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HAGEPRATEN
«Å lage vin er en lang prosess»

Gjennom hele sommerhalvåret tar vi hagepraten inn i
spaltene lørdager fremover.
Med grønne fingre skriver
journalist Cecilie Nilsen
om det som rører seg
i distriktets hager.

Vinbonde Knut Helge Thompsen

Tips oss gjerne om
hagestoff tlf. 957 81 756
eller send en epost til
cecilie@favis.no

En drueklase få uker før den er moden.

AKTA

Sjekklisten

Fin utsikt fra et av
de øverste feltene på
Kvelland vingård.

- Nå skal snart nett settes
på alle drueplantene for å
forhindre at fuglene spiser
druene
- På noen sorter klippes
bladene slik at solen kommer inn til drueklasene.
Dette hjelper også til med å
tørke opp klasene etter fuktig vær
- Sukker og syre måles utover høsten for å finne riktig tidspunkt for innhøsting
- Innhøsting skjer i godt
vær
- Når planten er høstet er
det gunstig med mildvær
lengst mulig slik at planten
kan samle næring til vinteren. Dette gir også et bedre
utgangspunkt for neste vår

– En fin drueklase,
forklarer
Thompsen.

AKTA

tte dem mot fuglene.
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Knut Helge Thompsen

Dyrker drømmen på Kvelland vingård
uten kontakt med luft. Til slutt
tappes den på flasker i
mars/april.
Tidligere år har Thompsen
bare hatt rødvin, men i år skal
han også lage noe hvitvin.

– Å LAGE VIN ER en lang prosess. Sesongen for druene er
lang, og deretter tar det noen måneder å produsere vinen, sier
Thompsen.
– Til våren håper vi å ha produsert noen hundre vinflasker.
På vingården har Thompsen
1.500 planter av rundt 20 ulike

sorter. Siden 1999 har han prøvd
ut hvilke tidligere druesorter
som kan trives og gi god avling
på Kvelland. Thompsen har
fremdeles mange planer for vingården. Med tiden er tanken å utvide med 2.000 planter. Målet er å
produsere 5.000 flasker med vin
året. Slik kan han ha et årsverk i
vingården, et årsverk i bygget
med kafé og selskapslokale og et
halv årsverk med ekstrahjelp.

På Kvelland
vingård dyrkes
druer i et marginalt klima. Men
innehaveren
mener at det er
nettopp dette som
gjør at druene gir
en ekstra god og
aromatisk vin.

HAGEPRATEN
Cecilie Nilsen

– Klimaet for å dyrke druer er
marginalt her i landet. Men
høy dagtemperatur og lav nattetemperatur i druenes modningstid gir den samme gode
aromaen og smaken som klimaet gir norske jordbær. Det
gjør at det blir en helt spesiell
smak på vinen, forteller gründer Knut Helge Thompsen.

SIDEN 1999 ER OVER 40 forskjellige druesorter blitt testet
ved Kvelland vingård i Lyngdal. Med en drøm å lage sin
egen vingård hentet Thompsen de første plantene i Danmark. Siden har vingården
vokst seg større og større for
hvert år. På vingården åpnet
Thompsen for to år siden et lokale som inneholder både produksjonslokale, selskapslokale, vinkjeller og kafé og vinbar.
– Vi benytter noen av de tidligste tyske hvitvinsortene,
forklarer Thompsen, mens
hans går mellom radene av
drueranker. Den nederste delen av vingården består av
druer som blir til hvitvin.
– Vi har to-tre sorter hvitvinsdruer og to-tre sorter rødvinsdruer. Det har vært et tett
samarbeid med forskere i Europa for å komme fram til helt
nye rødvinsorter for vår vingård, sier Thompsen.
I tillegg til sortene som brukes til hovedproduksjonen av
vin, har gründeren et forsøksfelt med flere ulike druesorter.

– NOEN AV VINENE fra testfeltet tok jeg med til Tyskland.
Vinekspertene som smakte på
vinen kunne kjenne særegenheten, og mente vinen var
over tysk snitt. Jeg så større
og større glis. Det er sjelden
jeg blir rørt, men det er godt å

se at man er på riktig vei, smiler Thompsen.
Selv har Thompsen reist
mye for å lære og tilegne seg
mer kunnskap om vin.
Gjennom reisene har han fått
et bredt nettverk innen bransjen. Og første helgen i september tar han med vininteresserte på vintur i Pfalz i
Tyskland.
Thompsen går rolig fra drueplante til drueplante. Han
støtter opp skuddene og kikker på antall drueklaser. Alle
plantene i vingården er kjøpt
fra sertifiserte selgere, slik at
Thompsen kan være trygg på
at det ikke er sykdom i vingården. Og alle druene dyrkes
økologisk.
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Gjennom hele sommerhalvåret tar vi hagepraten inn i
spaltene lørdager fremover.

