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Vækståret som helhed var 
mildt med større stråling og 
lidt mere nedbør end normalt. 
Middeltemperaturen for året 
var 0,9°C højere, og strålingen 
var 8% højere end normalt. I 
hele vækstsæsonen faldt der 4� 
mm nedbør mere end normalt, 
kun foråret var lidt mere tørt. 
Fordampningen og indstrålin-
gen var også lidt højere end 
normalt i det meste af vækst-
året, sommeren var dog meget 
tæt på normalen.

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 
� viser nedbøren i de enkelte 
amter fordelt på ef-terårs- og 
vinterperioden samt forårs- og 
sommerperioden sammenlig-
net med normalen. I figurerne 
3-6 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 i perioden 
fra april til og med august.

Efterår
Efteråret var varmt og solrigt 
og med lidt mere nedbør end 
normalt. Middeltemperaturen 
var 0,8°C højere end normalt, 
og strålingen var �8% højere 
end normalt. Endvidere faldt 
der 5% mere nedbør.

September var varm og solrig. 
Middeltemperaturen var 
�3,8°C, hvilket er �,�°C højere 
end normalt, månedens højeste 
temperatur var �6,9°C og den 
laveste var �,9°C. Strålingen var 
�6%, og fordampningen ��% 
højere end normalt. Der faldt � 
mm mere nedbør end normalt.

Oktober var våd, men ret lun 
og med en del sol. I oktober 

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2004-2005 for Danmark 
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

Temperatur (°C) Nedbør (mm) Potentiel 
fordampning (mm)

Globalstråling 
(MJ/m²)

Middel Normal Absolut Aktuel Normal Aktuel Normal Aktuel Normal

Min. Max.

September �3,8 ��,7 �,9 �6,9 75 73 6� 50 35� �79

Oktober 9,7 9,� -�,4 �8,4 �07 76 �6 �4 �68 �54

November 5,5 4,7 -�0,� �4,5 57 79 �0 9 7� 66

December 4,� �,6 -8,0 �0,5 7� 66 5 4 38 37

Januar 3,7 0,0 -9,6 ��,7 64 57 8 5 65 5�

Februar 0,3 0,0 -�3,3 9,6 45 38 �4 �� ��3 �05

Marts �,5 �,� -�0,� �5,6 43 46 36 �7 307 �30

April 7,6 5,7 -4,9 �0,7 30 4� 68 53 468 377

Maj �0,8 �0,8 -�,6 30,7 6� 48 9� 86 577 575

Juni �3,9 �4,3 0,4 �9,� 53 55 �08 �0� 6�� 574

Juli �7,� �5,6 7,� 30,8 96 66 �0� 99 54� 58�

August �5,4 �5,6 4,� �8,0 5� 67 8� 86 456 463

Vækståret 8,6 7,7 -�0,� 30,8 753 7�� 6�0 555 3788 3494
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faldt der �07 mm nedbør, hvil-
ket er 4�% mere end normalt, 
variationen var dog stor, idet 
Jylland og Bornholm fik en del 
nedbør, mens man på Sjælland 
fik betydeligt mindre, men alle 
amter var over normalen. Mid-
deltemperaturen var 0,6°C over 
normalen, og efterårets første 
nattefrost blev registreret. Strå-
lingen og fordampningen var 
lidt højere end normalt.
 
November var ret varm og tør. 
Med en middeltemperatur 
på 5,5°C blev november 0,8°C 
varmere end normalt, der blev 
dog registreret -�0,�°C i Søn-
derjylland. Gennemsnitsned-
børen for landet blev på 57 
mm, hvilket er �8% mindre end 
normalt. Strålingen var igen 
lidt højere end normalt.
 
Høsten af æbler og pærer faldt 
lidt senere end de foregående 
år, men gav store mængder 
god frugt. Æblerne fik også en 
god farve på grund af megen 
sol i september.
 
Den sene høst af kornafgrø-
der i foregående vækstsæson 
og det våde og ustabile vejr i 
august gjorde, at det var svært 
at få sået vinterafgrøderne 
i god tid. Efterfølgende gav 
det også problemer med at nå 
udbringningen af gylle inden 
den �. oktober, og der blev ikke 
givet dispensation til udbring-
ning efter denne dato.
 
