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I forrige nummer skrev jeg om udbyttets betydning for produk-
tionsprisen for en flaske vin. I denne artikel vil jeg nu se nær-
mere på, hvad der bestemmer udbyttet, og også hvilke effekter 
det kan have på kvaliteten. 

Produktionspotentialet
Indledningsvis så vil jeg lige følge op på mit fokus på udbytte-
niveauet i Danmark. Baseret på data fra høstrapporterne, så 
nævnte jeg, at et udbytte omkring 5 tons/ha synes at være 
almindeligt. Men om dette passer ved vi faktisk ikke, da vi ikke 
har særligt gode statistiske oplysninger. Usikkerheden gælder 
dog primært, hvor mange flasker der produceres. Spørger man 
forskellige, hvor mange flasker vin der produceres i Danmark, 
så lyder buddet ofte på mellem 200-250.000 flasker om året. Med 
hensyn til arealet er der faktisk en kilde at henvise til. I Håndbog 
for Frugt- og Bæravlere (2021 udgaven) udgivet af gartneriråd-
givningen HortiAdvice angives arealet pr. 2020 til et bruttoareal 
på 130 ha, og der er data tilbage til 2009. De angiver at data er 
fra Landbrugsstyrelsen. Det viser sig, at de udgiver et årligt 
notat: “Opgørelse af afgrødefordeling”, og her har jeg fundet 
udgaverne for 2020 og 2021. De angiver arealerne på 2 måder: 
“areal ansøgt med grundbetaling” og “areal indtegnet på mark-
kort”. I 2020 udgaven kan jeg se, at det er "areal ansøgt med 
grundbetaling", som er angivet i Håndbogen. Idet arealet ind-

tegnet på markkort er 146,2 ha i 2020. I 2021 er arealet steget til 
150 ha og med et “markkort areal” på hele 169,5 ha. I figur 1 har 
jeg gengivet arealdata fra Håndbogen for perioden 2009 til 2020 
og tilføjet 2021 fra Landbrugsstyrelsens nye notat. Da det ser ud 
som om, at det areal der i et år er angivet som “markkort areal” 
næste år cirka er det areal, som er “grundbetalings arealet”, har 
jeg for 2022 indtastet arealet 170 ha. 

Det fremgår at udviklingen i arealet mere eller mindre udviser 
en eksponentiel vækst og at hvis den fortsætter, så vil vi i 2025 
runde en milepæl på 200 ha! Det er jo forrygende.

Hvis vi tager udgangspunkt i arealet på 130 ha i 2020 og antager, 
at det resulterer i 250.000 flasker, så kan man jo ud fra dette 
beregne, hvad der i gennemsnit bliver produceret per hektar. 
For at gøre det må man regne med en omregningsfaktor fra 
drue til saft og videre til færdigvin. Her vælger jeg blot at 
regne med 50%. Ofte har vi et højere presseudbytte – specielt 
ved rødvin – men der sker også et tab i processen frem til den 
endelige flaskning. Regner vi med 50% udbytte fra drue til 
færdig vin, svarer det til et behov for 375 tons druer, hvis man 
skal producere 250.000 flasker. Og det vil betyde, at der med 
et areal på 130 ha, kun er en produktivitet på 2,9 tons/ha! Selv 
om vi runder op til 3 tons/ha er det ikke ligefrem imponerende 

Hvilke udbytter kan opnås i 
dansk vindyrkning 
– og påvirker det kvaliteten?
Af Torben Bo Toldam-Andersen, tbta@plen.ku.dk

Solaris med 4 ranker og et optimalt udviklet antal skud svarende til 23 tons/ha potentielt udbytte. Foto: Torben T-A.
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Ved Pometet har jeg efterhånden bestemt bærstørrelse i mange 
sorter og ender ofte omkring 1,5 g/bær, men det varierer selv-
følgelig meget fra sort til sort og også imellem prøver fra samme 
sort. Generelt ligger spændvidden i et interval fra ca. 1 g/bær og 
op til ca. 3 g/bær med de fleste i mellem 1½ og 2½ g/bær (se figur 
2A). 

Vindruer har de enkelte bær placeret i en klasestruktur, og derfor  
snakker vi også meget om klasestørrelse i forbindelse med udbytte  
og produktivitet, og ofte ender vi på et gennemsnit omkring 150-
200 g/klase (se figur 2B). Klasestørrelsen varierer dog kolossalt 
meget ikke blot mellem sorter men også inden for sorten afhængig  
af blomsterudvikling, bestøvning osv. og kan sagtens variere fra 
50 g til 500 g (faktor 10) i de gængse sorter dyrket i Danmark. 
For at forsimple tallene lidt vil jeg fokusere på Solaris som eksem- 
pel/reference sort. I Solaris er en gennemsnits klasestørrelse ofte 
omkring 200 g og en bærstørrelse på omkring 1,5 g. En standard 
klase kunne således veje 200 g og bestå af ca. 135 bær. 

