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Etablering af vinmark

er tale om (f.eks. sandjorde), så kræver det en kraftigere grund-
stamme, og omvendt hvis der er tale om god landbrugsjord 
med gode niveauer af både ler og humus, så kan en svagere 
grundstamme være en fordel. En plantes vækstkraft er i store 
træk en sum af den vækstkraft der kommer fra sort + grund-
stamme + jorden, og det betyder at hvis en eller flere af disse 
komponenter er enten svag eller kraftig kan man udjævne det 
med at vælge passende “partnere” blandt de øvrige. Har man 
f.eks. en skråning, så har vand og næring samt muldjorden det 
med at bevæge sig mod den nederste del, hvor væksten så vil 
blive kraftigere end i den øverste del. Øverst vil planterne være 
mere tørkeudsat og måske også udsat for vindstress, som også 
bidrager yderligere til tørkestress og dermed hæmmet vækst. I 
dette tilfælde kan man opnå en mere jævn vækst i marken ved at 
vælge en svag grundstamme i den nederste del og en kraftigere i 
den øverste. Eller man kan vælge at plante en svagere voksende 
sort i den nederste halvdel og en kraftigere øverst. Endelig skal 
man tage stilling til det dyrkningssystem man vil benytte m.h.t. 
planteafstand og form, da dette jo har direkte indflydelse på, 
hvor mange planter man skal bestille. 

Bestil i god tid 
Bestilling af planter skal ske i meget god tid, hvis man ønsker 
at have indflydelse på, hvad det er for kombinationer af sorter 
og grundstammer man vil plante, og det vil sige 1- 1½ år før 
man ønsker at plante. Har man ikke mulighed for at vande efter 
plantning, så kan det anbefales at lave en efterårsplantning, og 
i dette tilfælde kan bestillingen finde sted 1 år før. Laver man 
en forårsplantning (maj) – som nok er det mest almindelige – så 
skal bestilling ske 1½ år før, og man bør se om man kan finde 
en måde at sikre vandingsmulighed i den første vækstsæson, så 
man er sikker på at få en god etablering. 
Efter lang tids venten oprinder den store dag, hvor man modta-
ger sine planter og der kan gøres klar til plantning. Normalt er 
det barrodsplanter som kommer i bundter af 25 stk (se foto 1). 
  

Af Torben Bo Toldam-Andersen, tbta@plen.ku.dk

Den rette lokalitet 
At plante en vinmark er både en bekostelig affære og en 
handling med en lang tidshorisont. Inden man planter er det 
derfor vigtigt, at man har tænkt det grundigt igennem. Først 
og fremmest er det som med en hushandel, beliggenheden står 
ikke til at ændre. Man kan ændre hvad man dyrker og måden 
man gør det på. Det er ganske vist bekosteligt og tager tid, men 
det er muligt. Derfor skal man gøre op med sig selv, om stedet 
er det rette, og det gælder specielt med en kultur som vindruer, 
hvor lokalklimaet spiller en afgørende rolle for succes. Og når 
det gælder Danmark, så kan det i korte træk siges, at man skal 
søge ud til kysterne, til øerne, og når det gælder Jylland så er 
det især østkystlinjen fra grænsen i syd og op til Limfjorden. Det 
kan også anbefales at studere Danmarks klimakortene publiceret 
gennem årene i årets første nummer af Vinpressen. 

Hvad er det for vine man ønsker at producere? 
Når lokaliteten er valgt, er det af stor vigtighed at tænke igen-
nem, hvad det er for en type vin man ønsker at producere. Hvis 
man gerne vil lave hvidvin, så giver det naturligvis ikke meget 
mening at plante blå druer, men overvejelserne gælder også 
mindre åbenlyse detaljer i forhold til duft, smag og vinstil. Og så 
er dyrkningsformen også vigtig, specielt skal man holde sig væk 
fra klassiske vinifera sorter, med mindre man gerne vil dyrke 
med brug af konventionelle fungicider, eller i en økologisk dyrk-
ning være indstillet på at gennemføre en intensiv sprøjteplan, 
da de økologiske midler vi har generelt er mindre virksomme 
kontaktmidler, som kun har forebyggende karakter og ikke er 
systemiske midler med kurative egenskaber. 

