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Vækståret som helhed var mildt
og vådt. Middeltemperaturen for
perioden var 1,8 °C højere end
normalt, og den var kun lavere
end normalen i september og de-
cember. Der kom 29% mere ned-
bør, hvilket er usædvanligt meget.
Fordampningen og globalstråling-
en var næsten som normalt.

Foreløbige månedsværdier for
temperatur, nedbør, potentiel for-
dampning og antal solskinstimer
er vist i tabel 1. Månedsværdierne
er i tabellen sammenlignet med
de normale værdier for perioden
1961-90.

Figur 1 viser minimums- og
maksimumstemperaturen (gen-
nemsnit for hele Danmark) for
døgnet i forhold til normalen.
Figur 2 viser nedbøren i de en-
kelte amter fordelt på efterårs-
og vinterperioden samt forårs-
og sommerperioden, sammen-
lignet med normalen. I figurerne
3-6 er vist vandbalancen (nedbør
minus potentiel fordampning. Hvis
der er overskud af nedbør, er vand-
balancen sat til 0) i månederne
april til juli. I figur 7 er vist vand-
balancen i perioden april til og
med august.

 Efterår
(september-november)
Efteråret havde et meget svingen-
de vejr, som startede med megen
nedbør i september og fortsatte
ind i oktober med varmerekord.

September var våd, med 88%
mere nedbør end normalt. Solens
stråling var 14% mindre end nor-
malt, og temperaturen var 0,1 °C
lavere end normalt.
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Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordamp-
ning og antal solskinstimer 2001-2002 for Danmark
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut)

Figur 1. Døgnværdier for temperaturen (minimum og maksimum) for hele
Danmark

Oktober var meget varm, 12,0
°C som gennemsnit for landet var
varmerekord. Af nedbør kom der
12 mm mindre end normalt.

November var solrig med
20% mere stråling end normalt,
og der kom 20 mm mindre ned-
bør end normalt. Temperaturen
var 0,6 °C højere end normalt.

På grund af den megen ned-
bør var der problemer med høsten
i 2001, nogle marker blev opgivet.
Nedbøren gav også problemer
med etablering af vintersæds-

marker, som enten blev forsin-
ket eller i stedet tilsået med vår-
afgrøder senere. Der blev derfor
givet dispensation fra kravet om
65% grønne marker. Endvidere
blev der givet dispensation til
udbringning af gylle frem til den
1. november på græs og vinter-
raps.

Nedbøren gav også problemer
for høst af kartofler, roer og majs.
Konsekvensen af vand i kartoffel-
markerne kan være rådne kartof-
ler og dårlig holdbarhed.
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Jylland og Øerne

Ved mange vandløb var der
oversvømmelser. På de svære ler-
jorde på Sjælland og i Østjylland
var der stor risiko for, at man fik
jordbearbejdningsskader.

Det varme vejr i oktober satte
god gang i de vinterafgrøder, som
var blevet sået inden de store ned-
børmængder i september. Det lune
vejr forårsagede endvidere, at årets
pyntegrønt tabte nålene.

Vinter
(december-februar)
Vinteren var usædvanlig våd og
forholdsvis lun, specielt i januar
og februar var gennemsnitstem-
peraturen noget over normalen.

December. Kulden kom i de-
cember, temperaturen var 0,9 °C
lavere end normalt, men den va-
rierede mellem +10 og -20 °C.
Nedbøren var 6 mm større end
normalt.

Januar var varm med en gen-
nemsnitstemperatur på 2,9 °C. Og
der kom 31 mm mere nedbør end
normalt. I det nordvestlige Jylland
kom der mest, nemlig 50-60 mm
mere end normalt. Strålingen var
15% lavere end normalt.

Februar var meget våd med
71 mm mere nedbør end normalt,
her var det igen specielt i det jyske
der kom mest nedbør. Måneden
blev også meget varm, gennem-
snitstemperaturen blev på 4,2 °C.

Vinterafgrøderne blev på
grund af det varme vejr ved med
at vokse hele vinteren. De store
nedbørmængder gav dog store
søer rundt om på markerne, som
gav stor risiko for skader på afgrø-
derne.

Vandbalance

Figur 3. April Figur 4. Maj Figur 5. Juni

Figur 6. Juli

Figur 7. April-august
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Figur 2. Gennemsnitsnedbør på amtsbasis fordelt på efterår/vinter (øverst) og
forår/sommer (nederst). Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut
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Den usædvanlig megen ned-
bør gav anledning til, at det var
svært at færdes i markerne, uden
at jorden fik sturkturskader. End-
videre var afstrømningen over
hele landet meget stor.

Forår og forsommer
(marts-juni)
Foråret var lunere end normalt,
10 °C som gennemsnitstempera-
tur mod normalt 8,2 °C. Nedbø-
ren var tæt på normalen, men i
forsommeren kom der mange
tordenbyger.

Marts var varm, med en gen-
nemsnitstemperatur på 2,1 °C
over normalen. Solen strålede 22%
mere, og der kom 8 mm mindre
nedbør end normalt. Fordamp-
ningen blev 10 mm højere end
normalt.

