger
Harald Krabbe.
- Men vi skal være dygtige til at markedsføre os de steder, hvor vi kommer
mest igennem, og vi skal fortælle de gode
historier. Folk skal inspireres og ikke kun
smage, men også føle vores kirsebærvin.
De får hele historien.
- Og når alt det så er sagt, så skal vi selvfølgelig lave en vin, der er af høj kvalitet
og som giver en unik smagsoplevelse. Gør
den ikke det, så kan al vores rigtige markedsføring de helt korrekte steder være
lige gyldig, understreger han.

Fyrer sig selv
I dag er der syv ansatte inden for vinde-

len og Harald Krabbes vigtigste funktion
er, ifølge ham selv, hele tiden at være til
overs.
- Til at begynde med, var det mig, der
høstede bærrene. Da der blev lidt overskud, fik jeg en mand til det arbejde. Så
var det mig, der arbejdede i vineriet. Også
her blev jeg afløst. Og det er hele tiden
min plan, at jeg skal erstattes af en, der er
bedre til at varetage opgaven, end jeg er.
- Den største udfordring i vinproduktionen er at finde de bedste medarbejdere.
At ansætte de rigtige folk til de rigtige
opgaver. Det er det, der bestemmer, om
du har succes eller ej, lyder det fra godsejeren, der mener at være lykkedes på det
punkt.
- Vi har haft den samme vinmager siden
2010. Vi henter ham herop fra Tyskland
og så hjælper han os i gang og retter til.
Det er uvurderlig hjælp, siger Harald
Krabbe.

Dyrker diversiteten
Harald Krabbe har hele sit liv vidst, at
han skulle være landmand og overtage
Frederiksdal Gods.
- Men jeg har også vidst, at jeg ikke
skulle være traditionel landmand forstået
på den måde, at både jeg og min far har
haft lysten og trangen til at afprøve nyt.
At finde nicher andre ikke har berørt.
- Med kirsebærrene og specielt med
vinen, er jeg på egne veje. Her skal hele
tiden afprøves og udvikles, og det er

spændende. Der er ingen i verden, der før
har lavet det, vi gør. Det giver det lige en
ekstra dimension, lyder det fra vinavleren.
Harald Krabbe har dog intet ønske om
at udvide produktionen fra de 40 hektar,
den er i dag.
- Nej, jeg er meget bevidst om, at vi skal
dyrke diversiteten. Så fylder vi bare det
hele op med kirsebærtræer, så går den
naturopfattelse fløjten.
- Vi skal passe på den jord, vi har. Vi skal
væk fra monokulturen. Jo flere forskellige
afgrøder vi dyrker på vores jorde, desto
flere forskellige dyrearter får vi og så går
det den rigtige vej, mener Harald Krabbe.
Frederiksdal Gods forsøger i år at omlægge dele af produktionen til økologisk.
- Jeg kan godt lide tanken og vi ved, at
det er det, forbrugerne vil have. Så jeg
håber, det kan lykkes. Vi gør i hvert fald
forsøget, siger han og forklarer, at de er
begyndt med den første mark på fire hektar, der ligger så tilpas for sig selv, at det
kan lade sig gøre at skille det ad.

AF HENRIETTE LEMVIG
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Høsten
er i gang

...bliver til i marken...

Det tager cirka ti dage at få bærrene i
hus.
Harald Krabbes forventninger til årets
høst er ikke for gode.
- Vi havde frost i foråret, hvilket
gjorde, at blomstringen blev udsat i
forhold til det optimale. Da træerne så
blomstrede, fik vi en del regn og det er
ikke godt. Så vi forventer ikke en god
høst i år.
Sidste år høstede Frederiksdal Gods
280 tons kirsebær. I år forventer Harald
Krabbe omkring 60 tons.
- Men vi har også prøvet år, hvor vi
høstede ingenting, og så er 60 tons da
bedre, smiler Harald Krabbe og understreger, at de har vin på lager.
- Og den bliver bare bedre af at ligge,
siger han.
- Det er blot et likviditetsspørgsmål, at
vi gerne vil have årgangsvin. Vi skal have
noget solgt, for at få råd til at producere.
I virkeligheden skulle det hele jo bare
have lov at ligge. Vinen bliver kun bedre
og bedre, lyder det.

