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Vækståret som helhed var 
mildt og der faldt lidt mere 
nedbør end normalt. Middel-
temperaturen for perioden var 
0,9°C højere, og der kom 28 
mm mere nedbør end normalt. 
Efterårs-, vinter- og forårsperio-
den var lidt mere tør end nor-
malt, til gengæld kom der mere 
nedbør i sommerperioden. For-
dampningen og indstrålingen 
var lidt højere end normalt.

Foreløbige månedsværdier for 
temperatur, nedbør, potentiel 
fordampning og globalstråling 
er vist i tabel 1. Månedsværdi-
erne er i tabellen sammenlignet 
med de normale værdier for 
perioden 1961-90.

Figur 1 viser minimums- og 
maksimumstemperaturen. Figur 
2 viser nedbøren i de enkelte 
amter fordelt på efterårs- og 
vinterperioden samt forårs- og 
sommerperioden sammenlignet 

med normalen. I figurerne 3-6 
vises vandbalancen (summeret 
daglig nedbør minus potentiel 
fordampning, hvor vandbalan-
cen sættes den til 0, hvis den 
bliver negativ). Figur 3-6 viser 
vandbalancen i månederne april 
til juli, mens figur 7 viser vand-
balancen i perioden fra april til 
og med august.

Som det ses af figur 3, var der i 
Østjylland og på Øerne kun et 
lille underskud på vandbalan-
cen i april, i Vestjylland var den 
enten i nul eller positiv, mens 
maj i det meste af landet (figur 
4) var tør. I juni (figur 5) fik 
Bornholm og Nordjylland, som 
så ofte, ikke så store mængder 
nedbør som resten af landet. 
I juli (figur 6) var vandbalan-
cen for hele landet, bortset 
fra skulderen af Jylland, tæt 
på nul. Vandbalancen for hele 
perioden april til august (figur 
7) var meget forskellig fra det 

nordlige til det sydlige Jylland, 
hvor vandbalancen i nord var 
på minus 90 eller mindre, mens 
der i syd var en balance på 0 
eller positivt. Det samme ses på 
Sjælland og Øerne, hvor det e 
Nordsjælland der var tæt på 0.

Efterår
Efteråret var temmelig tørt og 
solrigt med 34% mindre nedbør 
end normalt og 14% højere 
globalstråling end normalt. 
Middeltemperaturen var 0,3°C 
højere end normalt.

September var tør, solrig og ret 
varm. Der kom 33 mm mindre 
nedbør end normalt, strålingen 
var 21% højere end normalt, og 
temperaturen var 1,4°C højere 
end normalt.

Oktober var kold og med 
overskud af sol. Middeltempe-
raturen for måneden var 2,4°C 
under normalen og minimums-
temperaturen var helt nede på 
-7,8°C. Der kom 19 mm mindre 
nedbør end normalt, og solens 
stråling var 34% højere end 
normalt. Den første sne faldt i 
Nordvestjylland i slutningen af 
måneden, og andre steder faldt 
der megen nedbør.

November var lun og tør og 
med underskud af sol. Middel-
temperaturen for november var 
som i september 6,7°C, hvilket 
var 2,0°C over normalen. Der 
kom 30% mindre nedbør end 
normalt.

Temperatur (ºC) Nedbør (mm)
Potentiel for-

dampning (mm)
Globalstråling

(MJ/m²)

Middel Normal Absolut Aktuel Normal Aktuel Normal Aktuel Normal
Min. Max.

September 14,1 12,7 -1,2 28,0 40 73 58 50 337 279
Oktober 6,7 9,1 -7,8 14,7 57 76 30 24 207 154
November 6,7 4,7 -3,6 12,8 55 79 8 9 57 66

December 3,9 1,6 -11,9 10,5 72 66 5 4 40 37
Januar -0,4 0,0 -18,3 8,1 98 57 5 5 49 52
Februar 2,1 0,0 -8,1 11,5 39 38 16 11 137 105

Marts 3,7 2,1 -6,6 17,7 50 46 35 27 268 230
April 7,9 5,7 -3,1 19,0 42 41 63 53 425 377
Maj 11,3 10,8 -0,8 23,5 31 48 92 86 572 575

Juni 13,5 14,3 2,9 24,3 74 55 95 101 553 574
Juli 15,1 15,6 4,8 26,8 74 66 94 99 531 582
August 19,7 15,6 2,7 30,6 108 67 95 86 505 463
Vækståret 8,5 7,7 -18,3 30,6 740 712 596 555 3681 3494

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordamp-
ning og globalstråling 2003-2004 for Danmark (Kilde: Danmarks Meteorologiske 
Institut).
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Det tørre vejr i august og 
september gjorde, at der var 
ideelle betingelser for såbeds-
forberedelserne til vintersæden.
Høsten af æbler kom godt i 
gang, og kvaliteten var god, 
både hvad angår farve og smag. 
Kartoffeloptagningen havde 
gode betingelser, da mængden 
af nedbør var under normalen.