Sort og grundstamme
Endelig er valg af grundstamme til de valgte sorter en ting man  
bør overveje. Vi har ganske vist begrænset med data under 
danske forhold til at støtte dette, specielt når det gælder jord- 
bundsforhold, men generelt gælder, at jo magrere en jord der  

Etablering af vinmark

Foto 1. Barrodsplanter med en god kraftig rod. Rødderne må ikke tørre ud.
Foto: Torben Toldam-Andersen.

Foto 2. Planterne har stået i vand siden dagen før og holdes våde i marken.
Foto: Ejgil E. Andersen.
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Klargøring af arealet
Vinplanter er sådan set ikke meget krævende med hensyn 
til jordbund. Faktisk sker megen af verdens vinavl på ret 
marginale jorde, men ud over at sydvendte skråninger langs 
floderne har haft nogle fordele i forhold til at modne sent 
modnende sorter i et køligt klima, så har det trods alt været 
vigtigere at få mad på bordet, hvorfor den gode dyrkningsjord 
er prioriteret til produktion af mad. Vækst, udvikling og 
produktivitet bliver bedre under gode vækstvilkår. Det gælder 
også druer. Pasningen bliver også mere rationel på en reel 
mark end på en stejl stenet skråning. Dem har vi så heller 
ikke så mange af, men nogle steder har vi meget sandede 
jorde, hvor risikoen for tørkestress og nærings-ubalancer er 
stor, og vi har også den anden yderlighed repræsenteret med 
meget tunge lerjorde, hvor risikoen for en alt for kompakt, 
iltfattig og kold, våd jord betyder, at planterne risikerer at lide 
druknedøden. Disse yderpunkter bør man undgå og ellers 
forsøge at strukturforbedre med især iblanding af organisk stof. 
En sandjord vil da få en forbedret evne til at holde på både vand 
og næring. Løsning af eventuelt hårde jordlag (pløjesål m.m.) 
ved at grubbe vil i mange tilfælde være en meget god idé. Prøv 
at grave et par huller ned i en meters dybde, så du får en god idé 
om, hvad for en virkelighed der gemmer sig for din kommende 
vinmarks rødder. Hvor tykt er muldlaget? Er der en hård 
horisont? Er det fyldt med kalk og flintesten i et par spadestiks 
dybde eller er det en stor sandbunke? Står vandspejlet pludselig 
i bunden af hullet? Man kan godt blive overrasket, og der 
opnås en viden om forhold, der er afgørende for vinplanternes 
tilgang til vand og næring, og for hvilke grundstammer som kan 
være det bedste valg. Som udgangspunkt hellere en lidt for tør 
jord end en for våd. Det er lettere at bringe noget vand ud i en 
tørkeperiode end at hjælpe planter der drukner.

Bekæmp rodukrudt inden plantning og planlæg 
renholdelsen
Unge vinplanter er mere følsomme for konkurrence end det 
er mit indtryk, at de fleste mennesker er klar over. Specielt i 
etableringsårene er det meget vigtigt for at få en god tilvækst og 
få etableret en stærk rod, at planterne holdes fri for konkurrence 
fra ukrudt. Specielt det flerårige skal man have respekt for, og 
det er en rigtig god idé at forsøge at bekæmpe ukrudtet inden 
plantning. Specielt dem jeg kalder “the big five”: Kvikgræs, tids-
ler, brændenælder, padderokker og skvalderkål. Disse kan koste 
mange års slid og møje, så den tid og energi der er brugt på at 
udrydde dem inden plantning vil være givet meget godt ud. 
Desuden er det vigtigt at tænke igennem, hvordan man vil holde 
jordoverfladen i vinmarken. I lidt større målestok så må der 
normalt maskiner til, og det skal rækkeafstanden give mulighed 
for. I den lille hobby vinmark på f.eks. op til ¼ hektar er omfan-
get for lille til dyre maskinindkøb, og man må klare det meste 
med håndkraft og eventuelt en havetraktor eller ATV. Det er 
hårdt arbejde, og jeg vil gerne pege på den mulighed at benytte 
sig af jorddække-materialer som f.eks. Mypex dug i rækkerne. 
Det er en ekstra anlægsudgift oven i en i forvejen dyr etablering 
med pæle, tråde og planter, men gør man det rigtigt, kan en dug 
holde i mange år (mere end 10) og spare mange timers hårdt 
arbejde. 

