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Landmand

efter fyraften
I høst håndklippes druerne og sorteres, før de afstilkes eller presses. I løbet af forår og sommer holdes jorden sort
med fræser fire-fem gange indtil juli måned på grund af risiko for frost. Derefter får ukrudtet lov at vokse, fordi det
trækker næringsstoffer væk fra vinplanterne. Der er syv km
hele vejen rundt langs alle stokke.

Vingården giver
overskud for første gang
med overskud for første gang.
Jeg lander nok på et plus på
10.000 kr., og den udvikling
skulle gerne fortsætte,« fortæller han.

Simon Hedegaard
dyrker økologisk vin
som en af få danske erhvervsavlere. Trods lavt
udbytte på grund af sen
forårsfrost og en våd
og solfattig sommer
kommer han i år ud
med overskud for første
gang.

Dårligt vinår

Af Merete Hattesen
Foto: Jens Tønnesen
Årets travleste dag på Hedegården Vinavl i Skødstrup ved
Århus er lige overstået. 45 frivillige plukkere har hygget sig
med at plukke årets druehøst
en lørdag først i oktober. Trefire timers plukkearbejde af
grønne og blå druer fra 3.000
vinstokke kulminerer i en festlig frokost med tre meter flæskesteg og ad libitum vin af
egen produktion.
Værten hedder Simon Hedegaard, og han er en af kun fire
økologiske erhvervsvinavlere i
Danmark. Eller rettere: Det bliver han, for vingården er først
fuldt omlagt fra 2012.
»Jeg er meget heldig med
mine gode hjælpere. Faktisk
har jeg 150 frivillige fra fem til
89 år at trække på til plukkearbejdet. Så de skal da have god
forplejning,« siger den kongelige hofleverandør.
Det er en titel, som Simon
Hedegaard kan smykke sig
med, fordi han har leveret vin
til Dronning Margrethe hele to
gange.
»I år giver vingården til-

Simon Hedegaard i gang med at presse de grønne druer, der
i år er blevet angrebet af ædelråd. Når det sker lige før høst,
er de meget velegnede til at lave søde dessert-vintyper som tyske Spätlese, Muscat eller ungarske Tokaji. Ædelrodsangrebet
trækker nemlig væske ud af druerne og højkoncentrerer sukker og smag.

Simon Hedegaard er god til at fortælle historier om sin vin.
Med et humoristisk glimt i øjet beretter han om de hemmelige ekstra smagsforstærkere i vinen i form af hans kones godt
brugte nylonstrømper nede i vinkarret - granater fra 2. verdenskrig gemt i jorden med krudt, der får vinen til at perle
- piger der tramper rundt i vinen med bare tæer - og padderokke-te og brændenældeudtræk lavet med kærlig kvindehånd
og udsprøjtet på planterne i stedet for gift.

Trods den gode økonomiske
udvikling har det ikke været
noget godt vinår, hverken i
2010 eller 2011.
»I år har det været forfærdeligt bøvlet. Det begyndte ellers
med rigtigt godt forårsvejr. Så
vinen sprang meget tidligt ud.
Men så kom der sen frost i maj,
hvilket ødelagde en del. Og da
vinen så blomstrede i juni, øsregnede det, så bestøvningen
ikke blev ret god. Og det fortsatte det så med resten af sommeren,« fortæller Simon Hedegaard.
Derfor har han kun høstet
7-800 kg druer i alt - mod forventet 4.000 kg i et normalår.
Det er især de grønne druer,
der har skuffet. De giver kun
10 pct. af et gennemsnitsår.
Og modsat de fleste vinavlere
i Danmark dyrker Simon Hedegaard en del grønne druer
på skråningerne mod Århusbugten.
»Det danske klima er perfekt
til at dyrke druer til hvidvin. Og
det bliver helt klart den bedste
vin. Så jeg forstår ikke, hvorfor
der ikke er flere, der gør det.
Men det er nok, fordi de fleste
danskere - især mænd - foretrækker rødvin,« siger han.
Det undrer ham også, at der
ikke er ret mange økologiske
erhvervsvinavlere.

