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Vedrørende notat om ”Klimaændringers betydning for udviklingen 

i arealet til vinproduktion i Danmark” 

 
NaturErhvervstyrelsen har i mail af 6. januar bedt DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug om et notat vedrørende udviklingen i arealet til vin-

produktion i Danmark – herunder gerne lidt om forventninger til udviklingen 

i fremtiden. Notatet skal bruges i forbindelse med opdatering af hjemmesiden 

klimatilpasning.dk’s landbrugsdel. 

  

Notatet herunder er udarbejdet af professor og temakoordinator for klima og 

naturressourcer Jørgen E. Olesen og akademisk medarbejder Inge T. Kristen-

sen, begge Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning 
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Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinpro-

duktion i Danmark 

 

Forudsætningen for vindyrkning er at der kan produceres vin i både tilstræk-

kelig mængde og kvalitet. Kvaliteten af vin bestemmes af en lang række for-

hold såsom druesort, grundstamme, jordtype, klima og dyrkningsteknik. 

Kombinationen af jordbund og klima har traditionelt været bestemmende for 

dyrkning af vin i Europa, og tilsammen danner det grundlag for begrebet "ter-

roir", som karakteriserer evnen til på et givent sted at producere en vin af en 

given kvalitet. Men mens jord giver en konstant baggrund for vindyrkning, så 

varierer vejret fra år til år, og det fører til variation i mængden og kvaliteten af 

de producerede vine. 

 

Vinproduktion er begrænset til områder, hvor klimaet er befordrende for vok-

sende druer med en afbalanceret sammensætning af sukker og syre, som både 

afspejler regionen og den pågældende druesort. Der er tre primære klimatiske 

betingelser for produktion af vin af høj kvalitet: 1) lav risiko for frostskader, 2) 

ophobning af tilstrækkelig varme om sommeren, og 3) fravær af ekstrem 

varme. Vinstokke er resistente over for sommertørke, forudsat jorden giver 

mulighed for tilstrækkelig dyb rodudvikling, og tørt vejr under høsten er en 

fordel for at sikre en sukkerkoncentration og undgå sygdomme. 

 

Vinens følsomhed for klima 

 

Opvarmningen som følge af klimaforandringer har i løbet af de seneste årtier 

generelt ført til forbedringer af vinens kvalitet i hele Europa. Det har mest væ-

ret en konsekvens af stigende temperaturer i løbet af vækstsæsonen, der på-

virker druernes kvalitet på flere måder. I foråret starter væksten i druerne, 

når temperaturer i en periode har været over 10 C. Desto tidligere og varme-

re forår, desto længere bliver druernes vækstperiode, og dermed øges mæng-

den og kvaliteten af vinen. I modningsperioden fører høj temperatur til dan-

nelse af tanniner, sukker og smagsstoffer i druerne, som også forbedrer vi-

nens kvalitet i kølige klimaområder. 

 

I Alsace har de varmere temperaturer i løbet af de seneste år har ført til højere 

sukkerindhold i druerne, hvilket resulterer i et højere alkoholindhold. Alko-

holindholdet i vin fra Riesling-druer i Alsace er steget fra omkring 9 vol-% i 

1970 til 11 vol-% i 2005. Der er imidlertid også negative virkninger af højere 

temperaturer. Således kan ekstrem varme under blomstring og under af væk-

sten af druerne forårsage tab af druer, manglende smag og dårlig eller for tid-

lig afmodning. 

 

Forskellige druesorter har forskellige optimale temperaturer. I det kølige kli-

ma i Alsace-regionen fås den bedste kvalitet generelt i hvide druesorter. Det 
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skyldes at klima i vækstsæsonen generelt ligger med gennemsnitstemperatu-

rer omkring 14 C. I varmere områder som f.eks. i Barolo regionen i Italien 

dyrkes røde druer, der kræver gennemsnitlige temperaturer på omkring 18,5 

C. En klimatisk opvarmning vil derfor flytte de optimale områder for dyrk-

ning af bestemte druesorter nordpå i Europa. En af de virkninger ville være, 

at det i de nuværende vindyrkningsområder vil være vanskeligt at opretholde 

kvaliteten af de traditionelle druer, hvilket har store konsekvenser for de nu-

værende regionale regler i Europa, som er opbygget for at sikre vinens kvali-

tet. 

