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Høst- og dyrkningsdata 

Af Torben Bo Toldam-Andersen, lektor KU

FDV har igennem mange år indsamlet data på frivillig basis 
fra medlemmerne om, hvordan dyrkningen er gået. Hvilke 
sorter, antal planter, udbytte niveauer, datoer for udviklings-
stadier, høstdata m.v. Disse data er hvert år blevet formidlet i de 
såkaldte høstrapporter. Der er gjort et stort arbejde med dette. 
Imidlertid er kvaliteten af de indkomne data på forskellig vis 
ikke så god som man kunne ønske, og mulighederne for at sige 
noget mere håndfast ud fra de samlede data er i sidste ende ret 
begrænset.

I forbindelse med sidste VitiNord konference i 2015 i Nebraska 
forsøgte jeg sammen med Søren Kofoed Nielsen og Lars Holt at 
præsentere, hvordan det gik med vindyrkningen i Danmark ud 
fra høstrapport datamaterialet.

Analysen dækkede 10 års perioden 2005 til og med 2014. Det 
viste sig, at hele 208 medlemmer havde deltaget med indrap-
porteringer i perioden. Det var jo flot. Imidlertid havde næsten 
halvdelen kun rapporteret en enkelt gang og så aldrig mere. For-
delingen af, hvor mange der havde rapporteret fra 1 til 10 gange, 
er vist i figur 1. Det fremgår, at kun 2 havde rapporteret i alle 10 
år. 2! ud af 208. Det er pludselig ikke så imponerende.

Ikke nok med at mange kun rapporterer en enkelt gang eller 2-3 
gange, så varierer antallet af rapporter også meget fra år til år. Af 
figur 2 ses at det svinger fra kun 20 i 2012 til næsten 100 i 2013. 
Antallet af sorter hvor der rapporteres data svinger på tilsva-
rende vis fra ca. 20 til ca. 80 sorter.

Indrapporteringerne bliver endnu mere problematiske at an-
vende, fordi der synes at være en kobling mellem antallet der 
rapporterer og hvor godt et dyrkningsår det er. Figur 3 viser 
udbyttedata fra den ene af de 2 avlere som har rapporteret i alle 
10 år. Her kan man se, at 2011 og 2012 var dårlige år, og at disse 
er sammenfaldende med at meget få rapporterer. 2013 og 2014 
var meget bedre, og så er det meget sjovere at fortælle alle, hvor 
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Figur 1 Fordelingen i hvor hyppigt avlere har rapporteret over en 10 årig 
periode.
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Figur 2 Overblik over hvor mange avlere og antal sorter der er rapporteret de 
enkelte år.
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godt det gik. Imidlertid er det lige så vigtigt eller måske endnu 
vigtigere at få gode data ind i de mindre gode år, så vi får bedre 
information om, hvad der lykkes og hvad der ikke gør.

For at opnå et data materiale som har større brugsværdi, foreslås 
det at der udpeges et antal reference vingårde fordelt rundt i 
landet. Eventuelt struktureret i en særlig ERFA vinavls-data 
gruppe. Her kan laves et par temadage/aftener, hvor der kan 
aftales et enkelt og robust antal parametre, som skal meldes 
ind, og man kan sørge for, at tidspunkter er veldefinerede så 
alle rapporterer data, som er sammenlignelige. Desuden bør 
der arbejdes med at gøre indrapporteringen af data så let som 
overhovedet muligt. Der har været overvejelser og planer om 
noget lignende i forbindelse med hjemmesidens fornyelse, men 
i denne nye sammenhæng må der ses på, hvilke løsninger der er 
økonomisk mulige.

Her og nu opfordres folk der kunne være interesserede i at indgå 
i dette arbejde til at kontakte FDV’s sekretariat på emailadressen 
webmaster@vinavl.dk, så arbejdet kan sættes i gang i år.

Figur 3 Svingningerne i udbytte år for år opdelt på de enkelte sorter for 1 avler.
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Sæt     i kalenderen for
Dansk Vinskue 2018
Den 1. september på 
Hotel Comwell i Kolding

For første gang – efter sammenlægningen af de 
tidligere 3 foreninger Danske Vingaarde, Foreningen 
Dansk Vin og Dansk Forum for Frugtvin – afholdes et 
samlet vinskue for både danske druevine og danske 
frugtvine.

Den 7. august holder Foreningen Dansk Vin vinbe-
dømmelse af danske drue- og frugtvine ved et panel 
af erfarne vineksperter under ledelse af den interna-
tionalt anerkendte sommelier Tim Vollerslev.

Resultaterne fra vinbedømmelsen offentliggøres ved 
vinskuet 1. sept. 2018, hvor der foretages uddeling af 
præmieringer og anerkendelser samt præsentation af 
de godkendte vine.

Benyt lejligheden til at deltage i et festligt og fagligt 
spændende vinskue, hvor der bliver rig mulighed for 
at smage på interessante vine og udveksle erfaringer 
med andre vinavlere og producenter.

Reserver allerede dagen nu og benyt foreningens 
webshop (http://webshop.winkas.net/default.
asp?shopid=289659) til at bestille adgangsbillet og 
frokostsandwich.

Der er også på webshoppen mulighed for at bestille 
adgang til aftenens festmiddag, som traditionelt er et 
særdeles fornøjeligt arrangement.

Eventuel overnatning skal bestilles direkte hos Hotel 
Comwell i Kolding. Henvis til din deltagelse i vinskuet.  
Vi har aftalt en fordelagtig overnatningspris.

Vinskueudvalget


