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Vækståret som helhed var 
lunt, med stor fordampning 
og meget sol. Året vil nok 
blive husket for, at efterårs- og 
vinterperioden var betydeligt 
mere tør end normalt, hvori-
mod månederne maj og august 
gjorde, at forårs- og sommer-
perioden var mere våd end 
normalt.

Foreløbige månedsværdier for 
temperatur, nedbør, potentiel 
fordampning og globalstråling 
er vist i tabel �. Månedsværdi-
erne er i tabellen sammenlig-
net med de normale værdier 
for perioden �96�-90.
Figur � viser minimum- og mak-
simumtemperaturen (gennem-
snit for hele Danmark) pr. døgn 
i forhold til normalen. Figur 
2 viser nedbøren i de enkelte 

amter fordelt på efterårs- og 
vinterperioden samt forårs- og 
sommerperioden sammenlig-
net med normalen. I figurerne 
3-7 vises vandbalancen (sum-
meret daglig nedbør minus 
potentiel fordampning, hvor 
vandbalancen sættes til 0, hvis 
den bliver negativ). Figur 3-6 
viser vandbalancen i måne-
derne april til juli, mens figur 7 
viser vandbalancen for perio-
den april til og med august.

Efterår
Efteråret var lunt og med 26%  
mere globalstråling var efter-
året helt usædvanligt solrigt. 
Middeltemperaturen var �,8°C 
højere end normalt for perio-
den, og der faldt noget mindre 
nedbør end normalt, nemlig 7� 
mm.

September blev varm med en 
middeltemperatur på �4,5°C, 
hvilket er �,8°C over normalen. 
Det meste af september var tør, 
men de sidste dage i måneden 
faldt der lidt nedbør, det blev 
dog kun til 40% af norma-
len. Solens stråling var meget 
højere end normalt.

Oktober blev lun, tør og usæd-
vanligt solrig. Med en mid-
deltemperatur, som var 2,0°C 
højere end normalt, og med 
den højest målte temperatur 
20,7°C blev måneden meget 
lun. Der faldt kun 25% af 
normalnedbøren, og global-
strålingen var helt usædvanlig 
høj for årstiden, nemlig på 2�3 
MJ/m², hvilket er 38% mere 
end normalt.

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2005-2006 for Danmark 
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut)

Temperatur (°C) Nedbør (mm) Potentiel for-
dampning (mm)

Globalstråling 
(MJ/m²)

Middel Normal Absolut Aktuel Normal Aktuel Normal Aktuel Normal

Min. Maks.

September �4,5 �2,7 -2,2 27,3 29 73 60 50 344 279

Oktober ��,� 9,� -2,8 20,7 57 76 34 24 2�3 �54

November 6,3 4,7 -7,3 �6,7 7� 79 �0 9 70 66

December 2,6 �,6 -8,8 �0,3 49 66 5 4 42 37

Januar -0,9 0,0 -�4,0 7,7 33 57 7 5 63 52

Februar 0,6 0,0 -��,0 8,6 5� 38 �� �� 95 �05

Marts -0,2 2,� -�5,3 �4,0 40 46 29 27 27� 230

April 6,� 5,7 -3,6 20,� 54 4� 52 53 366 377

Maj ��,4 �0,8 -0,� 24,5 76 48 92 86 566 575

Juni �5,0 �4,3 2,4 30,� 26 55 ��� �0� 629 574

Juli �9,8 �5,6 4,7 33,5 33 66 �37 99 706 582

August �7,� �5,6 7,4 28,4 �4� 67 85 86 458 463

Året 8,6 7,7 -�5,3 33,5 660 7�2 633 555 3823 3494
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November var lun og temmelig 
solrig og med en middeltem-
peratur på 6,3°C. Maksimum-
temperatur for måneden blev 
registreret til �6,7°C, hvilket 
er meget usædvanligt. Der 
faldt 7� mm nedbør, hvilket er 
�0% mindre end normalt, og 
solens stråling var 6% højere 
end normalt. Der var dog stor 
forskel fra landsdel til landsdel 
på solens stråling.

Midt i september kom den 
første nattefrost i Midtjylland, 
hvilket medførte skader spe-
cielt på majsen. En del marker 
visnede ned, før kolben var 
tilstrækkeligt udviklet.

Kartoffeloptagningen blev fore-
taget i rimeligt tørre marker, og 
etableringen af vintersædsmar-
ker forløb også uden større pro-
blemer, selv om det var usæd-
vanligt tørt under såningen.

Vinter
Vinteren var lidt varmere end 
normalt med en middeltempe-
ratur på 0,8°C. Der faldt �7% 
mindre nedbør end normalt, 
og en stor del af den nedbør 
der faldt, var i form af sne. 
Antallet af dage med frost var 
noget højere end normalt.

