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Vækståret som helhed var lunt og 
solrigt. Middeltemperaturen var 
1,6°C over normalen, og strålingen 
var 15% over normalen. Der faldt 
4% mere nedbør og fordampningen 
var 20% over normalen. Vækståret 
sluttede meget vådt, men der har 
været måneder med meget mere 
nedbør og andre med meget mindre 
nedbør end normalt, og derfor blev 
den samlede forskel ikke så stor. Af 
vandbalancen ser man, at manglen 
på nedbør i foråret ikke blev opve-
jet af den megen nedbør, som kom 
i løbet af august.

Foreløbige månedsværdier for tem-
peratur, nedbør, potentiel fordamp-
ning og globalstråling er vist i tabel 
1. Månedsværdierne er i tabellen 
sammenlignet med de normale vær-
dier for perioden 1961-1990.

Efterår
Efteråret som helhed var tørt og sol-
rigt. Der faldt 27% mindre nedbør 
end normalt, og strålingen var 18% 
højere end normalt. Middeltempera-
turen for efteråret var som normalt, 
og den første frost faldt i begyndel-
sen af oktober.

September gav både mere sol og 
regn end normalt. Globalstrålingen 
for måneden blev 319 MJ/m², hvilket 
er 14% mere end normalt, og der 
faldt 12 mm mere nedbør end nor-
malt. Middeltemperaturen var 0,2°C 
over normalen; men slutningen af 
september var usædvanlig, da mak-
simumtemperaturen den 24. var helt 
oppe på 23,2°C. Der fordampede 4 
mm mere end normalt.

Oktober blev tør og solrig. Der faldt 
43 mm mindre nedbør end normalt, 
og strålingen var 22% højere end 

normalt. Middeltemperaturen var for 
første gang i lang tid lavere end nor-
malt nemlig 0,4°C, og fordampnin-
gen var 5 mm højere end normalt.

November var meget solrig og for-
holdsvis tør. Strålingen var på 83 
MJ/m², hvilket er 26% mere end 
normalt, og der faldt 31 mm mindre 
nedbør end normalt. Middeltempe-
raturen var 0,3°C over normalen.

Sensommerens og septembers 
megen nedbør gjorde det svært at få 
sået vinterafgrøderne, specielt etab-
leringen af vinterhvede blev forsinket 
en del i flere egne. Sommerens våde 
vejr havde givet gode forhold for 
agersnegle, som forårsagede krafti-
ge angreb i de nyetablerede raps- og 
vintersædsmarker. 

Bladlus, og dermed en potentiel 
risiko for havrerødsot, forekom hyp-
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Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen var 1,6°C over normalen, og 
strålingen var 15% over normalen. Der faldt 4% mere nedbør og fordampningen var 20% over 
normalen. Vækståret sluttede meget vådt, men der har været måneder med meget mere nedbør og 
andre med meget mindre nedbør end normalt, og derfor blev den samlede forskel ikke så stor. Af 
vandbalancen ser man, at manglen på nedbør i foråret ikke blev opvejet af den megen nedbør, som 
kom i løbet af august. 

Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling er vist i 
tabel 1. Månedsværdierne er i tabellen sammenlignet med de normale værdier for perioden 1961-
1990. 

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og 
globalstråling 2007-2008 for Danmark (Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut) 

Temperatur (°C) Nedbør (mm) Potentiel fordampning (mm) Globalstråling (MJ/m²)

Middel Normal Absolut Aktuel Normal Aktuel Normal Aktuel Normal 

Min. Maks. 

