
Vellykket dansk vinprodusent bruker BioAgri

Vinrankene står i flotte rader ned mot fjorden.

I mange år har det vært økologisk 

landbruk og fruktdyrking det har 

vært fokus på Hvidelykkegård på 

Sjællands odde. Siden 2007 har 

Esbjerg Niels Jensen og Anders 

Örnberg Eriksen produsert dansk 

vin. Da de to vinprodusentene 

begynte å lage vin, var det bare 

ment som en hobby, men de har 

etter hvert blitt en av de mest 

suksessfulle vinbøndene i Danmark 

med merket Örnberg vin.

Eierne bak Örnberg vin har alltid hatt tro 
på at det var mulig å dyrke vin i Danmark, 
og de har alltid fokusert på kontinuerlig 
forbedring. Dette har resultert i en rekke 
priser på vinene deres. Deres suksess 
er forankret i at de alltid har prøvd å 
gjøre det riktig første gang, noe de har 
oppnådd gjennom omfattende teoretiske 
kunnskaper om vindyrking fra en tysk 
vinprodusent. «Vår visjon er å lage en 
profesjonell dansk vingård som produserer 
vin med dansk karakter og internasjonal 
kvalitet», sier produsenten Esbjerg Niels 
Jensen.

I 2007 plantet de 2200 vinstokker på et av 
sine jorder. Her brukte de den tradisjonelle 
plasten for å sikre seg mot ugress rundt 
vinrankene. «Men det viste seg å være 
veldig vanskelig å fjerne plastfilmen», sier 
Niels Esbjerg Jensen, og legger til «Vi 
har brukt mye tid og energi på å fjerne 

plastfilmen, men selv etter åtte år, er 
det fortsatt rester av plast i bakken som 
forurenser jorden.» Da vinprodusenten 
Niels hørte det var mulig å bruke 
komposterbar film, var han ikke i tvil om 
at dette måtte testes. Våren 2015 ble det 
første jordet plantet med nye vinstokker 
og komposterbar film. Egenskapene til 
den komposterbare filmen er de samme 
som den konvensjonelle plasten, men den 
har en stor fordel at film brytes ned av 
mikroorganismene som forekommer som 
en naturlig del av jordsmonnet, og dermed 
unngår man å bruke tid og ressurser på 
fjerne plastfilmen. 

Fordelene med å bruke 
komposterbar film for vingårder
«Det var flere grunner til at vi ville teste 
BioAgri på den nye vingården,» sier Niels 
Jensen Esbjerg. «Vi trenger ikke bekymre 

oss om vedlikehold og som økologiske 
bønder bruker vi ikke kjemikalier på 
våre jorder. Samtidig holder filmen på 
fuktigheten i jorda og dermed får de nye 
vinstokkene de beste forutsetningene for 
vekst.»

Örnberg Wine forventer at komposterings-
prosessen er i gang i august, året etter 
at den nye vinstokken ble plantet. 
Vinrankene har da fått en god start, og har 
blitt beskyttet mot ugress.

«En av de største fordelene med 
komposterbar film er at den forsvinner 
av seg selv, og man unngår å forurense 
jorden med plast», sier Niels Esbjerg 
Jensen fra Örnberg Vin og fortsetter: «I det 
lange løp vil det være et billigere alternativ 
for oss, fordi vi pleide å tilbringe mange 
timer og penger på fjerning og bortkjøring 
av plasten».

Etter 8 år ligger den konvensjonelle plasten 
fortsatt i jorden
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Fakta om Örnberg Vin
Örnberg Vin ble etablert i 2007 av 
Niels Esbjerg Jensen og Anders 
Örnberg Eriksen. I 2014 nådde 
produksjonen opp til 12.000 
flasker vin basert på nesten 7000 
vinstokker. Året 2013 har så langt 
vært det beste året for de to 
vinprodusentene da fikk de totalt 
4 priser for årets beste vin, beste 
hvitvin, beste rosévin og beste 
dessert vin.

Utlegging av BioAgri film
Da den komposterbare filmen skulle 
legges ut på jordet, brukte de det samme 
utstyret som i konvensjonell plastfilm. «Det 
krevdes kun en liten justering av bredden 
på utleggeren for å få den tilpasset på en 
meter bred folie, ellers opplevde vi ingen 
forskjell til tradisjonell plantefilm», sier 
Niels Jensen Esbjerg.

Fakta om BioAgri  
komposterbar film
BioAgri film sammenlignet med tradisjonell 
landbruksfilm:

• Sertifisert i henhold til OK-Compost Soil 
dvs. biologisk nedbrytbar i jord

• Tilpasset livslengde, skreddersydd for 
forskjellige avlinger

• Ingen ekstra kostnader med fjerning av 
film

• Ingen rest som ligger igjen i jorden og 
forurenser jorden, som med tradisjonelle 
landbruksfilm i PE-plast

• Raskere tilgang til jorden etter 
innhøsting

• Et effektivt alternativ til den tradisjonelle 
plastfilmen, fra både agronomisk og 
miljømessig synspunkter

Sertifiseringer
Sertifisert som bionedbrytbar i henhold 
til den europeiske standarden EN 13432 
og den amerikanske standarden ASTM 
D6400.

Her er noen eksempler på de prisbelønnede 
danske vinene.

Det brukes samme utstyr til utlegging av BioAgri komposterbar film.

Med BioAgri har vinstokkene de beste forutsettninger for vekst.
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