Danmark får sit første godkendte vinområde
EU har netop for første gang tildelt en fødevare fra Danmark Beskyttet Oprindelses
Betegnelse. Beskyttelsen gik til vinområdet Dons, som nu er det nordligste
vinområde i Europa. Det betyder, at boblerne fra vinbonden Sven Moesgaard kan
betegnes ”Kvalitetsvin”.
Syv år efter, at vinbonden Sven Moesgaard sammen med Fødevarestyrelsen sendte en ansøgning til EU for
at få anerkendt sine vinmarker som et vinområde med Beskyttet Oprindelses Betegnelse (BOB), er han nu
kommet i mål.
EU har netop meddelt, at området Dons nordvest for Kolding er et BOB-område, og dermed kan der stå
BOB på flaskerne fra Skærsøgaard, nøjagtig som der står AOC på de franske vine og DOCG på de italienske
vine. Det betyder også, at vinbonden må give sine mousserende vine fremstillet efter produktforskriften
betegnelsen ”Kvalitetsvin”, og at Dons nu ligestilles med vinområder som Bordeaux og Champagne.
Sven Moesgaard har derfor god grund til at lade en prop springe fra én af flaskerne med bobler. Han jubler
over, at den lange proces er blevet belønnet.
”Det har til tider været noget op ad bakke at lave vin i Danmark. Fra at dansk vin i begyndelsen var lidt til
grin, er jeg nu foregangsmanden for dansk vin”, siger Sven Moesgaard.
Godkendelsen kommer 20 år efter, at han plantede de første vinstokke på skråningerne omkring sin gård,
Skærsøgaard, i Dons.
I 2001 blev Danmark godkendt af EU som vinproducerende land, men det er første gang, at Danmark får et
anerkendt vinområde med kvalitetsvine. Dons vindistrikt er på ca. 500 hektarer, og i dag er der kun én
vingård, nemlig Skærsøgaard, som består af 43 hektarer, hvoraf de 7 hektarer er vinmarker.
Sven Moesgaard har vundet 208 medaljer, heraf mange internationale, for sine vine fra Skærsøgaard, men
den mousserende vin har taget næsten halvdelen af medaljerne. Både de anerkendte bobler og andre vine
fra Dons er at finde på vinkortene på nogle af landets ypperste restauranter bl.a. Michelin-restauranterne
MeMu i Vejle og AOC i København.
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