Skal være sjovt
At dyrke vin i Danmark er dog

ikke nogen guldgrube. Og derfor er Simon Hedegaards vigtigste motto da også, at vinavlen skal være sjov.
»De første fem år skulle det
endda være meget sjovt. For
udgifterne omkring opstart af
vingård er meget store,« siger
han.
Derfor beholdt han sit fuldtidsarbejde som afdelingssygeplejerske i psykiatrien ved siden af vinen. Men de sidste to
år er økonomien blevet bedre
og bedre trods det dårlige vejr.
Derfor er han nu gået ned på
25 timer og helliger sig vingården den største del af tiden.
»Fra næste år og fremad er
der en god chance for, at de 15
timer, jeg er gået ned i tid som
sygeplejerske, kan tjenes hjem
på vingården,« siger Simon
Hedegaard, der skattemæssigt
bruger Virksomhedsordningen, så udgifterne kan trækkes fra.

Jydepriser
Han begyndte med at plante
vinstokke i 2005 og vidste intet om dyrkning af vin. Nu har
han 3.000 vinstokke fordelt
på en hektar skrånende mark
omkring ejendommen. Af sorterne Rondo, Leon Millot, Regent og Bolero (blå druer) og
de grønne druer Solaris, Reform og Otega. Det bliver i snit
til 3.000 flasker vin om året,
for tommelfingerreglen siger
en flaske pr. vinstok.
»Det har kostet en million
kr. at etablere vinmarkerne,
og vineriet hvor vinen laves,
og sætte bygningerne i stand.
Men så er min arbejdsløn heller ikke indregnet,« smiler Si-

mon Hedegaard.
Når alle startinvesteringer
er betalt, koster det ham omkring 120.000 kr. i driftsudgifter hvert år at drive vingården.
Som altså i år giver et lille overskud på 10.000 kr. Fremover
forventer han et overskud på
150.000 kr. om året, når udbyttet er mere normalt.
Prisen på dansk vin ligger
mange steder på 250-450 kr.
for en flaske. Men jeg vil gerne
være mig selv bekendt, så jeg
tager jydepriser. Kun 150 kr. for
en flaske rødvin og 200 kr. for
en hvidvin,« siger den tidligere
vestjyde.

Stort tidsforbrug
Ifølge Simon Hedegaard kræver en vinstok en times arbejde
fra udspring til den færdige flaske. 50 minutter i vinmarken,
syv minutter med at lave vinen
og tre minutter til kældermesteren. Derudover tager det ca.
30 minutter at sælge vinen pr.
flaske. Så der ligger en samlet
arbejdsindsats på halvanden
time i hver flaske til 150 kr.
For at bedre økonomien er
han begyndt at lave vin af andre
danske frugter end vindruer.
Og arrangere rundvisning for
grupper og vinsmagning på
vingården. Her møder han
mange spændende mennesker, og det nyder han.
»Der skal en oplevelse med
for at sælge dansk vin, når den
er så meget dyrere end den
udenlandske. Og en laaang historie. Og det kan både kunderne og jeg selv godt lide.«
www.vinavl.com

Kraftig lerjord
for god til vin
Simon Hedegaards seks år
gamle vinstokke ser usædvanligt kraftige ud med
mange blade. Han forklarer
det selv med, at han passer
lidt for godt på vinplanterne,
fordi de dyrkes økologisk og
derfor skal have ekstra modstandskraft mod sygdomme
og skadedyr.
»Jeg er meget opmærksom på planternes sundhedsstatus. Derfor bladgødsker jeg dem mere end
konventionelle avlere - typisk
fem gange i løbet af vækstsæsonen. Jeg bruger brændenælde-udtræk, padderokkete og ren svovl, der styrker
planterne og tørrer sygdom-

mene ud.«
En anden ting der spiller
ind, er den meget kraftige
lerjord under planterne.
»Jorden her er faktisk for
god og for fugtig til vin, som
er en meget nøjsom plante,
der vokser vildt som pil. Den
skal ikke have ret megen
gødning, for ellers dannes
der blade i stedet for druer.
Derfor er vin mere velegnet
på mere næringsfattige og
veldrænede jorder, hvor rødderne søger i dybden. Så det
slås jeg lidt med, selvom jeg
synes, jeg beskærer dem meget hårdt. Derfor får de også
kun hønsemøg hvert fjerde
år,« siger Simon Hedegaard.
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En gang om måneden bringer »Landmand efter fyraften« faglige
artikler om emner med særlig interesse for mindre landbrugsbedrifter

Vinavlerformand:

Svært at tjene penge
på vinavl i Danmark
Af Merete Hattesen
Indtægter og udgifter svinger
en del i dansk vinavl - fra egn
til egn, vingård til vingård og
år til år. Men som tommelfingerregel mener Jean Becker,
formand for Dansk Vinavlerforening, at opstarten af en
vingård koster 75-100.000 kr.
pr. hektar. Heri er inkluderet alt, både forberedelse af
jorden, planter og plantning,
espalier, hegn og vinificeringsudstyr til at lave vinen. Men ingen arbejdsløn.
»Nogle siger 100.000 kr.,
men jeg har selv gjort det for
75.000 kr., så det kan godt lade
sig gøre,« siger han.

