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talande siffra från tidningen Le Parisien 
går bara inte att undanhålla:

År 1960 var genomsnittskonsumtionen 
av vin i Frankrike 100 liter per person 
och år. Men 2015 hade den siffran fal-
lit till 42 liter. Och rent ovetenskapligt 
är det ju inte svårt att undgå att se hur 
fransmän hellre dricker vatten än vin på 
lunchrestaurangerna, eller hur?  Vin och 
bilkörning i kombination minskar också 
i snabb takt eftersom myndigheternas 
kontrollapparat ständigt utvidgas.

Det är så klart vingårdar belägna högt 
upp som drabbades hårdast av frosten. 
Knepen från vinodlarna att få upp tem-
peraturen är många. Och det måste ske 
snabbt när kylan väl slår till. 

Ett sätt kan vara att tända stora tunnor 
med paraffin och göra dem till gigantis-
ka värmeljus längs raderna av vinran-
kor. Ett annat sätt är att placera ut gi-
gantiska fläktar på fälten som får luften 
att cirkulera. Eller helt enkelt att låta 
lågflygande helikoptrar med snurrande 
rotorblad göra samma jobb. Men trots 

Att gå tillbaka till världskrigets slut 
för att hitta jämförbara år verkar 
lite väl alarmistiskt. Men ett van-

ligt omdöme för 2017 är ”historiskt lågt”. 
Inkomstmässigt har det varit tufft för 
odlarna.

Beräkningar talar om en samlad förlust 
för 2017 på ungefär en miljard euro. 

De värsta dysterkvistarna menar 
att det här är den sämsta fran-
ska vinskörden sedan 1945. Eller  
1959, eller 1961, beroende på vil-
ka referensramar man har. 

Det handlar om aprilfrost och 
hagelstormar. Följt av regn och 
torka.

Nej, ingen påstår att  2017 varit 
en höjdare rent kvantitetsmäs-
sigt. 

Men kvaliteten är bra, trots be-
tydande ekonomiska förluster. 

Varför nära fem miljarder 
vinflaskor är ett misslyckande

En perfekt vacker vinodling i perfekt inramad natur och klimat. Det är så vi vill se de böljande raderna av vinrankor. 
Men vädrets makter ställer allt oftare till problem för odlarna. Den globala uppvärmningen skapar osäkerhet och nervositet. 

Är det inte frost och hagel på vårkanten kan det vara för mycket sol och extrem värme när sommaren kommer. 

När frosten överraskande slår till – särskilt på nätterna – gäller det för odlarna att blixtsnabbt 
få ner kylan runt de känsliga vinrankorna. Metoderna är många såsom stora fläktar, eller  
lågflygande helikoptrar med sina rotorblad. 
Eller att helt enkelt placera ut värmande små eldar längs raderna. Foto: Domaine du Ridge

Sol ökar sockret i druvorna vilket innebär 
högre alkoholhalt i vinet. En del odlare har 

därför fått skriva om etiketterna på flaskorna. 
Från sedvanliga 12,5 % till 15 %.
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En intressant detalj i sammanhanget är 
att traditionellt svarar ”fina viner” för 
ungefär tre procent av totalproduktio-
nen men samtidigt 20 procent av den 
totala omsättningen. Det betyder så 
klart att om de fina vinerna säljer bra 
hjälper det ekonomiskt upp hela vin-
sektorn. 

Alkoholstarkare vin 
Den nationella trenden är att vinskör-
den verkar flyttas bakåt i almanacken 
vecka för vecka. För inte så många år 
sedan skördade man i mitten av sep-
tember men nu ligger det i allmänhet 
en månad tidigare. Druvorna mognar 
helt enkelt fortare och de är oftast 
mindre vilket innebär bättre kvali-
tet på druvsaften. En annan sak som 
odlare noterar är att druvorna blivit 
sötare vilket också innebär mer alko-
hol. Så på en del odlingar har de van-
liga 12,5 procent som brukar står på  
flasketiketterna i en del fall fått skri-
vas upp till 15 procent.  

Värst drabbad vinregion under fjolår-
et verkar Bordeaux ha varit där frosten 
förstörde över hälften av den förvänta-
de skörden. Languedoc och Alsace blev 
likaledes hårt drabbade  med ungefär 
30 procent mindre. Medan Médoc, Sa-
int-Emilion och delar av Pomerol klara-
de sig hyfsat med enbart mindre frost-
skador. Dock, sammanfattningsvis är 
ordet ”katastrof” ändå ett vanligt före-
kommande ord i sammanhanget.