Håndtering af barrodsplanter
Barrodsplanter er meget følsomme for udtørring. Rødder er 
designet til at opholde sig i jorden i et fugtigt miljø og ikke til at 
være blottet til lys og tør luft. Udtørring af rødder sker meget, 
meget hurtigt, så med barrodsplanter er det et “absolut forbudt” 
ikke til en hver tid at beskytte dem imod udtørring. Og vi taler 
ikke om halve eller hele timer. Nej – det er et spørgsmål om 
minutter! 10-20 minutters udtørring kan give tydeligt målbare 
reduktioner i planternes vitalitet. I forbindelse med plantningen 
skal man derfor have et fugtigt klæde, som hele tiden dækker 
de planter, du har med dig i marken. Alternativt have plan-
terne med i en spand med vand. Aldrig noget med at de ligger 
ubeskyttede på jorden, uanset om der er sol eller ej. Med hensyn 
til håndtering af planter, når de ankommer fra planteskolen, så 
tjek dem ved ankomst. Ser de friske og fine ud? Er der tegn på 
mugdannelse eller virker de tørre eller varme? Overbrus dem 
eventuelt lidt hvis de har været længe undervejs. Herefter stilles 
de på køl, eller hvis ikke man har adgang til det, et sted så køligt 
som muligt. F.eks. i skyggen op ad en nordvendt væg. Her står 
de indtil dagen før de skal plantes. De skal så tages ud og sættes 
i vand i mindst 8 timer i rent vand (se foto 2). Fortsat et køligt 
sted. Og det skal bare være rent vand. Ikke noget med at blande 
gødning i. Og de bør ikke stå i vand i mere end maksimalt 2 
døgn. Typisk sætter man dem i vand sidst på dagen, så de næste 
morgen har stået godt og vel et halvt døgns tid, og de er klar til 
at blive plantet samme dag. Når planterne er vandet op sker der 
efterhånden ved osmose en udsivning af ioner fra planten, og 
står de flere dage i vand, vil planterne blive udvaskede for den 
oplagsnæring de har med sig, og som er meget vigtig i deres 
etableringsfase. De ret grove rødder de kommer med er kun i 
meget ringe grad i stand til at optage vand og næring, så når de 
kommer i jorden, skal de først etablere nye fine rødder, og ener-
gien til at gøre dette kommer fra den oplagsnæring, de har med 
sig, og er de blevet udpinte af at stå forlænge og for varmt, får 
de en dårlig og langsom start. Er der behov for at opbevare plan-
terne i længere tid (mere end en uges tid) inden man kan plante, 
så bør man sætte dem i et “indslag”, og det skal også helst være 
på et skyggefuldt sted. Grav eller pløj en rende og sæt planterne 
ned. De må gerne stå tæt, det er bare vigtigt at man får rødderne 
dækket godt til, og man skal være opmærksom på at få dækket 
grundstammen helt op til den voksede del, så udtørring undgås 
(se foto 3). 
Inden vi går videre til selve plantningen må vi gøre marken klar.

Foto 3. Grundstammer i indslag, som her er dækket ufuldstændigt/forkert da 
planterne er sat for højt og jorden ikke dækker helt op til den grønne voks.
Foto: Torben Toldam-Andersen.
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kan vinkles mere eller mindre (se foto 4). Med den formåede 
vi at lave en vold, som jeg vil kalde idealet (se foto 5). Den har 
en god højde, så siderne er så skrå at ukrudtsfrø triller af. Den 
bliver nærmest “selvrensende”. Toppen og siderne af volden 
tørrer nok også hurtigere og mere ud, hvilket også kan have en 
hæmmende effekt på ukrudtets invadering af volden. Voldens 
dimension passer også perfekt med bredden på en mypex-rulle, 
så volden er dækket og dugen ligger ned i furen på hver side, 
hvor den er let at fiksere ved at rive jord ind over (se foto 6). 
Endelig har vi lært, at det er vigtigt at plantehullet ikke laves 
større end nødvendigt. Med en skarp kniv laves et enkelt lige 
snit og med et par plantepæle holdes dugen til siden, så man 
med en pæl-spade kan lave sit plantehul (se foto 7). Plantnin-
gen må naturligvis foretages med håndkraft, men er vi ude i en 
plantning med nogle få hundrede planter, så lader det sig også 
gøre. Når hullet er gravet dybt nok, er det vigtigt også at sikre at 
løsne jorden i bunden af hullet, så planten har gode muligheder 
for at søge nedefter. Plantens rødder kortes af med en saks til 
10 cm længde. Det reducerer risikoen for, at rødderne snurrer 
rundt i hullet eller ender med at stritte opad, når planten sættes 
ned i hullet. Placer den i passende dybde, hvilket det vil sige 
med podestedet 8-10 cm over jorden. Dæk rødderne lidt til med 
jord, så planten er fikseret og hæld lidt vand i, så der skabes en 
god jordkontakt omkring rødderne. Herefter fyldes hullet op og 
jorden presses let til. Vi sluttede af med at lægge en kokosdisk 