December var ret varm og 
med underskud af regn og et 
lille overskud af sol. Middel-
temperaturen var �,�°C højere 
end normalt, og der faldt 26% 
mindre nedbør end normalt, 
nemlig 49 mm mod normalt 66 
mm. Globalstrålingen var ��% 
højere end normalt.

Minimumtemperatur 2005-06
Maksimumtemperatur 2005-06
Normal middeltemperatur 1961-90

°C

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug

Figur 1. Minimum- og maksimumtemperaturen (gennemsnit for hele Danmark) pr. 
døgn i forhold til normalen
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Figur 2. Nedbøren i de enkelte amter fordelt på efterårs- og vinterperioden samt 
forårs- og sommerperioden sammenlignet med normalen.
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Januar blev rimelig kold med en 
del sol og ringe nedbør. Mid-
deltemperaturen for måneden 
blev 0,9°C under normalen. Der 
faldt 42% mindre nedbør, og 
størstedelen faldt i form af sne.

Februar var for årstiden varm, 
og der var overskud af nedbør. 
Gennemsnitstemperaturen 
for landet var 0,6°C højere 
end normalt. Der faldt 5� mm 
nedbør, hvilket er 34% over 
normalen. Også i februar faldt 
størstedelen af nedbøren i 
form af sne.

I forhold til de seneste år var 
landet snedækket i lange 
perioder af både januar og 
februar. Der faldt dog sammen-
lagt betydeligt mindre nedbør 
både i efteråret og vinteren 
end normalt. Dette betød, at 
der var mere tilgængeligt kvæl-
stof i jorden ved indgangen 
til forårsmånederne, hvorfor 

behovet for kvælstof blev ned-
justeret  i store dele af landet.
De lave temperaturer i vinteren 
satte formentlig en stopper for 
mange skadedyrs overvintring.

Forår og forsommer
Foråret som gennemsnit var 
koldt og vådt, hvilket primært 
skyldes kulden i marts og det 
våde vejr i maj. Med en gen-
nemsnitstemperatur for landet 
på 5,8°C, hvilket er 0,4°C under 
normalen og 26% mere nedbør 
end normalt. Globalstrålingen 
var 2% over normalen.

Marts blev kold, og med en 
del sol. Middeltemperaturen 
var 2,3°C under normalen og 
spændte fra -�5,3 til +�4°C. Der 
faldt 6 mm mindre nedbør end 
normalt, og det meste af ned-
børen faldt i månedens sidste 
dage. Globalstrålingen var �8% 
højere end normalt.
April var fattig på sol, og der 
var overskud af nedbør. Global-
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strålingen var 3% lavere end 
normalt for april. Der faldt 54 
mm nedbør, hvilket er �3 mm 
mere end normalt, og for-
dampningen var normal.

Maj  var nedbørsrig, men der 
var også overskud af sol og 
varme. Der faldt 58% mere 
nedbør i maj end normalt, men 
nedbøren faldt primært i sidste 
halvdel af måneden. Starten 
af måneden var til gengæld 
meget varm med en maksi-
mumtemperatur på 24,5°C. 
Middeltemperaturen for måne-
den blev 0,6°C over normalen.

Juni var tør og rimelig varm. 
Middeltemperaturen for måne-
den var 0,7°C over normalen, 
og globalstrålingen var �0% 
over normalen. Der faldt 53% 
mindre nedbør. Dog faldt den 
meget forskelligt over landet, 
da der sidst i måneden lokalt 
kom nogle kraftige tordenby-
ger. Fordampningen var �0% 
højere end normalt.

I marts måned havde vintersæ-
den det svært på grund af de 
store temperaturforskelle over 
døgnet. Solens varme tøede 
jordskorpen op om dagen og 
om natten frøs den igen. Til 
trods for kraftig misfarvning af 
mange vintersædsmarker kla-
rede de fleste marker sig uden 
decideret udvintring. Rundt 
langs læhegn og veje kunne 
der dog ses en del udvintring 
som følge af sneskimmel 
forårsaget af vinterens lange 
perioder med snedække. Som 

følge af de lave temperaturer 
om natten trak etableringen 
af vårsædsmarker også lidt ud. 
Først i løbet af april var jord-
temperaturerne høje nok til at 
etablere afgrøder som kartof-
ler og endnu senere roer, majs 
og frilandsgrønsager.

Skønt vinteren og starten af 
foråret var kold, var rapsen pla-
get af glimmerbøsser omkring 
knopdannelsesperioden.

På trods af den sene såning 
i foråret kom vårafgrøderne 
godt i gang i det varme vejr 
i starten af maj. Ukrudts-
bekæmpelsen, samt mange 
svampesprøjtninger i kornet 
blev vanskeliggjort af de store 
mængder nedbør, som kom i 
slutningen af maj; men ned-
børen hjalp, så der ikke blev 
tørkeskader i denne omgang. 
Der var udsædvanligt mange 
nedbørsdage fra midten af maj 
og 2-3 uger frem. Disse gav 
gode muligheder for udvik-
ling af septoria i hvede under 
strækningsfasen og bygblad-
plet i vårbyg. Det generelt 
tørre vejr i juni hæmmede dog 
igen udviklingen af plantesyg-
domme i vintersæden; men 
for nogle af de modtagelige 
vårbygsorter var angrebene af 
bygbladplet kraftige.