Det næste niveau i udbyttekomponenter defineres af hvor mange  
klaser, der er på et frugtbærende skud. Er der 1 veludviklet klase/ 
skud vil udbyttet således være på 200 g/skud. Er der i stedet 2 
klaser vil klase 2 ofte være en smule mindre end den første, så i 
det tilfælde kunne udbyttet per skud øges til f.eks. 350 g/skud. 
Ofte er det dog sådan, at når der er mange klaser per skud, er 
det udtryk for en god blomsterknopudvikling, og der vil i man-

udbytter! Man må lidt usædvanligt håbe på, at vi fejlskønner 
antallet af producerede flasker. Hvis udbyttet i stedet er som 
man kunne håbe på ca. 5 tons/ha, så svarer det til ca. 430.000 
flasker. Det er næsten dobbelt op. Så stort et fejlskøn er der 
vel næppe tale om? Min konklusion må derfor være, at de 
realiserede udbytter i dansk druedyrkning er alt for lave og 
formentlig ligger nede omkring 3½-4 tons/ha eller ca. 1 kg/m 
række. Min forrige artikel illustrerede den voldsomme effekt 
udbytterne har på produktionsprisen, så der er god grund til at 
se på, hvordan vi opnår nogle bedre udbytter.

Hvis f.eks. mit udbytte-scenarie fra den forrige artikel på 7½ 
tons/ha er muligt, så betyder det, at vi på 130 ha faktisk har et 
nuværende potentiale til at producere omkring 625.000 flasker/
år i Danmark. Og om få år, når det bærende areal når 175 ha, vil 
det tal vokse til 875.000, og med 200 ha i udsigt for 2025 vil det 
potentielt kunne runde den magiske million! Men for at nå der 
til må vi analysere på, hvilke faktorer der bestemmer udbyttet 
og derfra nå frem til, hvordan vi får hævet udbytterne til noget i 
omegnen af mindst det dobbelte af det nuværende.  

Produktiviteten per hektar og per meter række 
En hektar svarer som bekendt til et areal på 100 x 100 m. Hvis vi 
benytter en afstand mellem rækkerne på 2,5 m, kan der således 
være 40 rækker og disse kan være 90 m lange, hvis vi tager 5 m fra 
i hver ende til at kunne vende med en traktor og køre på tværs af 
arealet. Opstillet på denne måde giver dette netto areal i alt 3.600 
m række på en hektar. Og vælger vi at plante med 1 meters af-
stand i rækken, vil der være samme antal planter på en hektar. Jeg 
vil i det følgende analysere lidt på, hvad der bidrager til udbyt-
tet i vindruer, men allerede nu kan vi konstatere, at med 3.600 m 
række på en hektar så kræver det kun 1 kg/m (eller per plante) at 
opnå det udbytte på omkring 3½ tons, som synes at være det nu-
værende generelle niveau. Og de udbytte-scenarier jeg arbejdede 
med i den forrige artikel med 2½ – 5 – 7½ og 10 tons/ha svarer til, 
at vi producerer hhv. 0,7 – 1,4 – 2 eller 2,8 kg/m række.

Udbyttekomponenter i vindrue
Udbyttets grundlæggende eller primære komponenter udgøres 
helt simpelt af antallet af frugter og (gennemsnits) størrelsen på 
disse. Kender man disse 2 tal kender man sit udbytte. Hvordan 
vi påvirker udbyttekomponenterne kommer jeg tilbage til. Først 
gennemgår vi rækken af komponenter der bestemmer udbyttet. 

Figur 1. Udviklingen i vindruearealet i Danmark. Udviklingen er sammenlignet 
med en eksponentiel vækstkurve (røde prikker) som viser en fremskrivning til 
2025. Kilde: Landbrugsstyrelsen. 
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Figur 2. Fordeling i bærstørrelse (A) og klasestørrelser (B) i 51 sorter i 
Pometets samling. 
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ge tilfælde være en positiv sammenhæng mellem klasestørrelse 
og antal klaser. Således at der ved 2 eller flere klaser per skud 
vil være en særligt veludviklet første klase med flere blomster 
sammenlignet med planter som kun har udviklet 1 klase/skud. 
Blomsterne vil også kunne være stærkere (bedre udviklede) så 
de er mere tilbøjelige til at sætte frugt og frugtstørrelsen kan i  
disse tilfælde også blive forhøjet. En god blomsterudvikling kan  
således slå igennem på flere niveauer/parametre – og ligeledes 
en dårlig! Derfor er der en tendens til, at vi koblet med fore-
komsten af en 2. klase på 150 g vil have en større første klase på 
f.eks. 250 g (i stedet for 200 g), og gennemsnitsvægten ender så  
alligevel på ca. 200 g/klase. Jeg vil derfor tillade mig at antage at 
klasestørrelsen er 200 g, uanset om der er 1 eller 2 klaser/skud.  
En vækst i antallet fra 1 til 2 klaser per skud vil således betyde  
en fordobling af udbyttet på skuddet. I princippet er der selvføl-
gelig ikke noget i vejen for, at man ved udbytte-estimeringen 
regner med forskellige klasevægte for forskellige positioner, men 
det forenkler det lidt bare at bruge én gennemsnitsvægt. 

