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Vækståret var præget af en god
sensommer i 1999, en mild vinter
og et sommerligt vejr allerede i
april og maj, hvor afgrøderne fik
en god start.

Gennemsnitstemperaturen for
vækståret var 1,4 °C over norma-
len (se tabel 1). Nedbøren var lidt
over normalen, primært på grund
af store nedbørsmængder i decem-
ber. Det gode vejr i efteråret 1999
og maj 2000 gjorde, at antallet af
solskinstimer var godt 100 timer
større end normalt. Fordampnin-
gen var lidt over normalen.

Figur 1 viser minimums- og
maksimumstemperaturen (gen-
nemsnit for hele Danmark) i døg-
net i forhold til normalen. I figu-
rerne 2-5 er vist vandbalancen i
månederne april til juli. I figur 6 er
vist vandbalancen i perioden april
til og med august.

Efterår
(september-november)
Efteråret var som helhed varmt og
solrigt, temperaturen var 1,6 °C
over normalen, og solen skinnede
godt 20% flere timer end normalt.
Der faldt dog megen nedbør i Jyl-
land.

September. Der blev sat
varmerekord i september 1999,
16,2 °C i gennemsnit for landet,
hvilket er 3,5 °C over normalen.
Antallet af solskinstimer for landet
var 24% over normalen. Der faldt i
første halvdel af måneden næsten
ingen nedbør, og den nedbør, som
kom sidst på måneden, var meget
ujævnt fordelt over landet. Gen-
nemsnittet for Jylland var 105 mm
og gennemsnittet for Øerne var 37
mm, hvilket er henholdsvis 33%
over og 36% under normalen.

Temperatur (°C)

middel normal
absolut

min. max.

Nedbør (mm)

aktuel normal

Potentiel for-
dampning (mm)

aktuel normal

Soltimer

normalaktuel
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Oktober

November

December
Januar
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Marts
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Maj

Juni
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August

Vækståret

16,2
9,4

5,5

2,3
3,0

3,6

3,8

8,2
12,7

13,7

14,9

15,2

9,0

12,7
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4,7

1,6
0,0

0,0

2,1

5,7
10,8
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15,6

15,6

7,7

1,2
-3,0

-7,2

-13,3
-19,3

-8,0

-5,9

-4,1
-0,5

2,0

11,9

3,5

-19,3

28,4
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10,8
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27,9
29,8

32,9

26,8

27,3

32,9
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86

33
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59

73

61
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51
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42

48

771

50
24

9

4
5

11

27

53
86

101

99

86

555

46
18

5

3
6

13

31

55
101

93

88

75

534

73
76

79

66
57

38

46

41
48

55

66

67

712

189
126

57

40
64

73

121

162
318

231

202

224

1807

152
99

57

39
41

71

117

178
240

249

236

224

1701

Tabel 1.Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordamp-
ning og antal solskinstimer 1999-2000 for Danmark. For de enkelte måneder
er tillige opført normalværdier, som er gennemsnit af årene 1961-90.
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).
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Figur 1. Døgnværdier for temperaturen (minimum og maksimum) for hele
Danmark.
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Figur 2. April Figur 3. Maj Figur 4. Juni

Figur 5. Juli

Figur 6. April-august

Vandbalance
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Oktober. Det solrige og varme vejr
fra sensommeren fortsatte ind i ok-
tober. Solen skinnede i 126 timer,
hvilket er 27 timer flere end nor-
malt. Vi fik godt 13% mere nedbør
end normalt for landet, og tempe-
raturen var 0,3 °C over normalen.

November. I november fik vi
kun 42% af normalnedbøren, hvil-
ket er meget usædvanligt, idet no-
vember normalt er den vådeste
måned i Danmark. Vestsjælland
fik kun omkring 10 mm. Tempera-
turen var i gennemsnit for landet
0,8 °C højere end normalt, og an-
tallet af solskinstimer var lig med
normalen.

Såningen af vintersæd startede
i begyndelsen af september. Den
megen nedbør i Jylland gav pro-
blemer med jorderosion samt
oversvømmelser. Desuden forår-
sagede nedbøren meget opblødte
marker, hvor klargøring af de sid-
ste såbed var problematisk.

Omsåning blev aktuel flere
steder i det jyske. Men på grund af
det lune vejr i begyndelsen af no-
vember kom væksten godt i gang.

De opblødte marker gjorde
udbringningen af husdyrgødning
vanskelig, hvilket resulterede i, at
der blev givet dispensation til ud-
kørsel af gødning frem til medio
oktober.

Det lune vejr i efteråret gjorde,
at vinterrapsen mange steder i det
sønderjyske blev angrebet af jord-
lopper.