Roerne udviklede sig godt i 
løbet af efteråret. Høsten af 
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Figur 1. Minimum- og maksimumtemperatur 2004-05, 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, sammenlignet med normalen 1961-90.
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April

Juli

April - August

Maj Juni

majs blev udskudt, da disse 
var i fortsat vækst. Høsten af 
rodfrugter og majs startede 
fint, men drillede lidt i oktober, 
hvor der kom store mængder 
nedbør.

Vinter
Vinteren var meget mild. Mid-
deltemperaturen for landet var 
�,�°C højere end normalt. Der 
faldt �9 mm mere nedbør end 
normalt, og indstrålingen var 
�6% højere end normalt.
 
December blev en meget mild 
måned med en middeltempe-
ratur på 4,�°C, hvilket er �,�°C 
højere end normalt. Nedbøren 
var meget tæt ved normalen, 
da der kun faldt 5 mm mere 
end normalt. Endvidere var 
strålingen også tæt ved nor-
malen.

Januar bragte den første sne. 
Som december var januar også 
meget varm og med noget 

mere sol. Middeltemperaturen 
var 3,7°C over normalen. Solens 
stråling var �5% højere end 
normalt, og der faldt lidt mere 
nedbør end normalt. Specielt 
for måneden var stormen den 
8. januar, hvor det nordvestlige 
Danmark blev hårdest ramt.
 
Februar var temmelig solrig. 
Strålingen var �7% højere end 
normalt. Middeltemperaturen 
var på 0,3°C, lidt varmere end 
normalt. Der faldt �8% mere 
nedbør, hvoraf en del faldt som 
sne.
 
Stormen i januar forårsagede 
store skader på bygninger, sko-
ve og læhegn. Stormen ramte 
hårdest i Nord- og Vestjylland.
 
På grund af den mindre nedbør 
det østlige Danmark blev kvæl-
stofprognosen sænket for disse 
områder. Hvorimod det midt- 
og vestjyske gik fri af reduktio-
nen og kunne gødske normalt. 
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De fleste vintersædsafgrøder 
og vinterrapsen klarede den 
relativt milde vinter uden 
udvintringsskader.

Forår og forsommer
Foråret var mildt, tørt og 
solrigt. Solens stråling var �4% 
højere end normalt og tempe-
raturen var 0,4°C højere end 
normalt. Der faldt �% mindre 
nedbør end normalt.
 
Marts var solrig og forholdsvis 
kølig. Solens stråling var 33% 
højere end normalt og middel-
temperaturen var 0,6°C lavere 
end normalt. Nedbøren var 
meget tæt ved normalen, der 
kom 4 mm mindre end normalt.
 
April var varm og solrig. Mid-
deltemperaturen var �,9°C 
højere end normalt, og den 
laveste temperatur registreret i 
måneden var på -4,9°C. Solens 
stråling gav 9� MJ/m² mere end 
normalt. Der faldt �7% min-
dre nedbør end normalt, og 
fordampningen var �8% højere 
end normalt.
 
Maj var forholdsvis våd. Der 
faldt �7% mere nedbør i maj 
end normalt, mens middeltem-
peraturen og solens stråling 
var normal, temperaturerne for 
måneden svingede dog mellem 
-�,6 og 30,7°C.
 
Juni blev temmelig solrig. Strå-
lingen for måneden var på 6�� 
MJ/m², hvilket var 48 MJ/m² 
mere end normalt. Middeltem-

peraturen var 0,4°C lavere end 
normalt, men det dækker dog 
over et spænd fra 0,4 til �9,�°C. 
Nedbøren var lidt mindre end 
normalt og fordampningen lidt 
højere.
 
I slutningen af marts og begyn-
delsen af april kom såningen 
rigtigt i gang. På de fede jorde 
i Østjylland var der dog lidt 
problemer med at komme i jor-
den før først i april. Aprils tørre 
vejr gjorde, at der ikke rigtigt 
kom gang i afgrøderne. Nogle 
steder blev det endog frost-
skadet. Den kolde forsommer 
udsatte også jordbærhøsten et 
par uger i forhold til normalt.
 
