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Hvad koster det at producere en flaske vin? 

En anden meget stor og vigtig udgiftspost, som er mere eller 
mindre fast, er koblet til planternes beskæring igennem året. Det 
har jeg valgt at vise for sig selv i tabel 2 i form af arbejdsopgaver 
og et bud på den tid de kræver. Der vil være forskel på, hvor 
rationelt man gennemfører disse, og noget af det kan lettes med 
maskiner (f.eks. bladfjernelse), men vil så forøge maskinomkost-
ningerne i tabel 1. Man kunne også angive et tidsinterval for 
opgaverne, idet jeg tror man sagtens kan finde eksempler på, at 
man har brugt 15 min/plante om året i stedet for de 10, jeg her 
har redegjort for. Her kan man lave sin egen tidsregistrering og 
lave en konkret beregning for sin egen vinmark. Til sammenlig-
ning bruges der indenfor frugt- og bærdyrkningen som gennem-
snit i Danmark 360 timer/ha og ca. 75% af dette udføres af ansat 
arbejdskraft (Møllenberg 2020). 

Tabel 2. Oversigt over arbejdsopgaver og tidsforbrug ved beskæring mm

Aktivitet Tid min/plante

Vinter beskæring inklusiv fjernelse af skud og 
nedbinding af frugtranker

4,0

Skud udtynding/udvælgelse tidligt i sæson 1,0

Sommer beskæring (skud positionering, 
beskæring af top og sideskud)

3,0

Bladfjernelse og klaseudtynding 2,0

Tid i alt per plante 10,0

Regner vi videre med en plantning, hvor der er 3.600 m række 
med 3.600 planter/ha betyder det, at 10 minutter/plante samlet 
bliver til 600 timer/ha, og for hver gang man i gennemsnit 
bruger 1 minut mere eller mindre per plante, så øger/mindsker 
det arbejdsforbruget med 60 timer/ha/år. Kan man f.eks. blive 
bedre til at benytte flytbare tråde i arbejdet med at positionere 
skuddene og benytte tråd-samlere, så allerede placerede skud 
ikke blæser ud igen ved næste blæsevejr og man må begynde 
forfra osv. osv. Og nogle gange går en arbejdsproces bare meget 
hurtigere, hvis man er tidligt ude og måske går marken igennem 
2 gange med en uges mellemrum i stedet for 1 gang, hvor man 
er kommet for sent i gang, og skuddene er vanskelige at rede ud 
af hinandens fangtråde eller få dem puttet ind mellem trådede 
uden at de brækker osv. Enhver der har prøvet at tillade sig at 
tage væk 3 uger på ferie har oplevet, hvad det koster i ekstra ar-
bejdstid at få rettet op på et vildnis efter ferien. Vindrueskud kan 
vokse 8-10 cm om dagen, når betingelserne er gode. Det bliver til 
meget på 3 uger!

Hvis man skal omregne dette til en udgift i kroner, så må man 
arbejde med en timeløn på et passende beløb. Jeg har valgt 150 kr. 
(20 euro), da jeg tænker det er de færreste af os, der vil arbejde for 
mindre. Og at vi ved brug af ansatte forudsætter en hvis grad af 
oplæring/faglighed, som det nok kan være vanskeligt at sikre ved 
en timeløn på f.eks. 110-120 kr./time. Med en timeløn på 150 kr. 

Kommerciel vindyrkning udvikler sig mere og mere i Skandi-
navien og det med god grund, for vi har efterhånden vist, at 
vi ikke mindst med Solaris kan producere vine af god kvalitet. 
Der er også en del eksempler på, at gode udbytter af druer af 
god kvalitet er opnået, men generelt er det nok stadig lidt mere 
usikkert om udbytterne er gode og stabile nok fra år til år til at 
understøtte en kommerciel produktion. Og selv om vi ser en 
vækst i produktionen fra år til år, er den stadig meget beske-
den. En grund til den svage vækst kan være, at det fortsat er 
meget tvivlsomt, om det er muligt at lave en overskudsgivende 
produktion af vin i Skandinavien. Hvis vi skal gøre os håb om 
en større økonomisk satsning i skandinavisk vinproduktion, 
skal det for investorerne fremstå som en reel forretningsmæssig 
mulighed og ikke blot en form for kommerciel hobby for nogle 
få entusiaster. Potentialet for produktivitet, kvalitet og økonomi 
er således et vigtigt tema, og denne artikel er et forsøg på at 
kommunikere dette emne ud i en bredere kreds. I første omgang 
med direkte fokus på en økonomisk analyse. I en efterfølgende 
artikel vil jeg analysere hvilken produktivitet (udbytteniveau) 
og kvalitet, der kan opnås.