Majsen udviklede sig fint til slut-
ningen af september og kunne 
høstes i oktober uden proble-
mer.

På grund af frostvejr tidligt 
i perioden skulle man være 
opmærksom på ikke at sprøjte 
op til en varslet frostperioden, 
da det kunne skade afgrødens 
vækst.

Vinter
Vinteren var mild og med lidt 
mere nedbør end normalt. Der 
faldt 28% mere nedbør end 
normalt og middeltemperatu-
ren for landet var 1,3°C højere 
end normalt. Globalstrålingen 
var 11% højere end normalt.

December blev en varm og solrig 
måned med et lille overskud af 
nedbør. Middeltemperaturen 
for landet var 2,3°C højere end 
normalt, sidst på måneden blev 
der målt en minimumstempera-
tur på -11,9°C i Midtjylland. 
Der kom 9% mere nedbør og 
strålingen var 8% højere end 
normalt.
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Figur 1. Minimum- og maksimumtemperatur, som gennemsnit for 
Danmark i forhold til normalen 1961-90.

Figur 2. Nedbør for amterne fordelt 
på efterårs- og vinterperioden samt 
forårs- og sommerperioden, sam-
menlignet med normalen 1961-90.
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Januar bragte mere nedbør, 
mens temperaturen og global-
strålingen var lidt under nor-
malt. Der kom 98 mm nedbør, 
hvilket er 72% mere end nor-
malt. Middeltemperaturen var 
-0,4 °C, og globalstrålingen var 
på 49 MJ/m² mod normalt hen-
holdsvis 0,0 °C og 52 MJ/m².

Februar var solrig og temmelig 
varm. Middeltemperaturen for 
landet var 2,1 °C højere end 
normalt, og globalstrålingen var 
på 137 MJ/m², hvilket er 30% 
højere end normalt. Der faldt 
kun 1 mm mere nedbør end 
normalt.

Som i 1999 fik vi en kraftig 
decemberstorm, men denne 
gang blev den ikke så slem som 
sidst, værst gik det ud over 
Nordsjælland.

Forår og forsommer
Foråret var mildt og meget 
solrigt. Middeltemperaturen 
for landet var 1,9°C højere end 
normalt og indstrålingen 15% 
højere end normalt. Der kom 
kun en anelse mere nedbør end 
normalt, nemlig 2,5 mm.

Marts var en temmelig varm og 
solrig måned. Middeltempera-
turen var 1,5°C højere end nor-
malt, og globalstrålingen var 
17% højere end normalt. Der 
faldt 4 mm mere nedbør end 
normalt og fordampningen var 
8 mm højere end normalt. I det 
sydlige Jylland fik man i løbet 
af et døgn 20-40 mm nedbør i 
slutningen af måneden.

April var varm og med megen 
sol. Månedens middeltempe-
ratur var 2,2°C over normalen 
og globalstrålingen var på 425 
MJ/m² mod normalt 377 MJ/m². 
Fordampningen var 19% højere 
end normalt og der faldt kun 
2% mere nedbør end normalt.

4

Figur 3. Vandbalancen for april. Figur 4. Vandbalancen for maj. Figur 5. Vandbalancen for juni.

Figur 6. Vandbalancen for juli.

Figur 7. Vandbalancen for april til 
august.
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Maj var tør, og der faldt kun 31 
mm nedbør, hvilket er 17 mm 
mindre end normalt. Middel-
temperaturen var 0,5°C over 
normalen, mens globalstråling-
en var meget tæt ved norma-
len.
Juni blev temmelig kold og 
med overskud af nedbør og 
underskud af sol. Middeltempe-
raturen for måneden var 0,8°C 
lavere end normalt. Der faldt 
35% mere nedbør end normalt 
og indstrålingen var 4% under 
normalen. Specielt i den sidste 
del af juni faldt der en del ned-
bør, men før det havde nedbør-
mængden været ret normal.

Spredt regnvejr drillede, specielt 
i det nord- og midtjyske, og 
derfor var Lolland-Falster i 2004 
det sted, hvor man hurtigst 
kom i gang med forårsarbejdet. 
Starten af april bød på en del 
regn, så såarbejdet blev først 
færdiggjort i slutningen af april.
Jorden var alt for kold til at læg-
ge kartofler, så dette arbejde 
blev de fleste steder udskudt til 
slutningen af april.

Det tørre vejr gjorde, at vinteraf-
grøderne udviklede sig hurtigt 
i det tidlige forår. Nogle steder 
satte det sit præg på afgrøden, 
endvidere var det nødvendigt 
meget tidligt, at holde øje med 
fx meldug og Septoria. Blæsten 
i maj og juni gjorde dog, at der 
ikke var mange sprøjtetimer.