April. Det var fortsat varmt
ind i april, hvor gennemsnits-
temperaturen blev på 7,2 °C.
Nedbøren og fordampningen
var meget nær normalen.

Maj. Igen i maj var det varmt,
gennemsnitstemperaturen var 2,0
°C højere end normalt. Nedbøren
og fordampningen var meget nær
normalen, som i april.

Juni. Igen fik vi en våd må-
ned, med 82% mere nedbør end
normalt. Gennemsnitstempera-
turen var 1,2 °C højere end nor-
malt. Fordampningen var 11 mm
højere end normalt, og solen strå-
lede 10% mere end normalt.

På grund af det kølige vejr i
slutningen af april og starten af
maj blev svampeangreb i vinter-
afgrøder holdt i ave til hen sidst
på foråret. I maj dukker den første

meldug op, og i løbet af juni bre-
der septoria og meldug sig i hve-
den. I vinterbyggen er der en del
bygrust og lidt skoldplet. I vår-
byggen var den mest udbredte
svampesygdom bygbladplet. Syg-
dommene blev dog holdt på et
moderat niveau på grund af gun-
stigt sprøjtevejr.

Allerede sidst i maj blev der
varslet for kartoffelskimmel, da
vejret i den efterfølgende uge så
ud til at være meget skimmel-
favorabelt.

Store nedbørmængder i nogle
dele af landet gjorde, at kvælstof-
fet blev skyllet væk specielt i
rækkeafgrøder.

Majsen havde i modsætning
til de to foregående år en god start
og kom meget hurtig i gang. Midt
i juni var antallet af majsvarme-
enheder betydeligt højere end
normalt, specielt i det nordvestlige
Jylland.

Det lune vejr i maj og starten
af juni gav endvidere gode vækst-
betingelser for jordbær, som var
modne 2-3 uger før normalt. Også
for jordbærrenes vedkommende
var skimlen et problem.

Sommer
(juli og august)
Sommeren var meget varm, med
rekord for højeste minimumtem-
peratur i både juli og august. Pe-
rioden var præget af kraftige tor-
denbyger, som lokalt gav meget
store nedbørmængder.

Juli. Døgnmiddeltemperaturen
i juli blev på 17,1 °C, hvilket er 1,5
°C over normalgennemsnittet.
Månedens laveste temperatur var

7,5 °C, der er ikke tidligere regi-
streret en så høj minimumtempe-
ratur i juli. Måneden var meget
våd, med 71% mere nedbør end
normalt. Fordampningen var nor-
mal for måneden.

August var meget varm, og
igen blev der sat rekord – måne-
dens laveste temperatur blev 7,9
°C, hvilket er den højeste mini-
mumtemperatur målt i august i
DMIs historie. Der faldt 71 mm
nedbør, hvilket er lidt over nor-
malt, dog faldt der lokalt meget
store nedbørmængder. Fordamp-
ningen blev på 97 mm, hvilket er
11 mm mere end normalt.

Høsten af frøgræs gik i gang
først i juli, og midt i måneden be-
gyndte høsten af vinterbyg. Sidst
i juli gik høsten for alvor i gang,
men blev dog drillet af nogle
tordenbyger rundt om i landet.

Det varme vejr med byger
gjorde, at afgrøderne generelt var
hurtigere i udviklingen. Med ud-
gangen af august var der kun knap
1% af kornafgrøderne, som ikke
var høstet. Høstudbyttet var dog i
den lavere ende, specielt på grund
af at der ikke blev sået så meget
vintersæd, som giver et større ud-
bytte end vårsæd.

Fordi der var så gunstige høst-
betingelser, var der ikke problemer
med at få klargjort arealer til vinter-
afgrøder, og med udgangen af
august var der allerede godt gang
i vinterrapsen.

Majsen var med udgangen af
august tre uger længere i udviklin-
gen end normalt.

Vanding var for roer, majs, græs
og kartofler stadig aktuel sidst i
august.

Konklusioner
• Den megen nedbør i efteråret

2001 gjorde det umuligt at etab-
lere så stort et vintersædsareal
som ønsket.

• De arealer, som blev tilsået med
vintersæd, fik en meget god
start på grund af det lune
vintervejr.

• Den usædvanlig megen nedbør
i vinter gav anledning til en me-
get stor afstrømning, og gjorde
endvidere markarbejdet svært.

• Sygdomsangrebene var mode-
rate, da vejret gav gode sprøjte-
betingelser.

• Næsten samtlige afgrøder var 2-
3 uger længere fremme i vækst-
stadiet end normalt på grund af
gunstige vejrforhold.

• Sommeren var præget af mange
kraftige tordenbyger, specielt var
det sønderjyske hårdt ramt.

• Med udgangen af august var
næsten al kornhøsten i hus og
der var kun lidt halm på mar-
kerne.

Til denne Grøn Viden er der udarbejdet et figurmateriale,
der viser aktuelle og normale månedsværdier for tempe-
ratur, nedbør, vandbalance og globalstråling for alle Dan-
marks amter. Figurmaterialet kan ses på:
 www.planteinfo.dk.