Plantning i vold med mypex-dug
Man kan dække med dug på den flade mark, men laver man i 
stedet en lille vold eller opsat bed, kan det have flere fordele. Vi 
kender det bl.a. fra hindbærdyrkning, hvor volden giver en bed-
re dræning omkring rodhalsen hvilket reducerer problemer med 
rodsygdomme som Phytophtora. Beddyrkning er også udbredt i 
jordbær. Jordtemperaturen og dermed rodtemperaturen hæves, 
og hvis muldlaget er sparsomt får man samlet et ekstra tykt lag 
lige omkring planten. Alt sammen forbedrer vækstvilkårene.
Vi opsatte vores første mypex-dækkede vold i 2011 og brugte da 
en 2 furet plov, hvor vi havde taget det ene skær af, og så pløjede 
vi først fra den ene side og så fra den anden side, hvorved vi fik 
samlet muldjorden i en lille vold. Det var lidt besværligt, men 
det virkede og resultatet har fungeret upåklageligt i nu 10 år. 
Nogle år senere udvidede vi med 3 rækker mere og brugte da en 
gammel kartoffelhypper. Det var ikke så vellykket men lære-
rigt. Volden blev væsentligt mindre/fladere end den første og 
det viste sig, at den er meget vanskeligere at holde. Ukrudtsfrø 
bliver liggende og græs formår i løbet af et par år at etablere sig 
med rødder igennem dugen. Også plantehullet fik vi lavet for 
stort (vi skar et kryds som ender med at give et stort firkantet 
åbent område) så der er meget mere lugearbejde omkring plan-
terne end i de først anlagte rækker. Da vi i 2020 skulle anlægge 
yderligere nogle rækker fik vi fat i en nyere kartoffelhypper, 
hvor skærenes placering er let at justere og også plovbladene 

Foto 4. En kartoffelhypper er velegnet og let at indstille. 
Foto: Ejgil E. Andersen.

Foto 5. Opsætning af jordvold.
Foto: Ejgil E. Andersen.

Foto 6. De mypex dækkede volde klar til 
plantning. Foto: Torben Toldam-Andersen.

Foto 7. Dugen holdes væk med et par pæle 
stukket ind fra siden mens hullet graves.
Foto: Johannes Andersen.

Foto 8. Et par uger efter plantning er både plante og ukrudt begyndt at vokse. Kokosmåtten anes i revnen i dugen, 
hvor den lukker effektivt af. En sten er flyttet så man let kan luge den smule ukrudt væk, der kan komme ved 
enkelte planter. De fleste steder kom der ikke noget. Foto: Torben Toldam-Andersen.
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og mærke under forudsætning af, at vi hvert år har haft en god 
vækst og har fået udviklet gode kraftige skud og opbygget en 
stærk rod. Er væksten svagere end ønsket, må man gå langsom-
mere frem og klippe mere tilbage og anlægge færre skud, så de 
skud planten magter at udvikle bliver veludviklede. Anlæg-
ger man i stedet en plantning, hvor der plantes med 90-100 
cm afstand, så kan planten etableres et år hurtigere, da man 
anlægger stamme i fuld højde allerede efter 1. år. Men her er 
det også meget vigtigt at passe på ikke at anlægge for mange 
frugtbærende skud i første bæringsår (år 3 i modsætning til år 4 
beskrevet ovenfor). Planten er jo her et år yngre og roden stadig 
med begrænset kapacitet.
Om man i det første år påsætter et planterør eller ej er der nok 
delte meninger om. Jeg vil helst undvære det. Jeg synes ikke jeg 
har haft positive resultater. Der er en tendens til at det bliver for 
varmt i rørene, og knopudviklingen bliver hæmmet på stam-
men i røret, og det er især en ulempe hvis man klipper tilbage 
til en lav stammehøjde. Planterne kan også drives for hurtigt i 
gang om foråret hvis man lader planterørene sidde på den første 
vinter. Men er man på et vindudsat sted, så kan det nok være en 
fordel at beskytte med rør. Ellers vil jeg anbefale at lade være. 
Arbejdet med planten den første sommer bliver også meget 
lettere, når der er fri adgang og man ikke skal fjerne røret for at 
skudluge og binde til. 

