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Vejret i  
VÆKSTÅreT  
2008-2009

vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middel-
temperaturen var 1,2°C over normalen, og strålin-
gen var 12% over normalen. der faldt 3% mindre 
nedbør og fordampningen var 16% over normalen. 
Middeltemperaturen i løbet af vækståret var over 
normalen i alle måneder undtagen juni 2009. der-
udover faldt der væsentligt mindre nedbør i decem-
ber, januar og april end normalt, men det blev stort 
set opvejet af større nedbørmængder i mange af de 
andre måneder. endelig var fordampningen bety-
deligt højere end normalt i foråret og forsommeren.

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 0,9 22,8 66 73 53 50 315 279

oktober 9,6 9,1 -5,0 17,3 108 76 27 24 172 154

november 5,9 4,7 -9,2 14,1 71 79 8 9 59 66

december 2,6 1,6 -6,4 9,9 32 66 4 4 34 37

januar 1,0 0,0 -13,0 7,3 41 57 5 5 47 52

februar 0,8 0,0 -13,9 8,7 34 38 12 11 102 105

Marts 4,0 2,1 -8,0 13,7 53 46 31 27 236 230

april 9,4 5,7 -2,9 23,8 10 41 82 53 529 377

Maj 11,5 10,8 0,1 26,0 56 48 105 86 644 575

juni 13,9 14,3 0,2 27,9 64 55 119 101 688 574

juli 17,2 15,6 5,7 29,9 86 66 108 99 581 582

august 17,4 15,6 7,1 32,7 68 67 91 86 492 463

Året 8,9 7,7 -13,9 32,7 689 712 645 555 3899 3494

tabel 1. foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2008-2009 for danmark (kilde: 
danmarks Meteorologiske institut)

foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, 
potentiel fordampning og globalstråling er vist i ta-
bel 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 
2008-2009 for danmark (kilde: danmarks Meteoro-
logiske institut)
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middeltemperaturen i 
løbet af vækståret var 
over normalen i alle 
måneder undtagen 
juni 2009

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 for månederne 
april til august (dagligt summeret nedbør minus po-
tentiel fordampning, hvor vandbalancen for måne-
den sættes til 0, hvis den bliver negativ). figur 8 viser 
den summerede vandbalance for perioden april til 
og med august.
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figur 1. Minimum- og maksimumtemperatur 2008-09, som gennemsnit for danmark i forhold til 
normalen 1961-90
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figur 2. nedbør for amterne fordelt på efterårs- og 
vinterperioden samt forårs- og sommerperioden sam-
menlignet med normalen for 1961-90

efteråret som helhed var lunt og let fugtigt. Mid-
deltemperaturen var 0,6°C over normalen, og der 
faldt 7% mere nedbør end normalt. strålingen var 
9% over normalen.

Septembers klima var tæt på normalen, dog med 
lidt mere sol end normalt. strålingen var 13% højere 
end normalt, og månedens højeste temperatur blev 
22,8°C.

Oktober blev våd og lun. der faldt 42% mere nedbør 
end normalt, og middeltemperaturen var 0,5°C over 
normalen, men oktober gav også sæsonens første 
frost i starten af måneden. stråling og fordampning 
var tæt på normal.

november var varm. Middeltemperaturen var 
1,2°C over normalen. der faldt 10% mindre nedbør 
end normalt. strålingen var lidt under normalen. 

der var problemer med rettidig såning af vinterrap-
sen, da sidste års afgrøder endnu ikke var høstet, 
men med såning mellem bygerne først i september 
kom det meste i jorden. den øvrige såning af vinter-
afgrøder blev hjulpet af tørvejr i store dele af sep-
tember, så de fleste marker blev planmæssigt sået.
Majshøsten startede godt i slutningen af september, 
men blev i løbet af oktober drillet af den megen 
nedbør der kom, specielt i vestjylland. de tunge 
maskiner lavede mange steder dybe spor i marken, 
men først i november var det meste høstet. også 
kartoffeloptagningen blev drillet af den megen 
nedbør i oktober, hvor de sidste fabrikskartofler blev 
taget op med specialkøretøjer.
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vinteren var tør og lun. der faldt 34% mindre ned-
bør end normalt, og middeltemperaturen var 0,9°C 
højere end normalt. strålingen var 6% lavere end 
normalt.

december var lun og tør. der faldt 52% mindre ned-
bør end normalt, og middeltemperaturen var 1,0°C 
over normalen. strålingen var 8% mindre end nor-
malt.