Vinter
(december-februar)

Vinteren var meget mild, 2,5 °C
varmere end normalt, og der var
der et overskud af solskinstimer
på 17% i forhold til normalen. Der
kom usædvanlig megen nedbør,
specielt i december.

December. Måneden blev
usædvanligt våd, 137 mm, hvilket
er mere end dobbelt så meget som
normalt. Antallet af solskinstimer
var meget tæt på normalen og
temperaturen var 0,7 °C højere
end normalt. Specielt bemærkel-
sesværdigt for december var stor-
mene først og midt på måneden.

Januar. Middeltemperaturen i
januar var 3,0 °C over normalen.
Antallet af solskinstimer var 23
timer flere end normalt, mens
nedbøren var tæt på normalen.

Februar blev lige som januar
meget varm, 3,6 °C over norma-
len, og nedbør kom der i rigelige
mængder, tæt ved dobbelt så me-
get som normalt. Antallet af sol-
skinstimer var tæt på normalen.

Gennem hele vinteren var der
vækst i afgrøderne, og de sent så-
ede marker kom ganske godt med.

Stormen i begyndelsen af de-
cember gav store skader på byg-
ninger og træer, specielt i det søn-
derjyske og på Øerne.
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Forår og forsommer
(marts-juni)

Foråret var lunt med en middel-
temperatur på 1,4 °C højere end
normalt. Der kom lidt mere nedbør
end normalt, og der var 6% flere
solskinstimer end normalt. For-
dampningen var som gennemsnit
for landet 13 mm over normalen.

Marts. Der faldt forholdsvis
megen nedbør i marts, ca. 30%
mere end normalt. Måneden var
endvidere varm med en gennem-
snitstemperatur på 3,8 °C, hvilket
er 1,7 °C højere end normalt. An-
tallet af solskinstimer var derimod
nær det normale. Fordampningen
var på 4 mm mere end normalt.

April blev meget varm, med
en gennemsnitstemperatur på
8,2 °C, hvilket er 2,5 °C over nor-
malen. Antallet af solskinstimer
var 9% under normalen, mens
nedbøren var lig med normalen
for måneden. Derudover var for-
dampningen tæt ved normalen.

Maj. Første halvdel af maj var
usædvanlig varm, med en gennem-
snitstemperatur på 12,7 °C. Der
var 318 solskinstimer, hvilket er
33% mere end normalt. Fordamp-
ningen var 17% over normalen,
mens nedbøren kun var lidt over
det normale for maj.

Juni. Efter et lunt forår var
starten på sommeren forholdsvis
kølig, juni var således 0,6 °C kol-
dere end normalt. Solen skinnede
18 timer færre end normalt, og
fordampningen var under norma-
len. Nedbøren var lidt mindre end
normalt.

I slutningen af marts blev en
stor del af vårsæden sået i et godt
såbed. Fremspiringen var fin, og

På grund af den tørre forsommer
 så den mekaniske ukrudtsbekæmpelse

 ud til at være lykkedes meget godt i
økologiske bedrifter, men den sene

 fremspiring af ukrudt efterlod mange
beskidte marker sidst på sæsonen,

hvor tidsler, skræpper, kamille og grå-
bynke blev meget synlige over afgrøden.

med overgangen til det sommer-
lige vejr i slutningen af april var
afgrødernes daglige tilvækst stor.

Forårsmånederne april og maj
var et særsyn, hvor fordampnin-
gen fra markerne var stor. I begyn-
delsen af maj var der et nedbør-
underskud på ca. 30 mm i marker
med overvintrende afgrøder.
Mange steder på grovsandede
jorde var vandingen allerede på-
begyndt.

Kartoflerne blev lagt under
optimale forhold, og med kombi-
nationen af køligt og regnfuldt
vejr i det jyske tegnede udbytterne
lovende.
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Det tørre forår gav store angreb af
bladrandbiller i ærterne. Senere
gav den megen nedbør under
blomstringen god bælgsætning.

Majs og roer blev sået under
optimale forhold og var fremme
på kort tid, de tidligst såede mar-
ker havde stor gavn af det varme
vejr. Men med overgangen til det
fugtige og kolde vejr i juni stop-
pede væksten, og planterne skif-
tede kulør fra grøn til en gullig
farve. Senere genvandt majsen
kuløren og væksten, men med
meget stor variation over landet.

Det varme og tørre vejr i for-
året gav gode betingelser for et
stort første græsslæt af høj kvali-
tet. Græsmarkerne stod pænt i
Jylland og manglede ikke vand,
men til gengæld varme. De føl-
gende slæt gav ikke så store ud-
bytter, men kvaliteten var til gen-
gæld ualmindelig fin.