Proces fra
bær til vin

Vi dyrker noget
naboen ikke gør

Når bærrene er høstet, gærer de i tre
dage på fermentatanke. Dernæst kommes de i nye tanke, hvor de gærer i syv
måneder.
Når gæringsprocessen er overstået,
vurderes hvorvidt vinen skal på glas, stål
eller træ.
- Det er et spørgsmål om vurdering af
markedet, fortæller Harald Krabbe.
- Det der skal sælges som årgangsvin,
hvilket cirka er halvdelen, kommes
på ståltanke og hældes på flasker i juli
måned næste år. Den anden halvdel
kommes på enten glas eller træ og får
lov at stå i op til tre år, inden den bliver
hældt på flaske.
Der går cirka et kilo bær pr. flaske og
Frederiksdal Gods høster i omegnen
af 450 træer pr. hektar og når cirka fire
hektar på en dag.

I EN PARCELHUSHAVE I UDKANTEN
AF ODDER DYRKER ELSE ANDERSEN
OG FREDE THOMSEN EN VIN, DER
ER SÅ GOD, AT DEN KAN BLANDE SIG
MED DE BEDSTE I DANMARK.

D

a Frede Thomsen og Else Andersen
tilbage i 1989 valgte at flytte fra
henholdsvis Hadsten og Vendsyssel
og »syd på« til et fælles hjem i Odder,
var Frede Thomsen ikke i tvivl om, hvad den
sydvendte skråning i haven skulle bruges til.
- Vi var begge meget haveinteresserede, men
vi havde jo afprøvet både radiser, jordbær og
gulerødder, og ville gerne noget, der var lidt

Drømmer du
- om at få din
egen vinmark?
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Vi har alt til etableringen, og hjælper
gerne med råd og vejledning.

Vi holder Åben Vingård
den 16. september kl. 10-16
Vi glæder os til at se dig!

Butik Vinmark - 3 x 86 - Drømmer du.indd 1

Stor�t ment i;
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Vin- og spisedruer
Podede vinstokke �l vinmarker
Bestilling i november levering til maj!

• Abrikos, fersken, mandel, nektarin, ﬁgen, morbær
• Æbler, pærer, blommer, kirsebær. m.m.
• Prydtræer

OLE BØNSDORFF PLANTESKOLE

Ejbyvej 98 - 4632 Bjæverskov
kontakt: tlf. 56821094 - e-mail: bonsdorff@mail.dk

v Lene & Dennis Pakula
Tlf +45 40631430 - www.butikvinmark.dk
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anderledes end det, der var inde hos naboen
på den anden side af hækken. Og da vi jo nu,
var rykket længere syd på og dermed tættere på
vingrænsen, så var det da en oplagt mulighed,
smiler Frede Thomsen og begrunder dermed
valget af vinplanter i den dengang nye have.
- Vi ønskede os vinplanter i indflyttergave og
fik fire. Vi købte selv otte og så var skråningen
plantet til, siger Else Andersen.

www.vinplanten.dk
22-08-2017 16:00:40

Ole Bønsdorff Planteskole - 3 x 86.indd 1
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...noget naboen ikke gør...

Søg råd og
vejledning
F

- Vi vil prøve noget nyt. Vi vil forsøge
noget. Det er jo også det, der ligger
i at have en hobby.

rede Thomsen råder alle, der ønsker at
gå i gang med deres egen vinproduktion,
til at søge den erfaring der allerede er opnået
blandt de eksisterende vinavlere.
- Der er ingen grund til at opfinde den dybe
tallerken en gang til. Det har vi allerede gjort.
Så det er bare at henvende sig og komme
med i de erfagrupper der er. Så hjælper vi
gerne, siger han.
Ifølge Frede Thomsen skal man regne med
en opstartsudgift på 100 kroner pr. stok inklusiv stolper, tråd og vildthegn ved anlæg af en
mindre vinmark.
- Man skal som hobbyavler ikke forvente, at
det økonomisk kan tjene sig ind igen. Men i
livskvalitet og helbred, så er det ubetaleligt. Vi
får så meget ud af at have en fantastisk hobby, der kræver, at vi holder os fysisk i gang. Og
så smager det jo godt, smiler Frede Thomsen.
Arbejdsmæssigt skal man påregne en time
pr. stok om året.
- Der kan hurtigt rende nogle timer på,
siger Frede Thomsen, der dog lover, at det er
afstressende arbejde.