Topper efter 50 år

Vinrækkerne er kraftige og væksten er veltrimmet, hvilket er
meget vigtigt. Den største og vigtigste beskæring sker i marts.
I vækstperioden beskæres stokkene 5-8 gange og antallet af
drueklaser halveres for at få modne og smagfulde druer. Det
blå net er brugt mod solsorte og fasaner. Foto: Jens Tønnesen.

Kort om vin i Danmark
1.430 danske medlemmer af Foreningen af Danske Vinavlere, heraf ca. 1.305 hobbyavlere (518 på Sjælland,
189 på Fyn, 583 i Jylland og 15 på Bornholm) og 42
skandinaviske medlemmer.
De danske vinavlere er spredt over hele landet.

De første tre år tjener man slet
ingenting. Først i det tredje år
begynder man at høste lidt, typisk en fjerdedel af fuldt udbytte. I det femte år kan man
høste fuldt udbytte, hvilket i gennemsnit ligger på et kg druer pr.
vinstok. Og det bliver typisk til
en flaske færdig vin.
»Men vinstokke yder jo først
optimalt, når de er 50-75 år
gamle. Ældre stokke giver en
bedre og mere karakterfyldt vin.
Så vi har meget at lære i Danmark, hvor vi jo kun har produceret vin til salg i ti år,« siger
Jean Becker. Han tilføjer, at der
er en tendens til, at man avler
mere på Øerne end i Jylland op til 20 pct. mere.
Man kan få almindelig EUarealstøtte til sine vinmarker,

Den sjove og gode historie
kan i høj grad være med til
at sælge vin. Her er det flasker med etiketter fyldt med
humoristiske historier om
produktionen hos vinbonde
Simon Hedegaard. Foto: Jens
Tønnesen

men intet derudover. Alle øvrige
vindyrkende EU-lande undtagen Storbritannien og Danmark
får væsentlig direkte støtte.

Balancerer efter fem år
Jean Becker anslår, at vindyrk-

ning økonomisk balancerer på
nul efter fem år, hvis man har
en indtægt på 100.000 kr. pr.
hektar. Hvilket så også betyder,
at de årlige driftsomkostninger
ligger på 100.000 kr. i snit.
Sådan har det i hvert fald væ-

Udvikling i areal med vin og antal erhvervsavlere
Siden år 2000 er antallet af danske erhvervsavlere eksploderet, selvom vinavl endnu ikke er nogen stor kommerciel
succes. Men det kan det blive.
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ret for Frederiksborg Vin, som
han er med i. Men det kan variere.
»De gode år tjener vi måske
plus 10 procent, mens vi i gennemsnitlige år havner på nul.
Og i katastrofale år som i år og
sidste år går i minus. Så det
er ikke sikkert, at man nogensinde får sin startinvestering
tjent hjem.«
Derfor skal man ikke begynde at dyrke vin, hvis man
forventer at tjene penge på det.
Man skal kun gøre det, hvis
man synes, det er sjovt, slår
han fast.
Det hjælper også, hvis man
kan kombinere vindyrkningen
med turismetiltag og rundvisning med vinsmagning.
»Endnu får vi en rimelig pris
for dansk vin. Men jo flere danske avlere der kommer, jo sværere bliver det. Hjemme i vores vindyrkning kommer 60
pct. af indtægterne fra vinen
og hele 40 pct. fra turisme,
rundvisninger m.m.,« fortæller Jean Becker.
www.vinavl.dk

Foreningen oprettet i 1993 med 35 medlemmer
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har registreret 88 erhvervsavlere i okt. 2011.
På det årlige Dansk Vinskue i august 2011 blev 126 vine
fra 65 avlere præsenteret og vurderet af professionelle
vinsmagere. 82 vine var fra 53 hobbyavlere og 44 vine
fra 12 erhvervsavlere. De tilmeldte vine repræsenterede
en samlet produktion på 22.000 liter vin svarende til
30.000 flasker.
Kilde: Foreningen af danske Vinavlere.