Går vi således et skridt videre i “hierarkiet” af udbyttekompo-
nenter, når vi til antallet af frugtbærende skud per meter række, 
og da vi i eksemplet her har plantet en plante/m, taler vi altså 
samtidig om, hvor mange frugtbare skud der er per plante. 
Tekstbøger om vindyrkning taler ofte om, at det optimale antal 
skud/m række ligger omkring 12-15. Ved flere skud end dette 
begynder løvvæggen at blive for tæt, og der opstår for megen 
intern skygge, fordi bladene vil overlappe hinanden og en lavere 
andel vil være soleksponeret. Det giver også øget ophobning af 
fugtighed i løvvæggen og dermed øget risiko for sygdomme. 
Nogle af disse (12-15) skud vil være såkaldte “erstatningsskud”. 
Det er de (2) skud, som skal bruges til næste års produktion, 
hvor den ene anvendes til frugtranke og den anden klippes 
kort (over 2 knopper) til en ny stab/spore, hvorfra det følgende 
års erstatningsskud etableres. For at sikre at de udvikler sig 
optimalt, vil vi ofte fjerne frugten fra disse 2 skud. Da disse skud 
vil være skud fra basale knopper (de 2 nederste knopper), vil de 
ofte være med få eller ingen klaser afhængig af sort og klima. 
Nogle bruger ikke at beskære med brug af stab og tager i stedet 
erstatningsskuddene direkte fra stokkens hoved, og de vil da 
være endnu mere tilbøjelige til at være ufrugtbare som førsteårs 
skud. Regner vi således med at vores “ideal plante” skal have 2 
erstatningsskud (fra en stab) og 10-12 frugtbare skud fra ranke, 
vil der være 12-14 skud i alt/m række. Med blot 1 klase per skud 
à 200 g/klase giver det således et udbytte på 2-2,4 kg/plante 
(eller per m række). Med 3.600 planter per ha er det altså måden 
at opnå et udbytte på 7,2 - 8,6 tons/ha – svarende til 7½ tons 
scenariet nævnt tidligere. 

Grunde til høje og lave udbytter
Hvorledes kan vi nå et udbytte på ca. 10 tons? Med 3.600 m 
række/ha kræver det som nævnt 2,8 kg/m. Så med en klasestør-
relse på 200 g skal vi finde plads til 14 klaser. Har vi 10-12 frugt-
bare skud er en mulighed, at vi har 2 klaser på 2-4 af disse skud 
(og 1 på de øvrige). Her bør man vælge at lade den ekstra klase 
side på de kraftigst voksende af de 10-12 frugtbare skud. Er der 
et af erstatningsskuddene, som er meget kraftigt og som har 
ansat en blomsterklase, er muligheden også at lade den bære en 
af de ekstra klaser. Mere skal der ikke til – fristes man til at sige! 
Imidlertid kommer vi meget hurtigt til at skulle fokusere på an-
tallet af skud per m række. Planter der står på 1 meters afstand 
med en enkelt frugtranke får ikke uden videre 10-12 frugtbare 
gode skud. Det kan faktisk godt være vanskeligt at opnå. Og det 
er min oplevelse, at problemet med mangelfulde udbytter oftest 
skyldes, at skudantallet er for lavt. Prøv selv at tælle skud på 
nogle tilfældige planter f.eks. hver 10. eller 20. plante i marken 

alt efter markens størrelse. Så kan man bagefter bruge denne 
faktor til at estimere antal skud i hele marken. Opdel gerne tæl-
lingen i gode fuldt udviklede skud og svage/underudviklede 
skud. Der er ofte ikke det antal skud man tror! Effekten af for få 
skud kan let illustreres med udgangspunkt i mit ideal plante ek-
sempel. Har vores plante i stedet kun 8 frugtbare skud, så falder 
udbyttet drastisk til "kun" 1,6 kg/m eller 5,8 tons/ha (forudsat 
vi stadig har en klase på 200 g/skud). Med små justeringer af de 
centrale udbytte komponenter kan vi således hurtigt bevæge os 
mellem scenarier fra 10 tons over ca. 7,5 tons og ned til 5-6 tons/
ha. Og bevæger vi os yderligere nedefter i skudantal (f.eks. på 
grund af lavere vækstkraft forårsaget af mangelfuld gødskning, 
vandmangel eller for tidlig bæring på unge planter), kan vi ende 
med kun at have 5-6 frugtbare skud/plante. I sådan en situation 
er klasestørrelsen også ofte mindre og når måske kun en vægt på 
100 g/klase. I dette tilfælde er vi pludselig kun på 500-600 g/m 
og dermed helt nede på 2,2 tons per ha! Selv om vi opretholder 
en klasestørrelse på 150 g, bliver udbyttet kun på 900 g/m, og vi 
befinder os på de lave udbytter på omkring 1 kg/m række, som 
vi nogle gange ser rapporteret. Og det samme som jeg i mine 
indledende diskussion af de samlede kommercielle produktions-
tal nåede frem til kunne være fremherskende. Dette års høstrap-
port underbygger i øvrigt også dette. De 10 avlere, som har mere 
end 500 stokke, rapporterer et samlet udbytte på ca. 16 tons fra i 
alt ca. 15.000 stokke (se “Druehøsten årgang 2021” side 8). Efter 
de seneste års gentagne maj frostskader behøver jeg vel næppe 
nævne, at en sen forårs frostskade også sagtens kan reducere an-
tallet af frugtbare skud på en plante i et tilsvarende omfang. Der 
kan med andre ord være mange årsager til, at vi mange gange 
ender med kun at producere 3 tons/ha i stedet for 9!

Man kan selv prøve at regne lidt på disse forskellige nøgle-
komponenter i udbyttet, og man vil herefter kunne konkludere, 
at antallet af frugtbare skud per m række er en ekstremt vigtig 
udbyttekomponent. Klasestørrelse og antal klaser per skud er 
naturligvis også vigtige parametre, men ofte får de mindre effekt 
fordi der i høj grad opstår en kompenserende interaktion. F.eks. 
kan en lidt for lille klasestørrelse kompenseres med lidt flere 
klaser per skud – og omvendt. I tabel 1 har jeg lavet en oversigt 
over de gennemgåede udbyttekomponenter med eksempler på 
deres variation og effekt og angivet de vigtigste faktorer som 
påvirker udviklingen af den pågældende udbyttekomponent.