September 12,9 12,7 1,4 23,2 85 73 54 50 319 279

Oktober 8,7 9,1 -3,5 18,8 33 76 29 24 188 154

November 5,0 4,7 -6,3 15,4 48 79 11 9 83 66

December 3,7 1,6 -7,3 12,3 65 66 4 4 31 37

Januar 4,1 0,0 -5,3 11,0 90 57 5 5 39 52

Februar 4,6 0,0 -7,7 11,3 47 38 14 11 108 105

Marts 3,6 2,1 -9,6 15,8 77 46 34 27 267 230

April 7,4 5,7 -3,7 22,4 41 41 66 53 453 377

Maj 12,6 10,8 -0,7 29,5 13 48 123 86 735 575

Juni 15,0 14,3 3,3 29,5 39 55 123 101 693 574

Juli 17,6 15,6 6,4 31,4 55 66 123 99 661 582

August 16,5 15,6 5,1 30,4 146 67 79 86 433 463

Året 9,3 7,7 -9,6 30,4 739 712 665 555 4010 3494 

Figur 1 viser minimum- og maksimumtemperaturen (gennemsnit for hele Danmark) pr. døgn i
forhold til normalen. Figur 2 viser nedbøren i de gamle amter fordelt på efterårs- og vinterperioden 
samt forårs- og sommerperioden sammenlignet med normalen. I figurerne 3-7 vises vandbalancen 
(summeret daglig nedbør minus potentiel fordampning, hvor vandbalancen sættes til 0, hvis den 
bliver negativ). Figur 3-7 viser vandbalancen i månederne april til august, mens figur 8 viser 
vandbalancen for perioden april til og med august. 

Efterår 

Efteråret som helhed var tørt og solrigt. Der faldt 27% mindre nedbør end normalt, og strålingen var 
18% højere end normalt. Middeltemperaturen for efteråret var som normalt, og den første frost faldt 
begyndelsen af oktober. 

September gav både mere sol og regn end normalt. Globalstrålingen for måneden blev 319 MJ/m², 
hvilket er 14% mere end normalt, og der faldt 12 mm mere nedbør end normalt. 
Middeltemperaturen var 0,2°C over normalen; men slutningen af september var usædvanlig, da 
maksimumtemperaturen den 24. var helt oppe på 23,2°C. Der fordampede 4 mm mere end normalt. 

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2007-2008 for Danmark 
          ( Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut )
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pigt i efteråret i mange vintersæds-
marker  og gav anledning til en del 
insekticidbehandlinger.

På grund af det tørre vejr var der 
gode betingelser for høst af majs, og 
med udgangen af oktober var stort 
set alle majs høstet.

Den fugtige sommer gav gode betin-
gelser for pyntegrøntvæksten, hvor 
kvaliteten blev i top.

Vinter
Vinteren var meget lun og våd. Mid-
deltemperaturen for vinteren var 
3,6°C over normalen, og der faldt 
25% mere nedbør i vinterens løb, 
specielt i Jylland faldt der betydelig 
mere nedbør end normalt. Der faldt 
kun begrænsede snemængder i 
løbet af vinteren.

December var varm og fattig på sol. 
Middeltemperaturen var 2,1°C højere 
end normalt, og strålingen var 16% 
lavere end normalt. Der faldt 65 mm 
nedbør, hvilket er 1 mm under nor-
malen.

Januar blev meget varm og våd. 
Middeltemperaturen var 4,1°C over 
normalen med udsving fra mini-
mum -5,3°C til maksimum 11,0, og 
der faldt 58% mere nedbør end 
normalt. Endelig var strålingen 25% 
under normalen.

Februar var usædvanlig varm og 
våd. Igen var middeltemperaturen 
for måneden 4,6°C over normalen, 
og der faldt 24% mere nedbør end 
normalt. Strålingen var 3% højere 
end normalt.

Da temperaturen havde været høj 
hele vinteren, startede nogle land-
mænd på de lette jorde med at så 
allerede i slutningen af februar. Den 
milde vinter gjorde, at agersneglene 
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Normal 1961-90Marts 2008 - august 2008
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Figur 1. Minimum- og maksimumtemperatur 2007-08, som gennemsnit for Danmark i  
         forhold til normalen 1961-90

Figur 2. Nedbør for amterne fordelt på efterårs- og vinterperioden samt forårs- og som- 
          merperioden sammenlignet med normalen for 1961-90
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Figur 3. Vandbalance, april 2008 Figur 4. Vandbalance, maj 2008 Figur 5. Vandbalance, juni 2008

Figur 6. Vandbalance, juli 2008 Figur 7. Vandbalance, august 2008 Figur 8. Vandbalance, april-august 2008



ikke havde fået den store modstand, 
og der blev set tidlige angreb i vin-
tersæden.

