En af landets største vinmarker ligger i Marslev
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Jan og Dina Nyholmgaard har slået sig ned som vinbønder. Druerne dyrkes på i alt 45.000 kvm. vinmarker.
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Marslev: Kan man dyrke vin på Fyn. Selvfølgelig kan man det, mener Jan og Dina
Nyholmgaard. Fra deres ejendom på Mejerivej i Marslev er de i fuld gang med at dyrke vin på
deres jord, der i bogstaveligste forstand ligger lige i baghaven. Med en frisk sydvestlig vind,
der nu og da antager styrke af kuling, og regelmæssige regnbyger, er sommeren netop så
dansk og lunefuld, som vi kender den bedst. Men med de rette druesorter kan den sagtens
lade sig gøre.
- I løbet af de næste fire til fem år kan vi i Danmark lave hvidvin, der er helt på højde med
vinen fra Mosel og Alsace, siger Jan Nyholmgaard, der sammen med hustruen står for driften
på det tidligere husmandssted.

For to år siden var der sået raps på de 4,5 hektar jord bag ejendommen. I dag står der 11.000
vinstokke, og parret har selv sat hegn, forberedt jorden, sat hver en plante og banket mere
end 3500 pæle i jorden til de i alt 15 kilometer espalier.

Mikroklima
- Det handler om at lave et lille mikroklima. I Norden er det en fordel, hvis druerne gror tæt på
jorden, og så skal de have læ, siger vinbonden, der har plantet levende hegn hele vejen rundt
om vinmarken.
Sidste år var produktionen beskeden. Bare 304 flasker blev det til, men det var mest for sjov og for at prøve tingene af.
Allerede næste år er der druer nok til at producere et sted mellem 12.000 og 15.000 flasker.
Salget skal i første omgang ske fra en gårdbutik, men lokale restauranter har også vist
interesse.
Parret har sammen drevet et rengøringsfirma siden 1986, så det vidste, hvad det vil sige at
drive virksomhed, da den blev solgt tilbage i 2007. Og umiddelbart efter var vinproduktionen i
fuld gang.
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