Tips oss gjerne om
hagestoff tlf. 957 81 756
eller send en epost til
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ARBEIDET I VINGÅRDEN begynner i februar. Da skal vinrankene trimmes og den kommende sesongen planlegges. I
slutten av april begynner de
nye skuddene å komme. Vinrankene vokser til utover våren og i juni velges de beste
skuddene ut til å bli druer.
– Nå er det snart tid for å redusere antall klaser på plantene. Si at det er tolv skudd på
en plante. På hvert av disse
skuddene er det passelig med
en eller to drueklaser. Vi kniper av de overflødige. Hadde vi
ikke gjort dette, ville ikke druene blitt ordentlig modne, forklarer Thompsen.
Vingründeren forteller at en
drueplante er fire år før den
får lov til å bære druer. Da gir
den kanskje én kilo druer. En
åtte år gammel drueplante gir
kanskje to kilo druer.
I slutten av august og begynnelse av september begynner rødvinsdruene å få farge.
Druene blir høstet i månedsskiftet september/oktober.

Bosted: Kvelland

AKTA

Sjekklisten
Sett gjerne drueplanten
•
utenfor drivhuset – trekk

Thompsen tilbringer mye tid blant vinrankene.

inn én grein. Slik kan man
høste druer over lengre tid
Ikke la drueplanten bære
druer de første tre årene.
Tillatt dette først det fjerde
året
For å forme planten slik
man ønsker, kan man i løpet av sommeren klippe i
de grønne skuddene, men
ikke i den flerårige veden.
Den flerårige veden klipper
man i februar –mars, før
saften stiger i plantene
Form gjerne drueplanten
som en T, og la de nye
skuddene vokse oppover
fra T-en
Reduser antall klaser per
skudd. Ha gjerne bare én
eller to klaser per skudd

•

En liten drueklase.

•

•
•

– DET ER MANGE SOM har
en drueplante eller to i hagen.
Gjerne en i drivhuset eller
under et lyst halvtak. Og flere
har på friland. Det er mange
som dyrker druer som hobby,
sier Thompsen, og fortsetter:
– Mange har gjerne satt drueplanten i drivhuset, og etter
kort tid fyller den hele drivhuset. Et godt råd er å sette planten på utsiden, for så å bare
trekke inn ei grein i drivhuset
– og ha resten av planten på
utsiden. Slik kan man høste
druer over lengre tid.
Han mener også at mange
gjør feil ved å ikke tynne drueplanten.
– Det viktigste man kan gjøre er å redusere antall klaser.
En klase på et skudd er greit.
Skal man ha flere må man tenke at en klase skal ha minimum åtte blader på skuddet,
for å ha to klaser må det være
minimum 16 blader på skud-

Alder: 40 år

Med grønne fingre skriver
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Kvelland vingård. Har Master of Science i satellittkommunikasjon og Master
på BI i prosjektledelse

Det er snart tid for å redusere antall drueklaser på plantene. Thompsen regulerer det slik at
hvert skudd bærer én eller to drueklaser. En plante har gjerne tolv skudd.
det. Dette for at druene skal
modne godt på friland. Drueklasene må ha nok blader for å
få nok sukker fra fotosyntese,
forklarer gründeren.
En annen ting mange gjør
feil, mener Thompsen er at de
lar drueplanten få bære druer
for tidlig.
– Ta vekk klasene de første
tre årene. Først det fjerde året
lar man planten få druer, råder han.

– MED VÅRT NORDLIGE klima tar det litt lengre tid for å
få vingården til å vokse til.
Men for å få til en god vin, må
plantene slite litt. Her må
plantene slite litt ekstra mye,
smiler Thompsen.
Druerankene står i etasjevis
oppover skråningen på Kvelland vingård. Dette gir gode
forhold for druene. Inntil hver
mur er det ekstra godt klima,
og her har Thompsen sorter

som krever det lille ekstra.
Thompsen har fremdeles
mange planer for vingården,
og målet er å produsere 5.000
flasker med vin året. Slik kan
han ha et årsverk i vingården,
et årsverk i bygget med kafé
og selskapslokale og et halv
årsverk med ekstrahjelp.
Sommeren står for døren.
Nå åpner Thompsen vingården for gjester gjennom sommermånedene.

... sto for hagepraten

– Klimaet med varme sommerdager og kjølige netter gir druene – og dermed vinen – den samme gode aromaen som norske
jordbær, sier Thompsen.

Faksimile fra hagepraten 16. juni.
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