Januar blev rimelig tør og lun. der faldt 16 mm min-
dre nedbør end normalt, og middeltemperaturen 
var 1,0°C over normalen. strålingen var 10% mindre 
end normalt.

Februar havde overskud af varme. Med en middel-
temperatur på 0,8°C mod normalt 0,0°C var februar 
lidt lunere end normalt. nedbør og stråling var me-
get tæt på normalen.

eFTerÅr VinTer
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foråret som helhed var varmt og med meget stor 
fordampning. Middeltemperaturen var 2,1°C over 
normalen, og fordampningen var 31% højere end 
normalt. der faldt 16 mm mindre nedbør end nor-
malt, og strålingen var 19% højere end normalt.

Marts blev varm og med et lille overskud af nedbør. 
Middeltemperaturen var 1,9°C over normalen, og 
der faldt 15% mere nedbør end normalt for måne-
den. strålingen og fordampningen var også lidt hø-
jere end normalt.
 
April slog rekord for både stråling og temperatur. 
Middeltemperaturen var 3,7°C over normalen, hvil-
ket er rekord for april. den rekordhøje stråling var 
40% over normalen. fordampningen var 29 mm hø-
jere end normalt, og der faldt 31 mm mindre nedbør 
end normalt.
 
Maj blev varm og solrig. Middeltemperaturen var 
0,7°C over normalen, og strålingen var 12% over 
normalen. der faldt 17% mere nedbør, og fordamp-
ningen var 22% højere end normalt.

FOrÅr

såningen af vårafgrøder gik for alvor i gang i slut-
ningen af marts, hvor man på de lette jorder kunne 
begynde at køre gyllen ud for derefter at så. det me-
ste vårsæd var sået omkring midten af april. aprils 
tørre vejr gav dog også problemer med spiringen 
af kornet, specielt på de tunge jorder, hvor man så-
ede sidst. de planter, som var spiret, havde det også 
vanskeligt, da de heller ikke fik næring, når der in-
gen tilgængelig vand var.

Majsen kom i jorden i løbet af den sidste uge af 
april og først i maj. 

vandingsmaskinerne blev trukket tidligt frem. vin-
terafgrøder og græs fik i det tørre vejr i april hurtigt 
behov for vanding. 

den nedbør, som kom først i maj, satte gang i 
græsvæksten, og første græsslæt blev taget sidst i 
maj, hvor græsset havde nydt godt af den nedbør, 
der var kommet i løbet af måneden, og udbyttet 
blev fint på trods af tørken i april.
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KOnKluSiOner

• det våde vejr i oktober drillede høsten af majs og op-
tagningen af kartofler

• vinteren var tør og lun
• foråret gav varmerekord i april og fordampningen i 

perioden var meget høj, hvilket bl.a. gjorde fremspi-
ringen af vårafgrøder vanskelig, hvor der ikke var van-
dingsmaskiner

• der var kraftige angreb af gulrust, som gjorde, at man-
ge fik udbyttetab

• det lune vejr gjorde, at bladlus havde gode betingelser 
og bredte sig med stor fart, hvor især vårbyg blev vold-
somt ramt

• Høsten blev drillet af meget ustadigt vejr i hele juli og 
august, men størstedelen af kornet var høstet inden 
udgangen af august

sommeren var lun og solrig. Middeltemperaturen 
var 1,0°C over normalen, og strålingen var 9% hø-
jere end normalt. der faldt 30 mm mere nedbør, og 
fordampningen var 32 mm højere end normalt.

Juni var solrig og med et lille overskud af nedbør. 
strålingen var 20% højere end normalt. der faldt 
som gennemsnit for landet 9 mm mere nedbør end 
normalt. regnen faldt dog anderledes end normalt, 
da størstedelen faldt i det østlige danmark. Middel-
temperaturen var 0,4°C lavere end normalt, og for-
dampningen var 18 mm højere end normalt.

Juli var lun og lidt vådere en normalt. Middeltempe-
raturen var 1,6°C over normalen, og der faldt 30% 
mere nedbør end normalt. fordampningen var 9 
mm højere end normalt, og strålingen var normal.

