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Skal hente vindrueplanter fra Tyskland - til
Lyngdal
Neste år drar Knut Helge Thompsen til Tyskland for å hente tusen vindrueplanter som skal realisere
drømmen om vingård på Kvelland i Lyngdal.
Irene Svozilik

LYNGDAL: I første omgang skal vindyrkeren hente tusen planter fra Tyskland. På sikt regner han
med å ende opp med 3.000-4.000 vindrueplanter på Kvelland, skriver Farsunds-avis.
Etablerer vingård, www.fvn.no./na24/article401108.ece
Dyrker vindruer i Lyngdal, www.fvn.no/nyheter/lister/article40117.ece
Det er på den fraflyttede familiegården i Lyngdal at Knut Helge Thompsen fra Oslo jobber med å
bygge opp sin egen vingård med tilhørende produksjonslokaler. Til våren går altså ferden til
Tyskland for å supplere vingården med flere vindrueplanter.
I 2000 hentet han de første stiklingene i Danmark. I 2004 fikk han støtte fra Innovasjon Norge for å
utrede mulighetene for å starte med druedyrking og vinproduksjon på gårdsbruket.
Per i dag har han cirka 200 planter fordelt på 30-40 sorter som han har brukt til å teste ut kvaliteten
på vinen, og testresultatene har vist at det er fullt mulig å satse på vindruedyrking i Lyngdal.
- Kunsten er å finne druesorter som tåler kulde. Flere av de jeg nå har under utprøving kan tåle ned
mot 25 minusgrader, fortalte 35-åringen til Fædrelandsvennen tidligere i år.
Han har allerede kjøpt en 8-tonns gravemaskin som skal brukes til å lage en terrasse på til sammen
ti dekar, som han skal plante vindruene på.
Thompsen anslår at de tusen plantene han skal hente i Tyskland vil gi en et par hundre flasker vin
om fire-fem år.
I løpet av noen år ser han derfor for seg at Kvelland vingård årlig kan produsere så mye som
nærmere 4.000-5.000 flasker med norsk vin.
- For å få vingården til å gå rundt økonomisk må jeg dyrke 3500 planter på et 10 mål stort areal.
Dette vil etter noen år kunne gi et sted mellom 4000 og 5000 flasker vin. Totalt må det investeres et
millionbeløp, sier Thompsen til Fædrelandsvennen.
Om to-tre år regner han også med å gå i gang med å anlegge et produksjonsanlegg for vin på
Kvelland vingård.
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