Gode stabbe/sporer. Foto Torben T-A. 
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har været god og skuddene har nået op i fuld højde (i sorter med 
meget tætte klaser som Johanniter bør man vente med topning, 
så konkurrencen fra skudspidsernes vækst kan hjælpe til at 
sætningsprocenten ikke bliver for høj). I forhold til at påvirke 
den efterfølgende frugtudvikling, så har man her rig mulighed 
for ved sommer beskæringen og sygdomsforebyggelse at sikre 
optimal bladfunktion og dermed sikre en god udvikling. Her 
handler det meget om at sikre det optimale blad/frugt forhold, 
som også er afgørende for frugtkvaliteten. Det vender jeg tilbage 
til. For først er det vigtigt at sætte fokus på starten af vækstsæso-
nen, hvor den meget vigtige udbytte parameter “antal skud/m 
række” bliver fastlagt.
 
Hvordan opnår vi nok skud/m række?
Det store spørgsmål er jo, hvordan vi sikrer os et tilstrækkeligt 
antal skud/m række. Det kan der være flere veje eller metoder 
til. Den simple metode, som dog kun har begrænset mulighed 
for effekt, er at cirkelbinde frugtranken. Hvis internodie-afstan-
den er lang og man binder ranken fladt ned til tråden vil en 
plante med internodier på 15 cm kun kunne opnå 6 skud på en 
ranke, der er 90 cm lang (forudsat at alle knopper har overlevet 
vinteren og bryder). Laver man i stedet en cirkelbinding i en stor 
bue, kan ranken i stedet opnå en længde på 120 cm, og man får 
derved 2 skud mere på ranken. Det bringer os imidlertid ikke 
op på 10 eller 12 frugtbare skud. Alternativt kan man i stedet 
anlægge en ekstra frugtranke. I stedet for at arbejde med én stab 
med 2 erstatningsskud kan man anlægge 2 stabbe, så man kan 
nedbinde 2 ranker parallelt med hinanden. Det giver jo poten-
tielt mulighed for dobbelt så mange skud. 

I denne situation kan man kort efter knopbrydning i sin skud-
lugning justere antallet ned til det niveau man ønsker. Og man 
fjerner selvfølgelig i denne proces de skud der er svagest og dem 
der ikke ser ud til at være frugtbare. Det er også her at dobbelt-
skud fra de sekundære knopper fjernes. Nu har man pludselig 
mulighed for at udvælge 10 kraftige frugtbare skud på planten, 
også selvom enkelte knopper er døde eller ikke har brudt. Ende-
lig er der den alternative mulighed til påvirkning af skudstruk-
turen nævnt i tabel 1, at skifte til kordon dyrkning. 

En sådan udvikling starter med, at man nedbinder en god 
veludviklet frugtranke fladt til bæretråden, da det er bedst at 
etablere kordonen i sin fulde længde i et hug. Året efter ville man 
jo normalt have lagt en ny frugtranke ned. Det undlader man og 
klipper i stedet skuddene fra de enkelte nodier som korte stabbe 
med 2 knopper på hver. På denne vis anlægges altså 2 skud fra 
hvert nodie og man får derved en fordobling af skudantallet. 

Management effekter på udbytte
Beskærings- og udtyndingspraksis er meget direkte afgørende 
for antal skud/m og antal klaser/skud, men antal klaser/skud 
er grundlæggende afhængig af blomsterudviklingen året før og 
dermed kvaliteten af erstatningsskuddene. Jeg plejer derfor ofte 
at simplificere karakteristikken af den dygtige producent til at 
være “en der forstår at producere gode erstatningsskud”. Og 
som jeg antydede tidligere, så giver en god skud- og blomster-
udvikling ikke kun flere frugtbare skud, men antal klaser per 
skud og klasernes udviklingsgrad er også positivt korreleret. 
Klasestørrelse med hensyn til antal blomster er defineret af 
blomsterudviklingen, og så bliver den endelige klasestørrelse 
påvirket af frugtsætningsprocenten og den efterfølgende frugt-
udvikling. Med hensyn til at øve indflydelse på disse processer 
så kan man forsøge at gøre hvad man kan, for at planten ikke 
er stresset i frugtsætningsfasen. Planten må f.eks. ikke mangle 
næringsstoffer. Specielt kvælstof er meget vigtigt for både blom-
sterudvikling og frugtsætning. Men forebyggelse af sygdomme 
og dermed nedsat bladfunktion er også en vigtig parameter, 
hvor vi faktisk kan gøre noget, og endelig kan man – hvis man 
har adgang til vanding – forhindre at planterne er tørkestres-
sede. Især tørkestress kan have meget negativ effekt på frugt-
sætning, som er den fase i hele vækstsæsonen, hvor planten er 
mest følsom for stress. Det sidste, man ser nævnt i lærebøger, er 
at man kan forsøge at forbedre sætningen ved at fjerne konkur-
rerende vækstpunkter, så planten sender så megen energi/
kulhydrater og næringsstoffer som muligt i retning af klaserne. 
Det kan opnås ved at klippe toppen af skuddene omkring fuld 
blomstring. Det giver dog kun mening, hvis skududviklingen 

Tabel 1. Hierarkiet af udbytte komponenter i vindruer. Hvordan de er defineret og hvilke 
dyrkningsteknikker og forhold de påvirkes af. Eksempler illustrerer hvordan udbyttet påvirkes.  