Frede Thomsen

- Vi vil prøve noget nyt. Vi vil forsøge noget. Det er jo også
det, der ligger i at have en hobby, siger Frede Thomsen og
suppleres af Else Andersen.
- De fleste hobbyavlere er foregangsmænd for erhvervsavlerne. Vi prøver af. Og kasserer, hvis vi ikke kan bruge den.
Vi skal have det sjovt og vi skal ikke leve af vinen. Det er forskellen og derfor vi kan tillade os at gøre det på den måde.
- Men det er også en måde at sprede risikoen på, siger
Frede Thomsen.
- Ved at have mange forskellige sorter, er der altid nogle
af dem, der bliver til noget. Vi har jo en blomstringsperiode
over fire uger, så vi er ikke helt så følsomme overfor regn og
blæst som de, der kun har enkelte sorter. Der kan det bliver
fatalt, hvis vejret ikke er med dem i blomstringsperioden.
- Lige så gælder det høsten. Her får vi en længere sæson og
ikke helt så travlt, lyder det.

Senere blev også spireahækken hevet op og erstattet af 25
vinstokke.
- Det var i 1993, fortæller Frede Thomsen, der dengang udelukkende var interesseret i at dyrke blå duer.
- Jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle være rødvin, hvis det
skulle være, siger han.

Fra rød til hvid
Først i 1999 blev interessen for alvor vakt hos Else Andersen.
- Frede havde længe interesseret sig for vin og var ofte afsted
på kurser og til møder. En enkelt gang fik jeg lov og komme med,
og efter at have smagt en danskproduceret hvidvin, blev jeg lidt
undrende over, at det ikke også var grønne druer vi dyrkede,
mindes Else Andersen.
I dag er størstedelen af Else Andersen og Frede Thomsens druer grønne. Men det krævede den gang i 1999, at Else Andersen
fjernede sine bærbuske, for at få plads til ti vinstokke af sorten
Orion.
- Orion er den dag i dag min favorit. Og nu har vi mange flere,
griner Else Andersen kærligt til Frede Thomsen, der dog ikke er
sen til at vedkende, at de grønne druer langt bedre passer til det
danske klima.
Faktisk er de begge blevet så begejstrede, at de i 2002 forpagter
1.500 kvadratmeter yderligere i udkanten af kvarteret.
- Det er i trillebør-afstand, som Else Andersen udtrykker det.
- Jeg var stadig på arbejdsmarkedet, da vi forpagtede arealet, så
Frede skulle kunne nå derom uden bil. Det fungerer perfekt, og
vi er så glade for den mulighed, den ekstra jord giver.

Afprøver mange sorter
I dag har de 60 stokke hjemme i haven og 540 stokke på det
forpagtede areal og kendes blandt kollegaer som Vingården Vesterled. I alt forsøger de sig med 13 forskellige sorter og er ikke i
tvivl om, at de fortsat vil afprøve de mange sorter, der er at vælge
imellem.
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Håber på god høst
De år hvor Frede Thomsen og Else Andersen høster mest,
høster de omkring 1.000 kilo, hvilket svarer til cirka 600
flasker.
- Sidste år lavede vi 300 flasker og i år håber vi på omkring
400, siger Frede Thomsen, der dog understreger, at det er
svært at forudsige.
- Men vi kan dog sige, at druesætningen ser fin ud i år,
siger Else Andersen.
- Så hvis bare de får lov at modne, så ser det flot ud, fastslår hun og minder om, at det dog ikke er kvantiteten der er
vigtig for dem, men udelukkende kvaliteten.
- Vi går ikke på kompromis. Vi vil lave kvalitetsvin, siger
hun og bakkes op af Frede Thomsen.

ÅRETS VINMAGER 2013
■ Else Andersen og Frede Thomsen
vandt i 2013 en af de prestigefyldte pris på Dansk Vinskue –
Årets vinmager.
■ Prisen fik de for deres
mousserende vin Evina.