Skududvælgelse og tilbinding
Før man når så vidt som ovenfor omtalt, hvor man har det 
første år med høst, er der en etableringsfase som især i år 1 er 
meget vigtig at få begyndt rigtigt. Når planterne begynder at 
bryde fra de voksdækkede knopper kommer der et antal skud. 

(AW-DISK®) rundt om planten og skubbe den ind under mypex-
dugen. På den måde lukkes plantehullet godt til for ukrudt (se 
foto 8). Vi bruger dem når vi dyrker i containere (potter) ved Po-
metet, og man kan få dem i forskellig diameter tilpasset forskel-
lige pottestørrelser. Den største er vist 50 cm i diameter. Det er 
en god idé til sidst at lægge en sten eller to ovenpå, da råger og 
krager ellers kan finde på at flå kokosmåtterne op og splitte dem 
ad i jagten på rede-materiale. 

Planteafstand og planteform
Det er nok blevet standard, at man planter med ca. 1 meters 
afstand og etablerer planter med én frugtranke, som eventuelt 
udvikles videre til en kordon. Det er også den måde vi har lavet  
de seneste plantninger på – både ved Pometet og på Vrangbæk-
gård. Hidtil har vi ellers benyttet den dyrkningsmetode, som 
Mikael Brat udviklede i Pometets første plantninger, som han 
kaldte V-formet kordon. Her plantes der med 1½ meters afstand, 
og planten bygges op med en kort stamme, hvorpå der i andet 
vækstår etableres 2 skud, som klippes ned så der dannes en 
Y-formet plante med 2 “hoveder”, hvorfra der i tredje vækstår 
anlægges 2 skud fra hver. Der er således 2 kraftige tilbageklip-
ninger efter både første og andet vækstår, som giver en god 
styrkelse af roden. Planten er herefter etableret, så vi inden 
fjerde vækstår kan klippe det ene skud kort over 2 knopper til 
en spore, hvorfra 2 “erstatningsskud” etableres, mens det andet 
skud bøjes ned som frugtranke. Dette gøres fra begge plantens 
“hoveder” (kordoner). Denne første gang, hvor frugtbærende 
ranker anlægges, holdes de korte med kun 2-3 frugtbærende 
skud på hver frugtranke, så planten ikke overbelastes. Først i 
år 5 anlægges frugtranker i fuld længde. Denne udvikling vel 

Foto 9. Plante kommet godt i gang med flere skud som nu bør skudluges.
Foto: Torben Toldam-Andersen.

Foto 10. Samme plante som i foto 9. Det bedste oprette skud er valgt og 
bundet til pæl. Det andet er knebet over 2 blade, men fjernes et par uger 
senere. Foto: Torben Toldam-Andersen.
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væksten fokuseres i det udvalgte. Dette skud bindes gradvist 
til pælen efterhånden som det vokser til, så man opnår en fin 
lige stamme. Det er især vigtigt, hvis man skal benytte maskiner 
til renholdelse i rækken. Er stammerne skæve og krogede, kan 
maskinen let komme til at hænge fast og rive planten i stykker.

Sideskudshåndtering
Efterhånden som planten vokser til vil den begynde at udvikle 
sideskud, og hvis ikke de beskæres, får man en busk i stedet for en  
stamme, og væksten i hovedskuddet bliver hæmmet (se foto 11).  