Udbytte komponent Defineret af Eksempel Påvirkes/bestemmes af

Plantesystem Række afstand og planteafstand 2,5 m x 1 m = 3.600 pl/ha

Skudstruktur Antal skud/plante 10 skud/plante på ranker (eller kordon) 
=> 36.000 skud/ha (+ erstatningsskud)

Beskæringssystem: 1 eller flere 
frugtranker eller kordon

Skudtype Andelen af skud der er frugtbare Hvis alle skud på ranker har klaser => 36.000 
frugtbare skud/ha. Er det kun 80% så er der kun 
28.800. 

Skud, knop- og blomsterudvikling 
året før. 

Blomsterudvikling Antal klaser/skud 1 klase/skud => 36.000 klaser/ha. Hvis 50% har 
2 klaser => 1½ klase/skud = 54.000 klaser

Blomsterudvikling året før samt 
beskæring og udtynding.

Klaseudvikling Klase størrelse (antal bær/klase) 100 eller 200 bær/klase => 3,6 eller 7,2 tons/ha 
ved 36.000 klaser/ha og bær a 1g

Sort, bestøvning og 
frugtsætningsvilkår

Bærudvikling Bærstørrelse (og modningsgrad) 1 eller 2 g/bær => 100 eller 200 g/klase ved 
100 bær/klase

Sort, klima og blad/frugt forhold

Omlægning til kordon giver dobbelt så mange skud. Foto Torben T-A. 
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men med bl.a. Villaris og Johanniter, mens anden høst anvendes 
til bordvin. 

Planterne høstes således af 2 omgange, hvor første er en selektiv 
høst, hvor der plukkes “oven af” d.v.s. klaser med skader f.eks. 
fra hvepse eller begyndende råd høstes, og derefter plukkes en 
andel af resten f.eks. 50%, således at de sidste sidder godt fordelt 
på planten. Disse klaser har nu dobbelt bladareal til rådighed de 
næste 14 dage, så de får et afsluttende “sukker kick”. 

I tabel 3 har jeg suppleret med data fra optælling af skud 
foretaget januar 2022 forud for vinterbeskæringen. Tabellen 
illustrerer forhåbentlig tydeligt, hvordan jeg styrer antal skud/
plante (skud/m) og tilpasser det de enkelte planters kapacitet. 
I de unge rækker 8 og 9 er der enkelte svagere planter, som kun 
har fået 1 ranke, de fleste har nået et stadie med 2 ranker, mens 
en enkelt har fået 3. I den ældre og stærkere etablerede række 
har de svageste 2 ranker, mens de fleste har fået tildelt 3 og en-
kelte endog 4 ranker. Effekten på antal skud er som ventet flere 
skud/m med stigende antal ranker. Skudtællingen er opdelt på 
gode/veludviklede skud og svage skud, som er skud der typisk 
kun er blevet omkring ½ m. Skud man med fordel kunne have 
lavet en ekstra skudlugning for at fjerne, da de ikke bidrager 
positivt til plantens vækst og udvikling. Der er en tendens til 
flere svage skud med stigende antal ranker, men der er ikke 
særlig meget og primært i række 8. Endelig kan man konstatere, 
at omlægning til kordon er en meget effektiv måde at øge antal 
skud på. Jeg har desværre ikke opgjort høsten opdelt på de en-
kelte planteformer, men kun på de enkelte rækker. Man kan dog 
konstatere, at række 3 – som præsterede et kolossalt udbytte på 
hele 6,5 kg/m række – har opnået at udvikle et meget optimalt 
antal skud/m række på omkring 12-14 for langt de fleste planter. 
Gennemsnittet for hele rækken ligger på 13,5 gode skud/m 
række. Dette er inklusiv erstatningsskud fra stabbe. Der er ikke 
igennem vækstsæsonen foretaget nogen klaseudtynding, da det 
var min vurdering, at vækstniveauet i planterne var som det 
skulle være, derfor har jeg heller ikke fjernet eventuelle klaser 
fra erstatningsskud. Udregner jeg udbyttet per skud (baseret på 
antal gode skud/m) for de enkelte rækker, så høstede jeg 457 

Det centrale problem der klassisk er ved denne beskærings-
metode i et koldt klima er, at den kun efterlader os med skud 
fra de 2 basale knopper. På klassiske vinifera sorter er disse 2 
knopper ofte ikke eller kun meget begrænset frugtbare. Der 
kommer måske kun en enkelt klase på det øverste skud. Man får 
derfor mange skud, men mange af dem vil ikke være frugtbare. 
På disse sorter er man nødt til at arbejde med lange ranker, så 
man får mulighed for at have skud fra de mest frugtbare knop-
per på ranken. Typisk knop positionerne 3-7. Imidlertid er der 
efterhånden flere der har fundet ud af, at ikke mindst Rondo er 
særdeles frugtbar også fra de basale knopper. På Rondo kan vi 
jo ofte have både 3 og 4 klaser på alle skud. Og det kan ligefrem 
være en fordel at arbejde med nogle basale knopper, som måske 
kun får 2-3 klaser, så man får et mindre arbejde med udtynding. 
Men også vores vigtigste grønne sort Solaris har vist sig særde-
les frugtbar på de basale knopper. Så for begge disse sorter kan 
kordondyrkning være en meget effektiv måde at sikre de nød-
vendige skud per m række. En ændring i dyrkningsmetode som 
f.eks. Zachary Brierley gennemførte med stor effekt på udbyttet 
på Dyrehøj vingård. 

