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Österrikes vinhistoria tar oss långt tillba-
ka i tiden och i Burgenland har man gjort 
vin sedan 700 år före kristus. Förmodli-
gen var det Kelterna som utvecklade den 
första vinkulturen och därefter romarna, 
som mer eller mindre varit inblandade i 
all vinproduktion i Europa. Dock drog 
sig romarna tillbaka någon gång runt 
400-talet och vinkulturen stannade av 
ett par hundra år framåt  tills kejsaren 
Charlemagne, även kallad Karl den store, 
väckte upp intresset igen under sina lev-
nadsår mellan åren 742 - 814. Under sin 
tid vid tronen härskade han över Frank-
rike, delar av Tyskland och Italien, samt 
Schweiz och Österrike.

Därefter följde ett par hundra år när 
munkarna klev in i vinproduktionen och 
i samband med det, som flera andra stäl-
len runt om i Europa när kloster tog över 
vingårdar, blev produktionen effektivare 
och tillverkningen utvecklades framåt. 
Till exempel började man odla druvor 
som passade marken och området, som 
man sammanfattningsvis kallar terroir 
och då menar man klimat, jorden, ter-
rängen och traditioner.
Ett par årtal som är viktiga i Österrikes 
historia är bland annat 1170 och 1327. 
Förstnämnda är det året då invånarna 
i Wien fick köpa sin egna vinmark och 
vid det andra årtalet blev det tillåtet att 

servera vin för många vinkällare och be-
greppet Heuriger blev etablerat. Det var 
enklare tavernor där producenten fick ser-
vera sitt vin till besökarna som själva fick 
ta med sig mat om 
så önskades. Själva 
ordet kommer från 
heuriger Wein som 
betyder årets vin.

Även 1526 kan 
vara värt att näm-
na eftersom det var 
året då det första 
officiella Trock-
enbeerenauslesen 
görs. Tyvärr ett 
vin som dricks för 
sällan och nästan 
alltid kommer sist 
under en middag. 
Söta viner har an-
nars en fantastisk 
förmåga att tillföra 
smakerna något 
extra i maten. 

Nu följer ett par 
hundra år av både 
upp- och nedgån-
gar för vinkulturen och intresset i Öster-
rike. Dels ockupationer och ett ökat in-
tresse för öl gör att man hamnar lite på 
efterkälken, men det vänder och 1860 

grundas Klosterneaburg, landets första 
vinmakare utbildning. 

Vi kommer in på 1900-talet och det är 
nu det verkligen händer saker. Efter att 

det införts vinlagar 
i början av århun-
dradet, Habsburg-
ska imperiet upplös-
ning 1918 och år av 
krig i Europa rullar 
vinproduktionen på 
i det lilla landet. Då 
händer det – Vins-
kandalen 1985.

Glykol i vinet. Om 
man ska samman-
fatta det kort och 
förmodligen tid-
ningarnas rubrik 
på den tiden. 

Det som hände 
var att Österrikes 
söta viner var väl-
digt populära och 
billiga. Vintill-
verkarna hade an-
vänt dietylenglykol 

som sötningsmedel i dessa billiga viner 
och förvisso var det ingen människa som 
dog eftersom halterna var låga. Men det 
faktum att glykol, som man förknippar 

med att hälla i bilen, hade varit inblan-
dat så dog mer eller mindre all export av 
Österrikes viner under en natt. 

Men inget ont som inte har något gott 
med sig. Efter skandalen följde ett par 
tuffa år såklart och det var under dessa 
som man även la grunden för de lagar och 
kvalitetskrav som finns idag. Idag har man 
återigen ett högt anseende ute i världen 
och fantastiska viner. 

2001 införs även ett nytt koncept i ap-
pellationssystemet, DAC – Districtus Aus-
triae Controllatus. Vinet ska vara typiskt 
för sitt ursprung och krav ställs på druvs-
orten, alkoholhalt, odlingsmetoder och det 
måste genomgå en smakpanel. 2002 införs 
det första gången i regionen Weinviertel. 

Idag är tio av 14 distrikt betecknade 
som DAC och senast att klassificeras var 
Carnuntum som blev en DAC region 2019.