AF HENRIETTE LEMVIG

		
TILLÆGGET

DANSK VIN
Udgives i samarbejde med
Foreningen Dansk Vin
og

Odensevej 29
5550 Langeskov
www.frilandsliv.dk
annoncer@frilandsliv.dk
redaktion@frilandsliv.dk
Telefon 70 15 12 38
Telefax 70 15 12 48
Udgiver: L-Medier A/S

SALG:

REDAKTION:

Philip Lemvig Højer
Direkte 63 38 25 56
plh@frilandsliv.dk

Jacob Lund-Larsen
Ansvarshavende redaktør
Direkte 63 38 25 48
jacob@frilandsliv.dk

Jette Juhl Jørgensen
Direkte 63 38 25 39
jette@frilandsliv.dk

Tryk: OTM A/S, Ikast
OPLAG: 114.893

Henriette Lemvig
Redaktør
Direkte 40 21 97 57
henriette@frilandsliv.dk

GRAFIKER:

Helle Mindorf
Direkte 63 38 25 35
helle@frilandsliv.dk

11

Hvordan
kommer
man i gang?
FORENINGEN DANSK VIN
HENVENDER SIG TIL ALLE
MED INTERESSE FOR
DANSK VINAVL. MEDLEMMERNE TÆLLER BÅDE
ERHVERVSAVLERE, HOBBYAVLERE OG FOLK DER BLOT
HAR INTERESSEN, MEN
IKKE SELV ER AVLERE.

I

Danmark findes der mere end 1.000 hobbyvinavlere.
Det er enkelt personer, vinlaug eller mindre sammenslutninger, som har nogle få til flere hundrede
vinplanter i deres haver eller på andet jordlod.
Til sammenligning er der omkring 70 danske erhvervsavlere, der dyrker vin på kommerciel basis. De er underlagt de officielle retningslinjer om vinfremstilling i EU og i
Danmark, og må derfor sælge deres vin.
Ønsker man at blive erhvervsavler, må man kun dyrke
godkendte druesorter.
- Har man interesse i dyrkning af vin fra druer eller
frugtvin fra anden frugt, i mindre eller større målestok,
kan man have fornøjelse af et medlemskab af Forening
Dansk Vin, siger Søren Kongsted, bestyrelsesmedlem i
Dansk Vin og oplyser, at man ikke behøver at være aktiv
vinavler, for at blive medlem.
- Interessen for dansk vin er tilstrækkelig, siger han.
Ifølge Søren Kongsted er en af fordelene ved et medlemskab, at der i foreningen er oprettet lokale erfagrupper,
hvor man mødes til blandt andet vingårdsvandringer og
vinsmagning ligesom foreningen afholder kurser, vinskue
og vinstudierejser.
Foreningen Dansk Vin blev stiftet i 1993 og har i dag
cirka 1.100 medlemmer.

Man kan læse mere på
foreningens hjemmeside www.vinavl.dk

Åben vingård

D

ansk Vindag finder sted hvert år, hvor mange
danske vingårde over hele landet holder åbent
hus.
Dansk Vindag giver alle, der er interesserede
i dansk vin, lejlighed til at besøge danske vingårde. Det er
både erhvervs- og hobbyvinavlere, der holder åbent hus på
denne lørdag.
I forbindelse med et besøg på en vingård kan man få svar
på sine spørgsmål om dyrkning og fremstilling af vin i Danmark og om fællesskabet i Foreningen Dansk Vin. Og man
kan naturligvis få lejlighed til at smage vine, som de besøgte
avlere har produceret. Hos erhvervsavlerne vil der også i de
fleste tilfælde være mulighed for at købe vin med hjem.
Et vingårdsbesøg på Dansk Vindag kan være en interessant oplevelse for den, der selv er ny vinavler eller tænker
på at blive det, og som gerne vil have råd og vejledning i
den forbindelse, og for alle der er alment interesserede i
vin eller havebrug, og som synes, at det er spændende med
dansk vin og gerne selv vil se og smage, hvad dansk vinavl
står for. Nogle vinavlere har desuden på dagen supplerende
aktiviteter eller udstillinger, der ikke direkte har noget med
vinavl at gøre, og nogle erhvervsvinavlere har gårdbutikker, der forhandler andre lokale produkter end vin.