Det varme vejr i maj gav et
stort problem med opformering
af bladlus i samtlige afgrøder. Men
den kølige sommer bevirkede, at
problemet aldrig blev så stort som
frygtet.

De sommeragtige temperatu-
rer i foråret satte skub i væksten
af grønsager, og varmen betød at
blomstringen af jordbærrene var
perfekt, så der blev høstet med
gode udbytter.
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Sommer
(juli og august)

Sommeren var lidt koldere end
normalt. Antallet af solskinstimer
i juli var noget under normalen,
hvilket gjorde, at også fordamp-
ningen var under normalen for
sommeren. Og selv om man hu-
sker sommeren 2000 som meget
regnfuld, er det faktisk ikke sandt:
Nedbøren blev godt 40 mm min-
dre end normalt.

Juli. Nedbøren i juli var noget
under normalen. Mindst nedbør
fik man på Sjælland, hvor der
nogle steder faldt under halvdelen
af, hvad der er normalt for måne-
den. Antallet af solskinstimer var
16% under normalen, og tempe-
raturen 0,7 °C under normalen,
hvilket betød, at fordampningen
var noget under normalen.

August. August var forholdsvis
tør, 28% under normalnedbøren.
Dette gjaldt specielt for Vestsjæl-
land og Storstrøms Amter, hvor
der kun faldt mellem 20 og 30 mm
mod normalt knap 60 mm i områ-
det. Middeltemperaturen var lidt
under normalen, mens antallet af
solskinstimer var lig med norma-
len. Fordampningen var som i juli
noget under normalen.

Den megen nedbør i juni var
gunstig for årets høst af helsæd.
Specielt i Jylland var jordbunden
fugtig langt ind i juli, og dette gav
gode betingelser for kløvergræs-
udlæg.

Tordenbygerne og blæsten
førte til megen lejesæd i hvede-
markerne, specielt i det østjyske.
I de sidste par uger af juli udvik-
lede goldfodsygen sig eksplosivt
over hele landet. Dette medførte
de værste angreb i mange år, og

specielt marker med anden og
flere års hvedeafgrøde blev hårdt
angrebet. Septoria var meget frem-
herskende i hvedemarkerne på
grund af det fugtige vejr.

De første angreb af kartoffel-
skimmel blev konstateret i slut-
ningen af juni, omkring 2 uger se-
nere end de to foregående år. Den
kølige sommer gav, på trods af
hyppig regn,  dårlige betingelser
for udbredelsen af kartoffelskim-
mel.

Frugttræer og bærbuske nød
også godt af den varme periode,
og specielt udbyttet af kirsebær
var helt i top.

Høsten startede i begyndelsen
af juli med de tidligste frømarker
samt vinterbyg, efterfulgt af vinter-
raps. Der blev mange afbrydelser
undervejs på grund af bygevejret,
og hen mod september måned
stod der stadig mange uhøstede
marker.
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Konklusioner

• Der blev sat varmerekord i sep-
tember 1999 med 16,2 °C som
gennemsnit for landet. Dette
gav en god start for mange
vinterafgrøder.

• November var meget tør, mens
december var meget rig på ned-
bør. Fælles for begge måneder
var, at de vejrmæssigt var usæd-
vanlige.

• I begyndelsen af december fik vi
storm med vinde af orkanstyrke.

• Vinteren var mild og gav få frost-
skader på afgrøderne. Det lune

og fugtige vejr var formentlig
medvirkende til store angreb af
goldfodsyge senere på året.

• Såbeds-forberedelserne i foråret
gik uden problemer på grund af
det milde vejr.

• April og maj var lune måneder
med megen sol, hvilket gav en
god vækst i afgrøderne tidligt i
vækstsæsonen.

• Vandingssæsonen begyndte
meget tidligt, men der blev ikke
vandet meget i løbet af sæsonen.

• I maj-juni blev det første græs-
slæt taget. Der var gode udbyt-
ter, og kvaliteten var høj.

• Det lune forår gav stor
blomstersætning på frugt- og
bærbuske, og da der ingen frost
var i juni, blev frugtsætningen
stor.

• Bygevejret var desuden medvir-
kende til, at der var meget leje-
sæd i vinterhvede.

• Høsten var lang og „træls“. De
fleste steder begyndte man i før-
ste halvdel af juli, men havde
mange afbrydelser undervejs. I
august fortsatte bygevejret, som
dog blev afbrudt af kortvarige
tørvejrsperioder, som gjorde det
muligt at fortsætte høsten.