Individuel vurdering af bæringsevne ved beskæring
Antal skud er ikke kun meget vigtigt for et godt udbytte, det 
påvirker også plantens evne til at udvikle de enkelte skud. Man 
skal som udgangspunkt forsøge at holde planten i en balanceret 
vækst med et nogenlunde konstant antal skud fra år til år. Så 
opnår man den bedste balance mellem rodens evne til at forsyne 
toppen (løvvæggen) med vand og næring og løvvæggens behov. 
Er der for få skud i forhold til rodens kapacitet bliver væk-
sten for kraftig, og er der for mange skud bliver de for svage. 
Vinterbeskæringen er derfor mere end noget andet en øvelse 
i at aflæse, om planten har det optimale antal skud. Jeg giver 
derfor den enkelte plante kortere ranker hvis skududviklingen 
er for svag. Det gælder især unge planter. Og når væksten er 
god får den ranker i fuld længde. Hvis en plante med ranker i 
fuld længde har haft en god vækst med veludviklede skud, kan 
jeg beslutte at anlægge en ekstra ranke, så planten har 3 ranker i 
stedet for 2. Og endelig kan jeg i sjældne tilfælde med særlig god 
vækst i en ældre veletableret stok gå helt op til 4 frugtranker. 
Jo flere frugtranker der anlægges, jo vigtigere er det, at man i 
forårets skudlugning gør det omhyggeligt, så skudantallet ikke 
bliver større end ønsket. Effekten af dette skulle gerne lede til 
planter, der både er i god balance og også yder det optimale 
udbytte af høj kvalitet. I tabel 2 har jeg vist data for høsten af 
Solaris på Vrangbækgaard i 2021. Eksemplet vises med et ønske 
om at illustrere, hvad der er muligt at opnå i dansk vindyrkning 
med Solaris. Første høst indgår i årets mousserende blend sam-

Række Halvdel Høst 1 (25/9) kg Høst 2 (9/10) kg kg i alt Planter kg/plante kg/m t/ha

3 Nord 116 82,5 199 20 9,9 6,6 23,8

3 Syd 168 72 240 25 9,6 6,4 23,0

8 Syd 74,5 71 146 25 5,8 3,9 14,0

9 Nord 47 26 73 20 3,7 2,4 8,8

9 Syd 72,5 87,5 160 25 6,4 4,3 15,4

I alt: 478 339 817 Gens: 7,1 4,7 17,0

Brix: 21,5 22,6

Tabel 2. Udbytter på Solaris, Vrangbækgaard høsten 2021. Planteafstand i rækken 1,5 m. Række 3 plantet i 2011. Række 8 og 9 plantet i 2015. Alle på SO4. 
Række 9 nord skåret tilbage pga. for svag vækst i år 1. Udbyttet t/ha estimeret baseret på 3.600 m række/ha. Brix målt i saft efter presning. 

Solaris plante med ca. 6 kg/m række. 
Vrangbækgaard 2021. Foto Torben T-A. 
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på Dyrehøj vingård, Vejrhøj vingård, Frørup vingård og Pome-
tet. Et større antal planter blev hvert sted opmålt og blad/frugt 
forholdet bestemt, og ved høst blev frugtkvaliteten målt. I figur 
3 er sammenhængen mellem blad/frugt forholdet og total suk-
ker i druerne vist. Data viser en klassisk blad/frugt effekt, og det 
interessante er, at man skal helt ned omkring 10 cm2 før kurven 
rigtigt “knækker”. Øger man frugtmængden over dette niveau 
(mindsker bladarealet/g frugt), så falder sukkerkoncentrationen 
ret hurtigt, mens man opnår lidt mere sukker ved f.eks. 15 cm2 
og en lille smule mere ved 20 cm2/g, men herefter opnår man 
intet. Druerne evner simpelthen ikke at udnytte sukkerproduk-
tionen fra et areal større end ca. 20 cm2/g. Det eneste man opnår 
ved at øge bladarealet/g frugt over dette niveau er et lavere ud-
bytte, og sandsynligvis kanaliseres overskuddet af sukker over i 
en for kraftig vækst med alle de negative følger det har gennem 
en for tæt løvvæg, øget beskæringsarbejde, for kraftige skud 
med nedsat frugtbarhed osv. Kære venner, det er på høje tid, at 
vi får aflivet det forfærdelige gamle dogme, som plager vin-
avlen: At udbyttereduktion er nødvendigt for at lave vindruer 
(og vin) af høj kvalitet. Det passer ikke! Det er en erkendelse 
vinforskerne nåede frem til i 1980’erne og bl.a. formidlet i den 
meget populære lille bog “Sunlight into wine – A handbook for 
wine grape canopy management” af R. Smart og M. Robinson 
udgivet i 1991 (den kan stadig købes på Amazon for 84$). Der 
har i mange år været rygter om, at der snart kom en opdateret 
udgave, men det er desværre ikke sket. Og desværre har mange 
stadig ikke forstået budskabet. Jo, udtynding giver mening, hvis 
frugtbelastningen i forhold til bladarealet er for højt (bladarealet 
lavere end 10 cm2/g frugt). I denne situation vil man normalt 
også se, at skudvæksten er hæmmet af den store konkurrence 
fra frugterne. Bortset fra denne situation, så skader det mere end 
det gavner – ikke mindst på pengepungen – i form af for lave 
udbytter. Mit råd er derfor: Se på skudvæksten! Er den god og 
skuddene når fuld udvikling, så er frugtmængden helt ok. Men 
er der hæmmet skududvikling, så skal frugtmængden reduce-
res, og det skal ikke ske i slutningen af august, men så hurtigt 
som muligt. Formålet er at sikre, at skududviklingen retter sig 
og man får de gode skud, man skal bruge. Og den effekt får man 
naturligvis kun i skudvækstfasen og ikke i modningsfasen. God 
skududvikling vil senere sikre en ordentlig modning af frugten 
via et veludviklet bladareal, men ikke mindst er målet at sikre, 
at man får gode erstatningsskud til næste år. Sikring af gode 
erstatningsskud er der man skal have sit fokus! Har man det, går 
resten nærmest af sig selv. 

