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Anvendelsesorienteret Planteværn 2012

I Beskrivelse af vækståret 2011/2012 
 

1  Klimadata i vækståret 2011/2012

Lise Nistrup Jørgensen & Anders Almskou-Dalgaard

For landet som helhed var klimaet i vækstsæsonen (september 2011–august 2012) karakteriseret af 
et varmt og tørt efterår med en gennemsnitstemperatur på 1,4ºC over normalen og 172 mm nedbør, 
hvilket er 25% under et gennemsnitsefterår. Det relativt varme vejr fortsatte gennem vinteren med en 
gennemsnitstemperatur på 1,5ºC over normalen. Det eneste rigtigt kolde vejr, kom i februar med frost 
og lidt sne. Nedbøren gennem vinteren var 29% over normalen, men kun en mindre del faldt som sne. 
Foråret var varmt (1,8ºC over normalen), solrigt og tørt (nedbør 17% under normalen). Marts og maj 
var lidt tørrere end normalt, men i april var nedbøren lidt over gennemsnittet. Sommertemperaturen 
var 0,1ºC under gennemsnittet, og den globale stråling var under gennemsnittet, til trods for en meget 
solrig august måned. Sommernedbøren var over gennemsnittet, specielt i de sydvestlige egne af landet. 
Tordenbyger med kraftig nedbør optrådte i alle tre sommermåneder.

I Flakkebjerg var efterår og vinter (september–februar) generelt tør og varm. Nedbøren i november var 
ekstrem lav. Der var kun enkelte observationer af nattefrost i oktober og november. Først i slutningen 
af januar kom den gennemsnitlige døgntemperatur under 0ºC, og det fortsatte i tre uger. Der var kun et 
begrænset tyndt snedække i denne periode, hvilket medførte en del afgrødeskader i vintersæd. Enkelte 
sorter med ringe vinterfasthed blev meget hårdt ramt. Foråret (marts-maj) var generelt varmt, især 
i marts. Det var relativt tørt, hvilket påvirkede afgrøderne og ukrudtsfremspiringen. Vandbalancen i 
marts måned var -34,7 mm, hvor der normalt er +3,9 mm. Sommeren (juni-august) var våd med tem-
peraturer under gennemsnittet undtaget august, der var varm og solrig. Dette gav en nem og ubesværet 
høst med høstvarer af god tør kvalitet. Afgrøderne havde generelt tilstrækkelig vand til rådighed i det 
meste af vækstsæsonen.

Figur 1, 2 og 3 viser klimaforhold fra den automatiske klimastation på AU Flakkebjerg, som er placeret 
12 km fra Storebæltskysten. Klimaet er dækkende for en stor del af forsøgene, som er vist i rapporten. 
Normaltemperaturen er gennemsnittet af 30 års vejr (1973-2003).

Figur 4 viser vandbalancen for månederne april til august. Dagligt summeret nedbør minus potentiel 
fordampning. De er her vist som tørkeindeks beregnet af DMI.
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Figur 1. Temperatur.

Figur 2. Nedbør.
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Figur 3. Klimadata fra Flakkebjerg for vækstsæsonen september 2011–august 2012. Temperaturen er 
målt i °C, den global indstråling er målt i MJ/m2, nedbøren i mm, og vandbalancen er forskellen mellem 
nedbør og den potentielle evaporation.

Tabel 1. Oversigt over temperatur og nedbørsforhold i hele vækståret 2011-2012 for Danmark.

Gennemsnitstemperatur °C Gennemsnitsnedbør mm

2011/2012 Normal 1961-1990 2011/2012 Normal 1961-1990
September 14,1 12,7 92 73
Oktober 9,8 9,1 61 76
November 6,7 4,7 18 79
December 4,2 1,6 99 66
Januar 2,3 0,0 79 57
Februar -0,5 0,0 31 38
Marts 5,7 2,1 21 46
April 6,3 5,7 55 41
Maj 12,1 10,8 36 48
Juni 12,7 14,3 98 55
Juli 15,9 15,6 91 66
August 16,7 15,7 69 67
September 13 12,7 95 73
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Figur 4. Tørkeindeks 2012 (DMI).   