Selv om der i efteråret og vinterens 
løb var kommet mindre nedbør end 
normalt, blev kvælstofkvoten igen 
i år hævet, hvilket vurderes hoved-
sageligt at skyldes de store nedbør-
mængder i sommeren 2007.

Forår
Foråret som helhed var solrigt og 
lunt. Strålingen var 23% højere end 
normalt, og middeltemperaturen var 
1,7°C over normalen. Der fordam-
pede 57 mm mere end normalt, og 
der faldt 4 mm mindre nedbør end 
normalt.

Marts blev varm, våd og solrig. Mid-
deltemperaturen var 1,5°C over 
normalen, og der faldt 67% mere 
nedbør en normalt. Strålingen var 
16% højere end normalt, og ende-
lig fordampede der 7 mm mere end 
normalt.

April var varm og solrig. Middeltem-
peraturen var 1,7°C højere end nor-
malt, og strålingen var 20% højere 
end normalt. Nedbørmængden var 
som normalt, men der fordampede 
13 mm mere end normalt.

Maj slog rekord med sol og var 
meget tør og varm. Strålingen for 
maj blev på 735 MJ/m², hvilket er 
28% mere end normalt. Det er 
rekord for både maj måned og det 
højeste målt inden for en måned i 
den periode, der er blevet registre-
ret. Der faldt kun 13 mm nedbør 
som gennemsnit i landet, hvilket er 
73% mindre end normalt, middel-
temperaturen var 1,8°C over norma-
len.

I slutningen af marts var der en peri-
ode med vintervejr, som stoppede 

såningen af vårsæd. Sneen isolerede 
lidt for vinterafgrøderne, så de ikke 
tog skade af nattefrosten. Da der 
stod meget vand på markerne efter 
de store nedbørmængder i marts 
blev udkørslen af bl.a. gylle udskudt. 
Det forholdsvis tørre vejr i april gjor-
de, at resten af vårsæden blev sået, 
og at gyllen kunne køres ud fra sidst 
på måneden.

Kartoflerne kom forholdsvis sent i 
jorden, da gyllen først skulle udbrin-
ges, men det varme vejr gav hurtig 
fremspiring.

Vandingsmaskinerne kørte næsten i 
døgndrift fra vårafgrøderne kom op, 
specielt var maj meget tør, og på de 
lette jorde, hvor der ikke var mulig-
hed for vanding, skete der stor ska-
de, da afgrøderne ikke buskede sig 
og væksten gik i stå. Sidst i maj fik 
det østlige Danmark en del regn, og 
det hjalp betydeligt her, men tørken 
fortsatte på de lette jorde i Nord- og 
Vestjylland.

I løbet af maj blev der observeret en 
del rust i bl.a. vinterbyg, da rusten 
trives i det varme vejr. Til gengæld 
var angreb af fugtighedselskende 
sygdomme som bygbladplet og 
skoldplet i vinterbyg og septoria 
i hvede på et udsædvanligt lavt 
niveau. 

Roerne var glade for det varme vejr 
i maj, og da de ikke har det store 
vandbehov i starten af væksten, kom 
de godt i gang.

Sommer
Sommeren var nedbørrig og lun. Der 
faldt 28% mere nedbør end normalt 
og middeltemperaturen var 1,2°C 
over normalen. Strålingen var 10% 
over normalen og fordampningen 
var 39 mm over normalt.

Juni var solrig og varm. Der var 21% 
højere stråling end normalt og mid-
deltemperaturen var 0,7°C over nor-
malen. Der faldt 29% mindre ned-
bør, og der fordampede 22% mere 
end normalt.

Juli var også varm og solrig. Mid-
deltemperaturen for måneden var 
2,0°C højere end normalt, og der 
var 14% højere stråling end normalt. 
Fordampningen var 24% højere end 
normalt, og der faldt 17% mindre 
nedbør.

August blev meget våd og lun, men 
med et underskud af sol. Der faldt 
146 mm nedbør, hvilket er 118% 
mere end normalt. Middeltempe-
raturen var 0,8°C over normalen. 
Strålingen og fordampningen var lidt 
under normalen.