I starten af juni blev der for 
kartoflerne varslet om skim-
melvejr, men først hen i juli 
måned blev der konstateret 
skimmel, hvilket skyldes det 
relativt tørre vejr i juni og juli.

Sommer
Sommeren var meget varm. 
Middeltemperaturen var 2,�°C 
højere end normalt. Der faldt 
200 mm nedbør, hvilket er 6% 
mere end normalt. Fordamp-
ningen var �6% højere end 
normalt. Endvidere blev der 
målt ��% højere globalstråling 
end normalt.

Juli gav både rekorder for 
middeltemperaturen og solens 
stråling. Middeltemperaturen 
for måneden var �9,8°C, hvilket 
er 4,2°C over normalen. Global-
strålingen var 2�% højere end 
normalt. Der faldt kun 50% 
af normalnedbøren for juli 
måned, og fordampningen var 
38% højere end normalt.

August blev meget våd, men 
også lun. Gennemsnitsnedbø-
ren for Danmark blev på �4� 
mm, hvilket er ��0% mere end 
normalt. Middeltemperatu-
ren blev �,4°C over normalen. 
Fordampningen og globalstrå-
lingen var lidt under normalen. 
Nedbøren i august var meget 
ulige fordelt over landet, da 
det ofte var byger, som ramte 
meget lokalt. Fx blev der i 
Nordjylland registreret over 
250 mm. På Als blev der regi-
streret omkring 50 mm.

Tørken i juni og juli bevirkede, 
at vandingsmaskinerne kørte 
på højtryk, og steder hvor der 
var begrænset kapacitet, måtte 
man prioritere højværdiafgrø-
derne. Udbyttet af vårbyggen 
var blevet meget påvirket af 
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Resume
Vækståret som helhed var
lunt med stor fordampning
og meget sol. Middeltemperaturen
for året blev 0,9°C over
normalen, og der kom 52 mm
mindre nedbør. Fordampningen
var �4% og globalstrålingen
9% højere end normalt.
Året vil nok blive husket for, at
efterårs- og vinterperioden var
betydeligt mere tør end normalt,
hvorimod månederne maj og
august gjorde, at forårs- og
sommerperioden var mere våd
end normalt.
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det tørre vejr i juni og juli, 
hvorimod andre afgrøder 
klarede sig bedre igennem 
sæsonen. Afmodningen 
af hveden skete dog også 
meget brat og skar toppen 
af udbytterne. Skimmel-
udviklingen i kartofler var 
meget voldsom i august på 
grund af den megen nedbør, 
hvilket bl.a. gav problemer 
med knoldskimmel. 

Høsten af frilandsjordbær 
startede i midten af juni, 
og på grund af det varme 
vejr modnede stort set 
alle bær på én gang. Sød-
kirsebærrenes blomstring 
i starten af maj var på et 
ideelt tidspunkt med sol og 
varme. Høsten af bærrene 
så i starten af sommeren ud 
til at blive god, men senere 
på sommeren blev en del af 
bærrene på grund af varmen 
angrebet af kirsebærfluer og 
hvepse.

Høsten af frøgræs, vinterraps 
og vinterbyg forløb godt i 
det stabile varme og tørre 
vejr i slutningen af juli og 
begyndelsen af august. En 
uge inde i august slog vejret 
drastisk om til bygevejr. 
Der blev dog nogle dage 
i sidste halvdel af august, 
hvor der kunne høstes lidt 
og køres halm ind, men med 

udgangen af august var der 
stadig nogle marker, som 
ikke blev høstet, specielt de 
steder hvor der var kommet 
voldsomme tordenbyger. Det 
høstede korns kvalitet var 
på grund af det fugtige vejr 
meget svingende og mange 
steder spirede kornet i akset. 

Konklusioner
Vækståret som helhed var 

lunt og med mindre nedbør 
og betydelig højere for-
dampning end normalt

Efteråret og vinteren var 
præget af meget ringe ned-
børmængder

Vinteren havde mange 
frostdage, med meget lave 
temperaturer

Efter en kold marts blev 
resten af foråret og som-
meren varm. Sommeren gav 
rekorder i juli, hvor både 
middeltemperaturen og 
solens stråling var det høje-
ste målt nogensinde

Der var kraftig tørke i juni 
og juli, som bevirkede, at 
afgrøderne mange steder led 
af vandmangel

Den megen nedbør i 
august drillede høsten af 
korn og frøgræs
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