Lad dem lige komme lidt i gang, så de er nået omkring 10 cm 
(se foto 9). På dette stadie udvælges nu et godt kraftigt skud, 
som – så vidt det er muligt – vokser opad i en god vinkel. Det 
bindes nu forsigtigt ind til pælen så det forebygges, at det 
sprøde skud brækker af i det første blæsevejr (se foto 10). Pas på 
at det ikke brækker i denne proces! Herefter fjernes de øvrige 
“konkurrerende” skud. Eventuelt kan man i første omgang 
knibe et af dem over 2 blade, så man har et skud i reserve, hvis 
der skulle ske noget med det udvalgte – når så man er mere 
sikker på udviklingen fjerner man også dette reserveskud, så 

Foto 13. Planter i slutningen af et vellykket første vækstår. Foto: Torben Toldam-Andersen.

Foto 11. En ung plante med kraftig sideskudsudvikling der burde have været 
knebet tidligere så vækst energien i stedet fokuseres i hovedskuddet.
Foto: Torben Toldam-Andersen.

Foto 12. En plante med korrekt afkortede sideskud.
Foto: Torben Toldam-Andersen.

Etablering af vinmark
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og det er noget nær det værste der kan ske for en plante i etable- 
ringsåret. Den følgende vinter vil den normale praksis være at  
klippe planten ned til den ønskede stammehøjde, men har 
planten haft en dårlig tilvækst, så den måske kun er blevet en  
halv eller én meter høj, så må man i stedet klippe den helt ned  
over 2 knopper og så starte forfra. Det er tæt på at være en kata-
strofe, da man jo mister et helt år i plantens udvikling. Er man 
rigtigt uheldig, så har disse svagtvoksende planer kun opbygget 
en ringe grad af forvedning og et lavt niveau af oplagsnæring, 
så deres overvintringsevne er nedsat. Det kan føre til at de enten 
fryser kraftigt tilbage eller ligefrem går ud, og så er arbejdet jo  
ikke gjort med blot at klippe tilbage. Der skal købes en ny plante 
og hele arbejdet gøres om. En god start det første år er derfor no-
get der med flerårige planter som vindruer trækker spor mange 
år fremefter. Det er som penge i banken, der giver renters rente 
over tid – hvis nogen ellers kan huske hvordan det var. En dår-
ligt etableret plante er omvendt som at have penge på en konto 
med negativ rente. At forsøge at bygge videre på en lille tynd 
pind kommer der ikke noget godt ud af. Det kan føles hårdt, 
men man er nødt til at klippe helt ned og starte forfra! 

Jeg har hørt rygter om at der er mange der ønsker at plante. 
Det er skønt at opleve denne optimisme, men det bliver kun 
sjovt i længden, hvis man får godt begyndt. God fornøjelse med 
plantningerne i 2021.

Det er specielt noget man skal være opmærksom på den første 
meter, hvor en god stamme er vigtig at få etableret. Senere kan 
man tillade lidt mere sideskudsdannelse, hvis man ønsker at 
planten opnår et større bladareal og samler mere energi. Men 
som hovedregel kniber eller klipper man sideskuddene ind over 
1-2 blade (se figur 12), og det gøres med jævne mellemrum, så  
skuddene ikke når at bliver så kraftige og dominante som til-
fældet er på foto 11. Der må ikke være tvivl om, at vækstkraften 
er fokuseret på hovedskuddet. Vindrueplanten er fra naturens 
hånd en lian og som sådan en klatrende plante med meget stærk 
apikal dominans (= skudspidsen styrer væksten og undertryk-
ker de laterale (sidestillede) knopper længere nede på skuddet), 
men især unge planter kan godt have en stærk tendens til at 
buske sig, og det er også en egenskab, som varierer fra sort til 
sort. Muscaris danner for eksempel mange flere sideskud end 
Villaris, og det kan lige frem være vanskeligt med Muscaris at 
få løvvæggen udviklet ordentligt i højden, fordi den hele tiden 
bruger energien på at udvikle sideskud. 

Første år er det vigtigt at sikre en god tilvækst. Planterne må  
meget gerne nå en højde på over 2 meter. Opstår der en tørke-
periode, som vi så i sommeren 2020 i slut juli og første halvdel 
af august med temperaturer på over 30 grader, så skal man være 
klar til at kunne bringe noget vand ud. Det første en plante gør, 
når den oplever vandstress, er at stoppe skud- og bladudvikling, 
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