Klimatet i Österrike skiljer sig men det 
är i grunden ett kontinentalklimat och så 
gott som all vinodling sker på östsidan av 
landet, längs med floden Donau och dess 
bifloder som påverkar klimatet. Det för-
kommer även olika mikroklimat och en 
stor påverkan av medelhavet i regionen 
Steiermark. I Niederösterreich har man 
även en världens längsta växtsäsonger 
på 200 dagar.
 t

ÖSTERRIKE
Vinriket i öst

Text: Mats Garb Foto: ÖWM / Marcus Wiesner Landskap: Kremstal

Oavsett hur man tänker berätta om vinlandet i öst, måste det inledas med det som en 
gång i tiden gjorde att man idag producerar vin av högsta kvalitet. Förmodligen är det få 

av er läsare som missat den ”stora vinskandalen”, men vi tar det från början.

Efter skandalen 
följde ett par tuffa 
år såklart och det 
var under dessa 
som man även la 

grunden för de lagar 
och kvalitetskrav 
som finns idag.
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REGIONER OCH DISTRIKT
Nu har vi nämnt ett par regioner och låt 
oss stifta bekantskap med dessa. Det finns 
tre regioner sedan man inkluderade hu-
vudstadsregionen Wien i Niederösterreich 
och totat finns det 17 distrikt varav 14 
betecknas som DAC. Utöver det har vi 
Bergland som innefattar fem regioner, 
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol 
och Vorarlberg. 

Vi inleder med den region som vi nu 
nämnt ett par gånger, men som anses vara 
en av de viktigaste – Niederösterreich. 
Härifrån kommer nästan hälften av all 
produktion av den totala mängd som pro-
duceras i Österrike och det är främst vita 
viner av god kvalitet. Vingårdarna är gam-
la och bär på traditioner. Det finns åtta re-
gioner och där den största är Weinviertel. 
Här är det druvan Grüner Veltliner som 
dominerar och regionen är känd för sina 
vita torra viner. Övriga druvor är Ries-
ling och Müller-Thurgau. Högst anseende 
har Wachau som många håller som det 
bästa vindistriktet. Vingårdarna ligger i 
sluttningarna ner mot floden Donau, som 

bidrar till varma dagar och svala nätter 
och påverkar druvans mognad positivt 
och förlänger mognadsperioden. 

Övriga är Wagram, Kremstal, Kamptal, 
Traisental, Carnuntum och Thermenre-
gion. Totalt finns det ca 26 000 produ-
center i regionen och i de östra delarna 
görs även en del röda viner som fruktiga 
och mjuka på druvorna Zweigelt, Blau-
fränkisch och Blauburgundur (Pinot noir).

Därefter har vi den tidigare regionen 
som numera ingår i den vi nyss pratade 
om och det är en region som är helt unik 
– Wien. Det är världens enda huvudstad
med extensiv vinodling. Här produceras
Wiener Gemischter satz som innehåller
minst tre olika druvor där det få finnas
max 50 procent av en druva och minst
tio procent av den tredje. Druvorna väx-
er helt huller om buller i vingården och
skördas tillsammans. Störst del som pro-
duceras är vitt, torrt vin men det finns
även lite rött.

Nu förflyttar vi oss mot landets sydöstra 
del och hamnar i Burgenland där vi hittar 

distrikten Eisenberg, Leithaberg, Mittel-
burgenland, Neusiedlersee, och Rosalia. 
Här är Neusiedlersee mest känt för sina 
söta viner och ett par av det bästa pro-
ducenterna är Kracher, Lang och Opitz.’

Namnet på distriktet kommer från sjön 
Neusiedlersee. Det sägs att man mer eller 
mindre kan vada rakt igenom sjön och för-
modligen stämmer det då den är väldigt 
grund, men dess stora vattenyta har en 
stor effekt på omgivningen och värmer på 
vinter och svalklar på sommaren. Den ger 
också möjligheten att skapa förutsättnin-
gar för att ädelröta under hösten. Sjön 
bidrar till ett fuktigt klimat vilket i sin 
tur skapar dimma. 

Mittelburgenland är känt för sina röda 
kraftiga viner av druvan Blaufränkisch 
och Zweigelt. Det odlas även Cabernet 
Sauvignon och Merlot. 

Sista regionen är Steiermark som grän-
sar till Slovenien i landets södra del och 
indelas i Südsteiermark, Vulkland Steier-
mark och Weststeiermark. Här hittar vi 
innovativa vinmakare och berömda Schil-
cherviner, ett torrt ljusbruntrosa vin av 

druvan Blauer Wildbacher. I Südsteiermark 
produceras Sauvignon Blanc, Muskatel-
ler, Morillon (Chardonnay) och såklart 
de mest odlade druvorna Welschriesling 
och Weissburgundur (Pinot blanc). Det 
är hög nederbörd med böljande kullar, 
jordmånen består av granit, skiffer och 
kalksten. 