August blev varm og med overskud af sol. vækst-
sæsonens højeste temperatur blev målt i slutnin-
gen af august i st. jyndevad (32,7°C), og mid-
deltemperaturen for måneden var 1,7°C over 
normalen. strålingen var 6% højere end normalt. 
nedbør og fordampning var meget tæt på normalen. 

første angreb af kartoffelskimmel meldtes i starten 
af juni i nordjylland, og omkring sankt Hans blev 
der rapporteret om flere tilfælde over hele landet. 
klimabetingelserne derefter gjorde, at der fortsat 

var høj risiko for skimmel, og derfor blev det generelt 
anbefalet, at påbegynde forebyggende skimmel-
forebyggelse.

skårlægning og høst af frøgræs startede sidst i juni, 
og frøhøsten forløb generelt uden problemer og 
høstudbytterne var som i et gennemsnitsår.

kraftige angreb af gulrust i triticale udviklede 
sig tidligt på sommeren og især blandt økologi-
ske producenter var angrebene meget tabsgi-
vende. flere mistede hovedparten af udbyttet 
som følge af de udsædvanligt kraftige angreb. 

rust var også det vigtigste problem i både vinter- og 
vårbygmarkerne, i vårbyg blev disse angreb sup-
pleret af kraftige meldugangreb i de modtagelige 
sorter. Hveden var gennemgående sund, og det 
tørre vejr i april var med til at ligge en dæmper på 
udviklingen af fugtelskende svampe som septoria 
og bygbladplet. 

bladlusene bredte sig med stor fart i det lune vejr i 
juni og juli. især vårbyg var voldsomt ramt, og i man-
ge tilfælde var det nødvendigt med flere sprøjtnin-
ger for at få slået bestanden ned.

på trods af det ustadige 
vejr var størstedelen 
af kornet høstet ved 
udgangen af august – og 
udbytterne lå generelt 
pænt over gennemsnittet

SOMMer
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figur 3. vandbalance, 
april 2009

figur 6. vandbalance, 
juli 2009

figur 4. vandbalance, 
maj 2009

figur 7. vandbalance, 
august 2009

figur 5. vandbalance, 
juni 2009

figur 8. vandbalance, 
april-august 2009

Høsten af jordbær startede så småt i starten af juni 
og fortsatte til udgangen af juli. sødkirsebærhøsten 
blev påbegyndt medio juli, og udbyttet lå lidt under 
2008-niveau. solbærrene havde en god blomstring 
i foråret, og dette kombineret med den megen ned-
bør i løbet af sommeren gjorde, at bærrene blev 
meget store, og som følge heraf var høsten rekord-
stor.

sukkerroernes vækst i løbet af sommeren var god, 
hvilket skyldtes det lune forår og kombinationen af 
sol og regn hen over sommeren, majsen så også 
godt ud, men afgrøden var dog noget forskellig fra 
egn til egn. andet slæt af græsset blev også hentet 
med høje udbytter.

i det sydlige danmark startede høsten af vinterbyg i 
den første uge af juli, men derefter blev høsten ge-
neret af bygevejret, specielt i Østjylland hvor der i 
juli faldt op til 150 mm nedbør. vårafgrødernes høst 
gik i gang sidst i juli, men blev også jævnligt afbrudt 
af nedbørhændelser både i form af byger og regu-
lære fronter. bl.a. blev der flere steder i jylland regi-
streret skybrud omkring 8.-9. august. På trods af det 
ustadige vejr var størstedelen af kornet høstet ved 
udgangen af august – og udbytterne lå generelt 
pænt over gennemsnittet
i jylland blev såningen af vinterraps stort set klaret 
inden udgangen af august, og på sjælland var stør-
stedelen også i jorden på dette tidspunkt.
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nogle af vejrets påvirkninger af vækstårets gang:
• det våde vejr i oktober drillede høsten af majs og optagningen af kartofler
• vinteren var tør og lun
• foråret gav varmerekord i april og fordampningen i perioden var meget høj, hvilket bl.a. gjorde frem-

spiringen af vårafgrøder vanskelig, hvor der ikke var vandingsmaskiner
• der var kraftige angreb af gulrust, som gjorde, at mange fik udbyttetab
• det lune vejr gjorde, at bladlus havde gode betingelser og bredte sig med stor fart, hvor især vårbyg 

blev voldsomt ramt
• Høsten blev drillet af meget ustadigt vejr i hele juli og august, men størstedelen af kornet var høstet 

inden udgangen af august
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