Det var april som var den tuffa månaden 
för vinodlarna. Det franska jordbruksde-
partementets statistikavdelning Agreste 
skyllde situationen på: ”Vårkylan som 
slog till mot en del vinproducerande 
områden medan återkommande vindar 
gjorde situationen värre genom torka 
runt Medelhavet och rankor skadade av 
frost”. 

Tappat flera miljarder flaskor 
Enligt färska siffror från de franska jord-
bruksmyndigheterna gick landets sam-

lade vinskörd ner 17 procent i fjol jäm-
fört med året innan.  2016 var skörden 
45,5 miljarder hektoliter, 2017 blev den  
37,2 miljoner hektoliter som motsvarar 
en minskning till ”bara” 4,9 miljarder 
vinflaskor.   

När man bryter ner siffrorna regionalt 
producerades det 450 miljoner flaskor i 
Bordeaux 2017 jämfört med 775 miljoner 
flaskor 2016. Så visst är skillnaden stor. 

Italien är nu världens största vinpro-
ducent med runt 40 miljoner hektoliter 
och har passerat Frankrike som ligger 
tvåa och medan Spanien är trea. Nu är 
det dock inte bara frost och hagel som 
påverkat vinodlarna negativt. Även tor-
ka och förödande skogsbränder tar sin 
beskärda del. Samt att de geografiska 
skillnaderna hur bakteriella sjukdomar 
påverkar vinrankorna och insekter som 
förstör själva plantorna. Därför har 
franska staten avsatt 10,5 miljoner euro 
till ett landsomfattande forskningspro-
jekt som rullar fram till 2020. 

EU svarar för 61 procent 
Nu är det inte bara Frankrike som har 
haft en dålig vinskörd 2017. Enligt 
EU-kommissionen förväntas den tota-
la skörden bland medlemsländerna ha 
minskat till omkring 145 miljoner hek-
toliter. Det är 22 miljoner hektoliter 
mindre än 2016. För övrigt svarar EU 
för 61 procent av hela världsproduktio-
nen av vin, enligt siffror för 2016.  

Men konkurrensen ökar och flera andra 
länder år ”på gång”. USA svarar för 8,7 
procent, Argentina för 5 procent, Austra-
lien 4,8 procent, Kina 4,4 procent, Chile 
3,9 procent, Sydafrika 3,5 procent och 
Nya Zeeland för 1,2 procent. Sammanta-
get har världskonsumtionen av vin ökat 
med sex procent sedan år 2 000. 

Anledningen att Frankrike tappar ex-
portandelar för åttonde året i rad till i 
huvudsak Italien och Spanien beror inte 
enbart på mindre volymer utan också på 
priset. Mätningar visar att över 80 pro-
cent av allt exporterat franskt vin säljs för 
mer än fem euro per flaska utomlands. 
Det italienska vinet som exporteras säljs 
för hälften. Lägst pris har det spanska vi-
net som kostar 1,16 euro flaskan. 

100 liter har blivit 42 
Samtidigt ska man veta att det är frans-
männen som konsumerar mest vin i 
hela EU följda av italienare, tyskar, brit-
ter och spanjorer i nämnd ordning. En 

snabba räddningsoperationer såg alltför 
många vinrankor under fjolåret ut som 
”torkad tobak”. 

Så är det bara nattsvart för vinåret som 
just börjat? Inte alls! Odlare hoppas 
mycket på nya vinrankor som nu bör-
jat leverera för skörd. Och även om den 
totala kvantiteten gått ner så är kvalite-
ten hög på många platser och i många 
traditionella odlingsområden runt om i 
landet.

Globala uppvärmningen 
Men visst. För många odlare är den glo-
bala uppvärmningen en realitet och som 
man inte vet hur man bäst ska förhålla 
sig till. Självklart känns det olustigt att 
beskriva händelseförloppet för 2017:

”Först var det hagel och frost i april. Sen 
kom regnet. Sedan var det snustorrt. 
Sedan kom bränderna som förstörde 
mängder av arealer”. 

Så, skulle konstbevattning hjälpa upp 
situationen för att i alla fall komma till 
rätta med torkan? Nej, då skulle rötter-
na som ständigt måste arbeta sig nedåt 
för överlevnad bara bli förvirrade. Eller 
som en luttrad vinodlare uttryckte det: 

”Att konstbevattna, det är som heroin 
för vinrankorna”. 

Vad vi har att förvänta oss nu under 
2018 vet ingen med bestämdhet. Men 
optimismen är trots allt stor att så illa 
som under 2017 kan det inte bli. 

Förhoppningsvis är det realistiska ana-
lyser och inte bara förhoppningsfulla. 
Eller?