Hvad koster det at producere et kg druer?
For at besvare dette spørgsmål må man forsøge at lave en op-
stilling af, hvilke udgifter der er ved dyrkning af druer. Nogle 
udgifter vil afhænge af udbyttet (variable), mens mange vil være 
mere eller mindre upåvirkede (faste). I tabel 1 har jeg forsøgt at 
opstille de faste udgifter. 

Tabel 1. Faste udgifter ved produktion af druer

Udgiftstype DKK/ha/år

Etablering af mark ca. 200.000 kr./ha afskrevet over 20 år. 10.000,-

Maskinomkostninger (vedligehold og afskrivninger på 
maskiner)

20.000,-

Materialer (gødning, sprøjtemidler, bindetråd, sakse og 
andet småværktøj mm)

5.000,-

Total 35.000,-

 
Jeg må tilstå, at jeg ikke har en masse data til underbygning af 
disse tal, så hvis man selv ligger inde med andre beløb, som man 
finder mere realistiske, kan man lave en beregning med disse. 
Men jeg vil også være meget interesseret i en tilbagemelding fra 
de læsere, der har relevante data. Så kan vi senere udgive en op-
dateret version. Man skal huske at se disse udgifter over en læn-
gere årrække, og de fleste vil nok ligge i de første år og så blive 
afskrevet over 10 år eller mere. I sådanne driftsøkonomi analyser 
vil man også ofte som en del af de faste udgifter indregne et tab 
af “alternativ afgrøde”. Den værdisætter man som den indtægt, 
man kunne have fået ved blot at bortforpagte arealet. Det har jeg 
undladt her, men jeg mener det ligger omkring 3.000 kr./ha. 
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bliver 600 timer/ha/år til en udgift på 90.000 kr., og for hver gang 
vi bruger 1 minut mere eller mindre per plante, ændrer det udgif-
ten med 9.000 kr. per hektar. Og det vil være en udgiftspost,der 
for en etableret/bærende vinmark vil være fast uden den store 
påvirkning af udbytte i lighed med udgifterne i tabel 1. Man kan 
derfor hævde, at de faste udgifter beløber sig til en årlig udgift på 
ca. 125.000 kr./ha, uanset om vi høster noget eller ej. 

De udbyttevariable udgifter
Nu er vi nået til det fantastiske øjeblik, hvor druerne skal høstes. 
Hvor lang tid tager det? Ved produktion af æbler regner man 
med en høstkapacitet per arbejder på ca. 150 kg/time, mens det 
for blommer kun er 50 kg/time. Jeg har ikke fundet nogle kon-
krete tal for vindruer men har i regneeksemplet valgt at sætte 
det til 60 kg/time (1 kg/minut). Høstarbejdet tager hermed fra 
42 timer og op til 167 timer/ha ved de 4 udbytteniveauer/sce-
narier, som jeg har udvalgt (se tabel 3). Med samme timeløn som 
før betyder det, at udgiften varierer fra godt 6.000 kr. til 25.000 
kr./ha.

Tabel 3. Høstudgifter estimeret ud fra en plukkeeffektivitet på 60 kg/
time/plukker.

Udbyttescenarie

Tons/ha 2,5 5,0 7,5 10,0

Timer/ha til høst 42 83 125 167

Antal personer der på en dag 
vil kunne høste 1 ha 
(7 timers plukning/person) 6 12 18 24

Kr./ha 6.250 1.250 18.750 25.000

Til slut har jeg i tabel 4 opsummeret betydningen af de forskel-
lige udbyttescenarier for produktionsprisen for et kg druer. Som 
det fremgår så varierer den totale udgift/ha ikke så voldsomt 
med udbyttet. Vi taler i gennemsnit om 140.000 kr./ha +/- 
10.000 kr. Imidlertid, – når vi regner om til kr./kg produceret 
drue – så stiger prisen per kg voldsomt med faldende udbytte.  
Ved de udbytter vi muligvis ser i de danske vinmarker på 
omkring 5 tons/ha (se tekstboks), så koster et kg druer knapt 30 
kr. at producere, men hvis det kun er tilfældet i de bedste år, og 
gennemsnittet over flere år måske reelt kun er på 2½ tons/ha så 
koster det over 50 kr. at producere et kg druer i Danmark! Det 
betyder, at alene frugten i en flaske vin koster ca. 80 kr. Kan vi 
imidlertid forbedre udbytterne til 7½ tons/ha, så falder kg pri-
sen til ca. 20 kr./kg eller ca. 30 kr./flaske, og kan man i de bedste 
år nå 10 tons/ha, vil produktionsprisen falde til “kun” 15 kr./
kg eller godt 20 kr./flaske. Med en produktivitet på dette niveau 
nærmer prisen per kg sig det man ser for andre frugter og bær 
produceret økologisk. Konventionelle afregningspriser er kun en 
brøkdel af dette – ofte kun 2-3 kr./kg! 