NÄSTA GENERATION 
Österrike kommer fortsätta att utvecklas 
och det som händer just nu i landet är att 
en ny generation är påväg att ta över på 
vingårdarna. Man både bryter mot tidi-
gare traditioner och plockar upp en del 
som legat i träda. Fler och fler vinprodu-
center sätter klimatet högst upp på agen-
dan tillsammans med hantverket. För oss 
här uppe i norr så få vi tyvärr bara stifta 
bekantskap med ett fåtal vinproducenter 
från Österrike och om du få möjligheten 
att resa till Österrike, när vi återigen kan 
börja leva ett normalt liv, så tveka inte 
att hålla utkik efter fruktig och kraftig 
Blaufränkisch från Burgenland eller en 
krispig och torr Riesling från Wachau. n

NIEDERÖSTERREICH – 28,145 ha

1. Wachau – 1,344 ha
Grüner Veltliner, Riesling.

2. Kremstal DAC – 2,368 ha
Grüner Veltliner, Riesling.

3. Kamptal DAC – 3,907 ha
Grüner Veltliner, Riesling.

4. Traisental DAC – 815 ha
Grüner Veltliner, Riesling.

5. Wagram – 2,720 ha
Grüner Veltliner, Riesling,
Roter Veltliner.

6. Weinviertel DAC – 13,858 ha
Grüner Veltliner.

7. Carnuntum DAC – 906 ha
Zweigelt, Blaufränkisch, Weissburgunder,
Chardonnay, Grüner Veltliner.

8. Thermenregion – 2,181 ha
Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent,
Pinot Noir.

9. Wien DAC – 637 ha
Wiener Gemischter Satz.

BUGENLAND – 13,100 ha

10. Neusiedlersee DAC – 6,675 ha
Welschriesling, Zweigelt.

11. Leithaberg DAC – 3,097 ha
Weissburgunder, Chardonnay,
Blaufränkisch.

12. Mittelburgenland DAC – 2,104 ha
Blaufränkisch.

13. Eisenberg DAC – 515 ha
Blaufränkisch.

14. Rosalia DAC – 297 ha
Blaufränkisch, Zweigelt.

STEIERMARK – 4,633 ha

15. Vulkanland Steiermark DAC – 1,524 ha
Welschriesling, Weissburgunder,
Sauvignon Blanc, Traminer.

16. Südsteiermark DAC – 2,563 ha
Sauvignon Blanc, Muskateller,
Weissburgunder, Morillon Chardonnay,
Riesling.

17. Weststeiermark DAC – 564 ha
Blauer Wildbacher, Sauvignon Blanc,
Weissburgunder.

TYSKLAND

ITALIEN

SLOVENIEN

SLOVA-
KIEN

UNGERN

SCHWEIZ

NIEDERÖSTERREICH

BUGENLAND

STEIERMARK

TJECKIEN

Regioner 
distrikt

DRUVA 1. 
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4.

5.

6.

7.

8.
9.
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13.

14.

15.

16.17.
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Österrikes 
druvkändis

GRÜNER VELTLINER
Odlas på ca 14,423 ha ca 31 % av den totala skörden. Trots namnet är den 
inte släkt med Roter Veltliner eller Frühroter Veltliner utan härstammar från 
druvan Traminer tillsammans med en ännu okänd äldre druvsort. Den ger 

vita torra viner med en pepprighet och fruktiga toner.

Text: Mats Garb Foto: ÖWM / Klaus Egle Landskap: Carnuntum, Niederösterreich

ÖSTERRIKISKA DRUVOR
Grüner weltliner största druvan
Welschriesling  näst mest odlade druvan
Müller-thurgau  släkt med riesling
Weissburgunder annat namn för Pinot Blanc 
Riesling vanlig druva i Kamptal och Wachau

Morillon annat namn för Chardonnay 
Neuburger  en korsning av Roter Veltliner och Sylvaner
Bouvier  en korsning av Chardonnay och Sylvaner
Blauer wildbacher lokal druva i Steiermark
Zweigelt vanligaste blåa druvan
Blaufränkisch annat namn är Limberger 