g og 499 g/skud på hhv. række 3 nord og syd mens de yngre 
rækker 8 og 9 præsterede hhv. 426 g og 387 g/skud. Generelt 
afspejler det 2 veludviklede klaser per skud. 

Sammenhængen mellem udbytte og kvalitet
Afslutningsvis vil jeg kort berøre effekten af udbytte niveau på 
frugtkvaliteten. Det handler om det, jeg også kalder blad/frugt 
forholdet. Dette forhold udtrykker, hvor stort et bladareal der 
er per g frugt. I lærebøger om vindyrkning kan man for klassisk 
vindyrkning i varme egne finde, at 10 cm2/g frugt er det der skal 
til, for at frugten bliver forsynet tilstrækkeligt til at sikre en god 
udvikling og kvalitet. I de køligere egne som midt Tyskland har 
jeg på forsøgsstationen LWG Veitshöchheim i Franken fået præ-
senteret, at man her anser det nødvendigt med 15 cm2/g frugt. 
Bladenes fotosyntesekapacitet er i det køligere klima lavere end 
længere sydpå. På baggrund at dette har jeg tidligere anbefalet, 
at man i dansk/skandinavisk kold klima dyrkning sigtede mod 
ca. 20 cm2/g frugt. De ekstra cm2 bladareal har jeg anbefalet 
etableret ved at arbejde med så høj en løvvæg som muligt. Øger 
man f.eks. løvvæggens højde fra 1,8 m til 2,3 m, opnår man ca. 
+5 nodier på skuddene. På hvert nodie sidder der et primært 
(stort) blad, som på Solaris i god vækst typisk er på ca. 300 
cm2. Desuden vil der (ved god vækst) typisk dannes sommer-
sideskud i den øverste del af løvhækken. Trimmes disse til korte 
skud med 1-2 blade, vil det øge bladarealet på de enkelte nodier 
med ca. 200-250 cm2, da disse sekundære blade på sideskuddene 
er mindre. Vi øger altså bladarealet per skud med omkring 3.000 
cm2. Det øger det enkelte skuds kapacitet til at kunne udvikle 
150-200 g mere frugt af høj kvalitet alt efter om man skønner at 
15 eller 20 cm2/g frugt er påkrævet. I æbler er blad/frugt forhol-
det også en helt central parameter i styringen af frugtudvikling 
og kvalitet, og her ved vi, at der er forskel mellem sorter. Ingrid 
Marie kan f.eks. udvikle en større frugtmængde af høj kvalitet 
per cm2 blad end Golden delicious. Vi betragter derfor Ingrid 
Marie som bedre tilpasset det danske klima end Golden delici-
ous. Det er min opfattelse, at lignende sortsforskelle gør sig gæl-
dende for vindruer, og jeg har derfor været interesseret i at se, 
om Solaris ud over at have et optimalt høsttidspunkt omkring 1. 
oktober ikke også er godt tilpasset det danske klima, således at 
den her formår at præstere en lige så optimal frugtudvikling ved 
f.eks. 15 cm2/g frugt som Sylvaner og andre klassiske vinifera 
gør det i Tyskland. I 2020 havde jeg en specialestuderende (Jo-
natan), som studerede udbytte komponenter, og vi havde forsøg 

Tabel 3. Effekten af plantestruktur (beskæring) på antal skud/m række. Antal 
ranker/plante besluttet ud fra vurdering af plantens vækstkraft (bæreevne). 
Planter i den ene ende af 2 rækker omlagt til kordon i januar 2021. Der er kun 
inkluderet veludviklede skud. 