Solaris angives i høstrapporten Vinpressen #1/2021 at 
producere 0,52 kg/m2 i gennemsnit over de sidste 14 år. 
I en plantning på en hektar (100 x 100 m) med 40 ræk-
ker à 90 m længde (og 5 m at vende på i hver ende) er 
der 3.600 m række/ha. Planterne står da på 1 x 2,5 m, og 
hver plante har således 2½ m2. Høstrapportens tal svarer 
dermed til 1,3 kg/m række eller 4,68 tons/ha. Tallene for 
Rondo er 0,75 kg/m2 og dermed 1,9 kg/m række og 6,75 
tons/ha. Et bud på produktiviteten i danske vinmarker 
ligger således omkring et scenarie med 5 tons/ha.

Det siger vist sig selv, at mulighederne for efterfølgende i vine-
riet at lave vine, der kan skaffe et provenu/overskud, i sidste 
ende er vidt forskellige i de forskellige udbyttescenarier, og det 
understreger vist med en barsk tydelighed, hvor afgørende et 
godt udbytte er for, om vinproduktionen er en reel kommerciel 
aktivitet eller en dyr hobby.

Tabel 4. Effekt af udbytteniveauer på produktionspriser per kg druer og 
for den frugt der indgår i en flaske vin. 

Udbytte scenarie

Tons/ha 2,5 5,0 7,5 10,0

Faste udgifter (afskrivninger mm) 35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,-

Mark arbejde (beskæring/
løvvægspleje)

90.000,- 90.000,- 90.000,- 90.000,-

Høst 6.250,- 12.500,- 18.750,- 25.000,-

Total 131.250,- 137.500,- 143.750,- 150.000,-

Produktionspris ca. kr./kg 53 28 19 15

Kr./liter vin 105 55 38 30

Ca. kr./flaske (75cl) 79 41 29 22,5

Hvad koster det at lave frugt om til vin?
Igen kan man dele det op i faste og variable udgifter, som i dette 
tilfælde vil variere meget med hvilken skala produktionen er i. 
Små tanke er forholdsvis dyre per liter vin sammenlignet med 
de større, og en afstilker og knuser til 10.000 kr. kan overkomme 
mange tons druer, og blive udnyttet i større eller mindre grad alt 
efter om man producerer 2 eller 20 tons. Det vil blive for omfat-
tende at analysere dette til bunds, så i stedet har jeg i tabel 5 
valgt at give et bud baseret på mousserende vin i medium skala. 

Produktionsomkostningerne ved en bordvin vil formentlig være 
10-15 kr. lavere per flaske, afhængigt af om man bruger fade
eller ej. Jeg må nok understrege, at de 2 udgiftsposter til hhv.
arbejde i vineri og administration + salg er meget usikre og pri-
mært baseret på, hvad jeg har hørt er almindelige % af en total
omsætning brugt på disse opgaver. Her har jeg forstået, at det
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der har udført arbejdet, har man fået det ud af det (foruden hele 
fornøjelsen!). Hvis man således selv har passet marken og lavet 
alt arbejdet i vineriet og til slut selv stået for salg og admini-
stration og kun fået hjælp til høsten, så udgør løndelen i de 4 
scenarier hhv. ca. 156.000, ca. 223.000, ca. 290.000 og ca. 356.000 
kr./ha. Man vil i øvrigt næppe kunne overkomme mere end 1 
hektar, da timeantallet i de 4 scenarier samlet løber op i mellem 
1.000 og 2.200 timer/ha. Ved et udbytte på 7,5 tons/ha vil der 
blive produceret 5.000 flasker, og hvis vinfremstilling samt salg 
og administration begge regnes til ca. 20 kr./flaske svarer det til 
ca. 600 timer til vinfremstilling og det samme til salg og admi-
nistration. Da markarbejdet blev estimeret til 600 timer (uden 
høstarbejdet, som der skaffes hjælp til) fordeler arbejdet sig altså 
i runde tal i ca. 3 lige store dele.

Tabel 6. Samlet økonomisk oversigt i kr./flaske vin og per hektar. 