Majsen og roerne havde 
ikke gode vækstbetingelser 

i forsommeren, det kolde og 
blæsende vejr hæmmede frem-
spiring og vækst. Endvidere var 
græsset hæmmet, og tilvæksten 
var ikke så god som tidligere år.

Den kolde periode fra midten af 
juni og frem til slutningen af juli 
gjorde at kartoffelskimmelen 
ikke fik ”gode” betingelser. Den 
første skimmel blev registreret i 
Nordjylland i slutningen af juni.

I begyndelsen af juni var der 
vandmangel i hele landet. Sol 
og blæst gjorde at fordamp-
ningen var meget høj. Det blev 
anbefalet at vande hvor det var 
muligt, specielt vinterafgrøder-
ne. På lette jorde uden mulig-
hed for vanding, tog mange 
kornafgrøder skade. Med ned-
børen sidst i måneden blev der 
dog rettet op på vårafgrødernes 
vækst.

Sommer
Sommerens nedbørmængder 
var 18% højere end normalt, og 
temperaturen var 0,4°C højere 
end normalt. Strålingen og for-
dampningen var meget tæt ved 
normalen for juli og august.
Juli var kold med mindre sol og 
mere regn end normalt. Mid-
deltemperaturen for landet var 
0,5°C under normalen. Der faldt 
12% mere nedbør, fordampnin-
gen var 5% mindre end nor-
malt, og solens stråling var 9% 
mindre end normalt. I de sidste 
dage af måneden kom varmen 
dog med temperaturer på op 
til 26,8°C. Nedbøren var meget 

forskellig fra landsdel til lands-
del. De største nedbørmængder 
fik man i hovedstandsområdet, 
hvor man fik 39 mm mere end 
normalt.

August var varm og våd og med 
et lille overskud af sol. Mid-
deltemperaturen blev 2,2°C 
højere end normalt. Nedbøren 
faldt meget forskelligt, men 
for landet som helhed faldt der 
61% mere nedbør. Strålingen og 
fordampningen var lidt højere 
end normalt, nemlig henholds-
vis 10 og 9% højere.

I slutningen af juni og starten af 
juli startede høsten af frilands-
grønsager og frugt. Efter den 
tørre periode i starten af juni så 
det ud som om frilandsgrønsa-
gerne havde godt af nedbøren 
sidst i juni, så høsten kunne gå 
i gang. Det varme vejr i forsom-
meren havde gjort, at solbær-
rene udviklede sig rigtig godt. 
Jordbærhøsten var på grund af 
den megen nedbør usædvanlig 
lang, men udbytterne har ikke 
været lavere af den grund.

Majsens vækst kom i gang da 
varmen kom i slutningen af juli. 
På bare én uge voksede majsen 
mange steder omkring en halv 
meter. Varmen gjorde dog også, 
at fordampningen var stor, så 
derfor var der et stort behov 
for vanding af majsen i denne 
periode.
Høsten af frøgræs og vinter-
afgrøder startede de første 
steder i starten af juli, men der 
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kom først rigtigt i gang, da 
det gode tørre vejr startede i 
slutningen af måneden. Først i 
august var stort set al vinter-
byg og -raps høstet.

Ved udgangen af august var 
der stadig meget korn på 
markerne. Efter den varme 
periode fra slutningen af 
juli til midt i august startede 
vejret med at drille, der kom 
mange byger og specielt i 
Sønderjylland, og på Nord-
sjælland var der dage med 
nedbørmængder på op til 95 
mm. Nogle steder med leje-
sæd begyndte kornet at spire 
igen. I Nordjylland var man 
dog stort set færdige med at 
høste. De øvrige steder høste-
de man mellem bygerne og på 
alle tider af døgnet, men det 
meste af kornet skulle en tur 

omkring tørreriet inden  
det kunne lægges på lager.

Konklusion
•  Vækståret som helhed 

var mildt og der faldt lidt 
mere nedbør end normalt. 
Fordampningen og indstrål-
ingen var lidt højere end 
normalt.

•  Efteråret var temmelig tørt 
og solrigt med gode beting-
elser for såbedsforberedel-
serne til vintersæden og høst 
af kartofler og majs.

•  Foråret var mildt og meget 
solrigt med en anelse mere 
nedbør end normalt, mens 
forsommeren var relativ kold 
og blæsende. Vinterafgrøder-
ne udviklede sig hurtigt i det 
tidlige forår, mens majsen 
og roerne ikke havde gode 
vækstbetingelser i forsom-
meren. Kartoffelskimmel 
udviklede sig senere end i  
de foregående år.

•  Sommerens nedbør var 
større end normalt, mens 
temperatur og fordampning 
var tæt ved det normale. 
Jordbærhøsten var usæd-
vanlig lang. Kornhøsten 
blev forsinket af vådt vejr i 
august.