Sådan laves vin
Rødvin
De blå druer sorteres for dårlige druer, afstilkes og pumpes
i gæringskarret med skind og kerner. Varmes op til 18 grader og tilsættes vingær og hjælpestoffer. Presses efter fireotte dages alkoholgæring og pumpes til lukkede ståltanke til
malolaktisk gæring og nedfrysning seks dage. Lagres eventuelt på egefad fra sidst på vinteren. Tappes i juni og skal
ligge halvandet år før det drikkes. Spild på cirka 20 pct.

Hvidvin
De grønne drueklaser presses og står køligt et døgn. Det
urene bundfald fjernes, og den rene vinjuice hældes i ny
tank. Vingær, næringssalte og enzymer tilsættes, og der gæres ved lav temperatur, beskyttes for malolaktisk gæring og
henstår køligt til lang klaring. Tappes på flasker i maj og er
straks drikkeklar. Spild på cirka 35-40 pct.
Kilde: Simon Hedegaard

Frost og regn
er vinstokkens værste fjender
Druer og vin af høj
kvalitet er alfa og
omega for dansk vinavl.
Vinformand frygter,
at det stigende antal
avlere presser nogen til
at lave dårligere vin.
Af Merete Hattesen
»Dyrkningsmæssigt er de to
største hurdler for dansk vindyrkning den sene forårsfrost
efter udspring, typisk i maj.
Og blomstringen en måned
senere, typisk i juni. Forårsfrosten ødelægger blomsterdannelsen, så der ikke bliver
sat druer af. Og regn under
blomstring hindrer vinplanternes vigtige selvbestøvning.«
Det siger Jean Becker, formand for Dansk Vinavlerforening og selv vinavler i Nordsjælland.

Han fortæller, at begge dele
indtraf mange steder i Danmark i år. To tredjedele af vinavlerne blev ramt hårdt af forårsfrosten, fordi vinen sprang
meget tidligt ud i år, allerede
midt i april.
»2010 var klimamæssigt det
dårligste år for dansk vinavl i
15 år. Men det har faktisk været
endnu værre i 2011.«

pris- eller udbyttemæssigt med
Bourgogne-avlerne i Frankrig, der høster ti gange så meget som os pr. vinstok. Det, vi
skal sælge dansk rødvin på, er,
at folk synes, det er spændende
med danskproduceret vin. Og
at de, når de smager, siger:
Den er interessant. Og sikke
en farve,« siger han.

Hold kvaliteten høj

I Danmark kan man nemlig
lave vin med flere farvestoffer
end sydpå på grund af kombinationen af kolde nætter og sol
om dagen.
Til gengæld er det nemmere
at lave en hæderlig hvidvin
på halvdårlige druer, fordi de
grønne druer presses og skallerne dermed – i modsætning
til i rødvin - ikke ligger og gærer med under vinificeringsprocessen.
I Danmark produceres 70
pct. rødvin, 25 pct. hvidvin og

Ser man på selve den danske
vinfremstilling er han ikke i
tvivl om, hvad den største udfordring er her.
»At holde kvaliteten høj og
holde selvjustits i egne rækker,« siger han.
Med det mener han, at det er
bedre at smide en for dårlig vin
i kloakken end at fylde den på
flaske og sælge den. For ellers
får dansk vin hurtigt et dårligt
ry.
»Vi kan slet ikke konkurrere

Mest rød i Danmark

fem pct. andet (hedvin, mousserende vin etc.) Ikke fordi klimaet er bedst til rødvin, men
fordi vi er en nation af rødvinselskere, siger Jean Becker.

Økologisk vindyrkning
er svær
Han prøver selv at dyrke sin
vinmark så naturligt og skånsomt som muligt men kan efter syv år uden konventionel
gødning og sprøjtemidler nu
se, at det nok bliver sidste år på
den måde.
»Vinavlens største fjender er
meldug og gråskimmel, som
der p.t. findes to konventionelle
sprøjtemidler mod. Og de er
svære at undvære,« siger han.
»Det er meget svært at dyrke
vin økologisk. Mange prøver,
men falder fra. Erfaringen siger, at det er svært at holde udbyttet oppe på sigt. Derfor er
der så få økologiske avlere,« siger Jean Becker.