Række Form Gode 
skud/m

Svage
skud/m

Antal 
planter

3 2 ranker 12,1 1,7 13

3 3 ranker 13,8 3,1 29

3 4 ranker 18,4 2,2 3

8 1 ranke 7,1 1,6 6

8 2 ranker 9,1 3 16

8 3 ranker 12,7 7 1

8 Kordon 14,0 3,5 2

9 1 ranke 5,0 2,7 2

9 2 ranker 9,2 3,1 14

9 Kordon 15,5 1,9 9
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Figur 3. Sukker koncentrationen som funktion af blad/frugtforholdet for Solaris
planter dyrket ved 3 vingårde og Pometet i 2020. Blå = Dyrehøj, Grøn = Vejrhøj, 
Rød = Pometet and Pink = Frørup. Hver plet angiver data for en plante. 
Gengivet fra Jonatan L. Hansen 2021, Master of Science afhandling, KU.
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Effekter af topografi og dyrkningsteknik
Afslutningsvis nogle supplerende kommentarer til figur 3. Det 
ses, at det stort set kun er ved Dyrehøj, at der er planter, som har 
så lavt et blad/frugt forhold at frugtudviklingen (kvaliteten) er 
hæmmet. Som nævnt har vi her at gøre med planter omlagt til 
kordon dyrkning og skudantal er derfor meget højt med over 20 
skud/m række. Desuden er der planter imellem hvor bladarea-
let er hæmmet på grund at vandmangel på toppen af skråningen 
i den lette sandrige jord, og i tillæg er vinmarkerne på bakkerne 
på Røsnæs meget vindudsatte. Bladene har derfor synlige vind-
skader. Denne del af den vestsjællandske kyst ligger ikke i læ af 
Fyn, så vestenvinden kommer frit ind med stor kraft. Man skal 
helt til Samsø og Jylland for at finde læ. Planterne fra den nedre 
halvdel af bakken i vinmarken på Røsnæs havde mere vand og 
næring til rådighed (det siver ned ad bakken), og det er planter-
ne her som repræsenteres af de mange punkter på figuren, hvor 
blad/frugt-forholdet er fint. Spredningen i punkterne afspejler 
også, at vi i forsøget havde lavet skududtyndinger, så der var 
rækker med 10, 15, 20 skud/m række og ubehandlede kontrol 
med ca. 23-25 skud/m (se tabel 4). 

Skudbehandlingerne gav naturligvis store reduktioner i udbyttet 
per meter række. Når en 40 eller 60% skudreduktion ikke bevir-
ker en lige så stor udbytte reduktion, hænger det sammen med, 
at man i en skudlugning laver en skudsortering. D.v.s. man fjer-
ner de svageste og mindst frugtbare skud. Desuden vil der være 
kompenserende vækst, hvor de færre skud og klaser udvikler 
sig lidt bedre, end de ellers ville gøre. Meget interessant er også, 
at når vi målte på saften og den vin vi lavede, fandt vi ingen 
signifikante forskelle mellem behandlingerne. På most densite-
ten kan man jo også konstatere, at Oechsle værdien kun ændrer 
sig ganske få procent. Man ser en noget mere dramatisk effekt 
på skududviklingen. En reduktion på 60% i skudantal/plante 
øger vægten pr skud med 64%. Igen delvist en effekt af fjernel-
sen af de svageste skud, men man er alligevel ikke i tvivl om, 
hvor et overskud af kulhydrater, vand og næring kanaliseres 
hen => øget skudvækst. Samtidig er det klart, at frugterne har 
en grænse for, hvor meget sukker de kan importere og omsætte/
ophobe, og at tilbyde dem mere giver stort set ingen effekt. Og 
som vinmager er det fuldstændig uinteressant, om druerne 

har 100 eller 105 °Oechsle! Så hvorfor ikke høste 250 kg i stedet 
for 160? Det er blad/frugt balancen på det enkelte skud, der er 
afgørende. Om der er færre eller flere skud betyder ikke noget, 
så længe skududviklingen er god. Ved høst var det tydeligt, at 
der var forskel på planternes vækst, når vi sammenlignede den 
nedre halvdel med den øvre halvdel af marken, som lå på en 
sydvendt bakkeskråning. Vi høstede derfor opdelt med 2 prøver 
fra hver skudbehandling – en fra den øverste del og en fra den 
nederste halvdel. Og som nævnt var der ikke forskel mellem 
behandlingerne, men der var forskel mellem frugten (og vinen) 
fra den øverste halvdel sammenlignet med den nederste. Det 
illustrerer på smukkeste vis, hvad der betyder noget for udbytte 
og kvalitet. Skal der ske en regulerende udtynding i en mark 
som denne, så skal det ske i den øverste del af bakken. Der hvor 
løvudviklingen er hæmmet af de dårlige vækstvilkår, og således 
at frugtmængden bliver tilpasset det lavere bladareal. Det vil sikre 
ikke blot en bedre frugtudvikling men endnu vigtigere en bedre 
skududvikling og dermed også mere energi til at sikre en bedre 
rodudvikling. Den del af planten, som lider allermest af konkur-
rencen fra for megen frugt, er roden. Kan man over nogle år 
sikre mere energi til rodudvikling, så kan man på den lange bane 
opbygge planter på toppen af bakken med et større og dyberegå-
ende rodnet, så planternes udbyttekapacitet med tiden øges og 
nærmer sig den, man ser på den nedre del af bakken. Og når der 
bringes gødning ud, kan den med fordel fokuseres på den øverste 
halvdel. Det handler om at opnå planter i balanceret vækst!

Jeg håber denne lille gennemgang af de komponenter, som 
bestemmer udbyttet og her tilslut også kvaliteten illustrerer, at 
de nævnte udbyttescenarier på både 7½ og 10 tons/ha er ganske 
realistiske. Gennemgangen håber jeg også har illustreret, hvor 
let man i stedet kan havne i for lave udbytter. 

Tak til Dyrehøj Vingård, Vejrhøj Vingård og Frørup Vingård for 
deres deltagelse i Jonatans MSc projekt.
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Tabel 4. Effekter af skududtynding i Solaris forsøg Dyrehøj vingård 2020. Der indgår 120 planter i hver behandling. Baseret på Jonatan L. Hansen, 2021.

Skud/plante % reduktion Total høst, kg % reduktion kg/plante g/skud % ændring °Oe % ændring

10 - 60 163 - 36 1,4 141 + 64 105 + 7
15 - 40 185 - 27 1,5 105 + 23 102 + 4
20 - 20 213 - 16 1,8 90 + 6 98 0

ca. 25 (Kontrol) 100 253 100 2,1 85 100 98 100
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