Udbytte scenarie

Tons/ha 2,5 5,0 7,5 10,0

Frugt kr./flaske 79 41 29 22,5

Vin fremstilling kr./flaske           70 70 70 70

Total omkostning kr./flaske     149 111 99 92,5

Salgspris kr./flaske 160 120 108 100

Inkl. moms kr./flaske 200 150 135 125

Overskud kr./flaske 11 9 9 7,5

Overskud kr./ha Ca. 18.000,- Ca. 30.000,- Ca. 45.000,- Ca. 50.000,- 

Afslutningsvis kan disse mange tal perspektiveres med et par 
mere fra Tyskland. Gennemsnitsprisen på vin solgt i tyske butik-
ker har ifølge det tyske vininstitut de sidste 3 år ligget på mel-
lem 3,31 og 3,39 euro/flaske – eller ca. 25 kr./flaske. Og prisen 
på kvalitetsvin købt i bulk (ikke flasket) også kaldet “fadvins-
prisen” (Fassweinpreise) ligger på ca. 0,8 euro/l eller 1 euro/
flaske (BMEL-Statistik 2021). Flaske, prop og etiket m.m. koster 
med andre ord mere end indholdet! Man skal være uhyggeligt 
effektiv, hvis man skal tjene penge på produktion af vin under 
disse betingelser. Så generelt er vinproduktion måske blot en dyr 
hobby, uanset hvor i verden det sker.  

Kilder: 
BMEL-Statistik: Ertragslage Garten- und Weinbau 2021. Daten und Analysen. 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Håndbog for frugt- og bæravlere 2021. HortiAdvice A/S, ISBN 978-87-89051-17-8.  
Steffen Møllenberg: Mere dansk frugt – men vi spiser mest, der er importeret. 
DST Analyse 2020. Danmarks Statistik.

varierer mellem 10 og 20% for begge disse afhængig af virksom-
hedens størrelse og det marked, man forsøger at sælge på (lokalt 
eller ej). Når vi taler mindre skala, vil jeg gætte på at 15-20% vil 
være det normale, og det bliver jo for en flaske til 100 kr. en udgift 
på 15-20 kr./flaske. Men man kan jo som tidligere nævnt forsøge 
at indsætte sine egne bud på, hvad man mener det koster i tid og 
kr., og se hvilket resultat man kommer til. Mit udgangspunkt for 
denne artikel har i høj grad været, at jeg, – bortset fra Jens Skov-
gaard ved Cold Hand Winery – endnu ikke har mødt nogen der 
vidste, hvad det kostede dem at producere en flaske vin, og det 
håber jeg, at vi fremover kan gøre en smule bedre. 

Tabel 5. Direkte og indirekte udgifter ved fremstilling af en flaske vin.

Udgiftspost Kr./flaske vin

Direkte/variable

Flaske 7

Kork/skruelåg/kapsel 2

Etiket, folie mv. 2

Materialer inkl. udstyr 10

Afgift (klasse 2) 11,22

Direkte/Basisudgifter (eksklusiv frugt) i alt Ca. 32

Indirekte/faste

Løn for arbejde i vineri Ca. 20

Administration og salg Ca. 20

Indirekte i alt Ca. 40

Total Ca. 70

Tilføjer vi nu den variable omkostning for frugten i en flaske 
beregnet i vores udbyttescenarier får vi, som vist i tabel 6, at 
total omkostningen i kr./flaske varierer fra ca. 150 ved det lave 
udbytte og ned til lidt under 100 ved de høje udbytter. Hvis 
man herefter går efter at lave et overskud på ca. 10 kr./flaske, 
når man til nødvendige salgspriser, der starter ved ca. 100 kr./
flaske og op til 160 kr./flaske. Dette er priser uden moms, så 
slutprisen for forbrugeren vil være fra 125-200 kr./flaske. Og 
man vil da nå et overskud per hektar på ca. 18.000 til 50.000 kr. 
Der vil uden tvivl være 117 årsager til, at man aldrig når dette 
teoretiske optimerede resultat. Hvis man f.eks. benytter 5 ud af 
100 flasker (5%) til smagninger, demonstrationer m.m. hvor man 
ikke får en indtægt for flasken, så vil det alene betyde, at stort 
set hele overskuddet forsvinder. Man har selvfølgelig stadig fået 
sin løn og andre udgifter dækket, og i det omfang det er en selv 
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Analyser din most og vin
Rx-Misano er et avanceret analyseinstrument som sammen med analysereagenserne fra 
Randox giver kemiske analyser af diagnostisk kvalitet. Med Rx-Misano kan du analysere 
din most og vin for vinsyre, mælkesyre, æblesyre, eddikesyre, glukose, fruktose, 
total sukker, kalium, ammonium, NOPA, total antioxidant status, frit sulfit, 
total sulfit, glycerol, jern, kobber og alkohol (ethanol).

Produkter til vineriet og vinlaboratoriet
Plastballoner, målecylindre, målebægre, tragte, slanger, 
magnetomrører, magneter, sprøjteflasker, kander, måleskeer, 
plastskovle, vejebåde, stativer, burette, stangpipetter, 
pipetteautomat, pipetter, pipettespidser, etc.