 

Udvikling i det danske areal med vindruer 2005-2010 

 

I Danmark dyrkes kun druesorter, der kan tåle kolde vintre og som kan klare 

sig med en forholdsvis kort og kølig sommer. Den klimatiske opvarmning har 

dog gjort det muligt også at dyrke vindruer med rimeligt udbytte og kvalitet i 

Danmark. 

 

Arealet med vindruer er steget jævnt i perioden fra 2005 til 2010 med godt 5 

ha om året (figur 1). Antallet af bedrifter, der dyrker vin er steget fra 33 til 67. 

Det gennemsnitlige areal pr. bedrift er på under 1 ha. Bedriften med det stør-

ste areal havde i 2010 6.5 ha. I 2005 havde kun 4 bedrifter et samlet areal 

med vindruer på over 1 ha. I 2010 var antallet af disse bedrifter steget til 13. 

 

I 2005 var 88 % af arealet med vindruer placeret i de tre sydligste regioner 

(Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland) med hovedvægten på Sjælland (fi-

gur 2). Midtjylland og Nordjylland udgjorde kun 12 % af arealet. I 2010 var 

denne andel steget til 28 %. Stigningen er primært sket i Midtjylland. 

 

Størstedelen af vinmarkerne (65 %) er under 3 år gamle (figur 3). Den lave al-

der hænger især sammen med den voldsomme vækst i arealet med vindyrk-

ning. Med den forventede opvarmning må arealet med vindyrkning forventes 

fortsat at vokse og dermed vil der formentlig fortsat være en forholdsvis ung 

bestand af vinstokke i Danmark. 

 

Vindyrkning i Danmark i et fremtidigt varmere klima 

 

Ved Aarhus Universitet er det undersøgt, hvordan dyrkningsforholdene for 

Chardonnay druer vil udvikle sig i Europa fra i dag frem til 2040. De klimati-

ske krav til dyrkning af afgrøder sammenfattes i temperaturindeks i form af et 

antal varmeenheder, som dyrkningssæsonen skal opnå, for at afgrøden kan nå 

at modnes. Det såkaldte Huglin temperaturindeks bruges til at angive dyrk-

ningsegnetheden for vin. Beregningerne bygger på fremskrivninger af klima-

et, gældende for år 2020 og 2040, foretaget med seks forskellige klimamodel-

ler.  
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Dyrkningsområdet for Chardonnay-druen rykker nordpå i Europa (figur 4), 

men ifølge beregningerne vil disse druer ikke vil være dyrkningsegnede i 

Danmark inden for tidshorisonten.  Der er her valgt at fokusere på Chardon-

nay druer, som har et relativt lavt varmekrav (1700 Huglin enheder). En vin-

drue som Syrah har et højere varmekrav på 2100 varmeenheder og vil derfor 

være vanskeligere at dyrke. Det må dog understreges, at alle beregningerne i 

figur 4 er foretaget ved hjælp af et gennemsnitklima for forholdsvis store om-

råder. Det betyder, at der for alle afgrøder være mange lokalområder inden 

for kvadraterne (sydvendte skråninger og lignende lune hjørner), hvor vin-

druerne med fordel kan dyrkes. 
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Figur 1. Udvikling i arealet med vindruer 2005-2010.  
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Figur 2. Areal i ha med vindruer i 2005 og 2010, opdelt på regioner. 
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Figur 3. Areal med vindruer fordelt på markernes alder i 2010.  

 

 

 
Figur 4. Grænser for dyrkningsegnethed i år 2020 og 2040 for vin 

(Chardonnay druen). Kortene er baseret på klimascenarier frembragt af 

seks forskellige klimamodeller. Grøn: Områder der er dyrkningsegnede i 

dag (baseline scenarium). Gul: Områder der entydigt er dyrkningsegne-

de under klimaændringer. Rød: områder hvor de 6 modellers forudsigel-

ser ikke er entydige. 

 