Det tørre forår hæmmede 
udviklingen af Septoria i vinter-
hvede, og selv om sygdommen 
i løbet af juni bredte sig lidt, 
nåede den aldrig at udvikle 
angreb, der gav tab. Dette skyl-
des til dels en kombination af 
kraftig solindstråling og mange 
dage med kraftig vind og 
udtørring, som gav ufordelag-
tige forhold for opformering. I 
de fleste egne var det tørt vejr 
under hvedens blomstring, hvil-
ket gav lille risiko for udvikling 
af aksfusarium.
 
Første slæt af ensilage og hø 
blev taget i nogenlunde vejr i 
slutningen af maj og starten af 
juni.
 
Der blev vandet i kartoffelmar-
kerne i Vest- og Sønderjylland, 
og første fund af kartoffelskim-

mel blev registreret midt i juni 
i Nordjylland, formodentligt 
efter at der havde været “skim-
melvejr” først på måneden.

Sommer
Sommeren var regnfuld. Der 
faldt ��% mere nedbør end 
normalt, og indstrålingen var 
lig med normalen. Fordampnin-
gen var endvidere meget tæt 
på normalen, og middeltem-
peraturen for landet var 0,3°C 
højere end normalt.
 
Juli var varm og temmelig rig 
på regn. Der kom 30 mm mere 
nedbør, og middeltemperatu-
ren var �,6°C højere end nor-
malt. Strålingen var lidt lavere 
end normalt, og fordampnin-
gen var tæt ved normalen
 
August var næsten normal, 
dog med et underskud af 
nedbør. Middeltemperaturen 
for august var 0,3°C mindre 
end normalt og der faldt �4% 
mindre nedbør. Endvidere var 
indstrålingen og fordampnin-
gen lidt lavere end normalt, 
nemlig henholdsvis � og 6%.
 
På grund af det varme vejr i 
starten af juli gik høsten af frø-
græs i gang først på måneden.
 
Det varme vejr i starten af juli 
gav kraftig opformering af 
bladlus i både byg og hvede, 
hvilket gave anledning til en 
betydelig sprøjteaktivitet med 
insekticider. Angrebene af 
svampesygdomme i såvel byg 
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som hvede forblev forholds-
vis moderate på langt de 
fleste lokaliteter. Det varme 
og udtørrende vejr bevirkede 
at kornafgrøderne modnede 
relativt hurtigt af. Det gjaldt 
specielt for �. års hvedemar-
ker, men bevirkede også, at 
man kun opnåede lave mer-
udbytter for bekæmpelse af 
sygdomsangreb.
 
Juli var kun moderat favo-
rabel for skimmeludvikling, 
mens august var meget favo-
rabel for skimmel.
 
Høsten af kirsebær blev også 
drillet af det ustadige vejr. 
Det voldsomme skybrud og 
haglbygerne, specielt i det 
sydlige Jylland og på Fyn, 
som kom i slutningen af juli, 
gjorde også stor skade på fx 
ribs og solbær.

Det ustadige vejr gav også 
problemer for den videre 
høst af korn, hvor lokale 
haglbyger gav skader på 
afgrøderne; men fra midten 
af august kom der en mere 
stabil periode, som gjorde, 
at størstedelen af høsten 
var i hus inden udgangen af 
måneden.

Majsen var først i juli oppe 
på 0,5 m højde og voksede 
også efterfølgende meget 
hurtigt.

 Konklusioner
• Vækståret som helhed var 
mildt, solrigt og der faldt lidt 
mere nedbør end normalt. 
Fordampningen var også lidt 
højere end normalt.

• Det våde og ustabile vejr 
i efteråret gjorde det svært 
at få etableret vintersæden. 
Endvidere blev høsten af 
majs og optagningen af kar-
tofler drillet.

• Vinterstormen i januar 
væltede mange læhegn og 
skove, specielt i det nord-
vestlige Jylland.

• Foråret var tørt, hvilket 
gjorde det svært for våraf-
grøderne at etablere sig. 
Nattefrost til hen i maj gav 
også problemer for afgrø-
derne.

• Høsten blev delvist drillet 
af sommerens ustadige vejr, 
men størstedelen kom i hus 
inden udgangen af august.