Forsommerens tørre vejr gjorde, at 
udbytterne fra slætmarkerne var 
små, hvilket var årsagen til, at mange 
landmænd manglede frisk foder til 
deres kvæg, og derfor blev der lem-
pet på reglerne for brak, så nogle 
arealer måtte udnyttes til afgræsning 
eller slæt i juni måned.

Høsten af jordbær startede skidt. De 
første bær var få og små, men ned-
børen, som kom sidst i juni, gjorde, 
at de sene sorter havde en god bær-
sætning. Tørken gjorde, at den gene-
relle bærhøst var rigtig sund, der var 
stort set ingen svamp. Æblehøsten 
startede sidst i august. Den lune for-
sommer gjorde, at sukkerindholdet i 
æblerne var højt. 

Samtidig var æblerne også meget 
mindre end normalt. Sødkirsebærre-
nes smag, kvalitet og farve var i top 
på grund af den varme forsommer.
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Resume
Vækståret som helhed var lunt og 
solrigt. Middeltemperaturen var 
1,6°C over normalen, og strålingen 
var 15% over normalen. Der faldt 
4% mere nedbør og fordampningen 
var 20% over normalen. Vækståret 
sluttede meget vådt, men der har 
været måneder med meget mere 
nedbør og andre med meget mindre 
nedbør end normalt, og derfor blev 
den samlede forskel ikke så stor. 
Af vandbalancen ser man, at mang-
len på nedbør i foråret ikke blev 
opvejet af den megen nedbør, som 
kom i løbet af august.

Grøn Viden indeholder informatio-
ner fra Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, 
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ter og interesserede jordbrugere.
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Det tørre vejr bevirkede at syg-
domsniveauet i korn generelt 
forblev meget lavt sammenlignet 
med tidligere år. Også i kartof-
ler udviklede kartoffelskimlen sig 
langsomt, og først i august fandt 
man en kraftig stigning i ube-
handlede marker.  

Især i vårbyg forekom der kraftige 
angreb af bladlus, som krævede 
bekæmpelse.

De vinterbygmarker, der var blevet 
”brændt af” i den varme forsom-
mer, blev høstet først i juli. Sidst 
på måneden var stort set al vinter-
byg høstet, men på grund af tør-
ken var kernerne generelt meget 
små. På de gode jorder var udbyt-
terne dog særdeles høje sammen-
lignet med tidligere år.

Første halvdel af august var meget 
våd, og der blev stort set ikke 
høstet, men et par gode perioder i 
sidste halvdel af måneden gjorde, 
at det meste korn var høstet inden 
udgangen af august, men der lå 
stadig en del halm på markerne. 
Hvedeudbytterne var overrasken-
de høje på de gode jorder til trods 
for den tørre vækstsæson, hvilket 
hovedsagligt vurderes at skyldes 
et dybere gående rodnet. Udbyt-
terne i vårbyg var væsentligt mere 
præget af tørken og lå 10-20% 
under middel, ikke mindst i de 
sent såede marker.  

Den megen nedbør gjorde endvi-
dere, at det var svært at nå at få 

sået efterafgrøder til den rette tid, 
og derfor blev der givet dispensa-
tion til udgangen af måneden.

Konklusioner
• Det våde vejr i eftersommeren  
 2007 gjorde, at etableringen af  
 vintersædsmarker blev forsinket
 • Det meget lune vintervejr gjor-
 de, at væksten i græs- og vin- 
 tersædsmarker kun kortvarigt  
 var stoppet
 • Det lune og solrige vejr i star- 
 ten af 2008 gjorde, at jorden  
 var varm og klar til såning af  
 vårafgrøder forholdsvis tidligt,  
 men store nedbørmængder i  
 marts gjorde, at markarbejdet  
 blev forsinket en del.
 • Tørken i april, maj og juni gav  
 store problemer, da væksten  
 fuldstændig gik i stå og afgrø- 
 der på lette jorder tvangsmod- 
 nede. Endvidere bevirkede det  
 tørre vejr, at sygdomsniveauet  
 i korn generelt forblev meget  
 lavt sammenlignet med tidli- 
 gere år.
 • Høsten blev drillet af kraftig regn  
 i første halvdel af august, men  
 med månedens udgang var det  
 meste dog blevet høstet.


