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Figur 2 viser nedbøren i de 
enkelte amter fordelt på e� er-
års- og vinterperioden samt 
forårs- og sommerperioden 
sammenlignet med normalen. 

I fi gurerne 3-6 vises vandbalan-
cen (summeret daglig nedbør 
minus potentiel fordampning; 
hvis vandbalancen bliver nega-
tiv, sæ� es den til 0). 

Figur 3-6 viser vandbalancen i 
månederne april til juli, mens 
fi gur 7 er vist vandbalancen i 
perioden fra april til og med 
august.
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Vækståret som helhed var 
lunere end normalt, og der faldt 
noget mindre nedbør. Middel-
temperaturen for perioden var 
0,6 °C højere end normalt, og 
der kom 48 mm mindre nedbør 
end normalt. Specielt i vinter-
månederne kom der mindre 

nedbør. Fordampningen og 
indstrålingen var lidt højere 
end normalt.
Foreløbige månedsværdier for 
temperatur, nedbør, potentiel 
fordampning og globalstråling 
er vist i tabel 1. Månedsværdi-
erne er i tabellen sammenlignet 

med de normale værdier for 
perioden 1961-90.

Figur 1 viser minimums- og 
maksimumstemperaturen (gen-
nemsnit for hele Danmark) for 
døgnet i forhold til normalen. 

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2002-2003  
 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

Oktober

November

14,7

7,2

4,3

12,7

9,1

4,7

-2,5

-5,0

-6,1

26,5

21,3

11,7

31

113

87

73

76

79

64

23

7

50

24

9

368

164

55

279

154

66

December

Januar

Februar

0,2

0,3

-1,1

1,6

0,0

0,0

-13,2

-21,0

-12,7

7,3

10,2

9,2

31

48

12

66

57

38

3

5

12

4

5

11

30

51

124

37

52

105

Marts

April

Maj

3,4

7,1

11,4

2,1

5,7

10,8

-6,8

-8,9

-0,5

16,7

21,5

24,7

17

58

74

46

41

48

39

68

84

27

53

86

313

468

504

230

377

575

Juni

Juli

August

15,8

18,1

17,7

14,3

15,6

15,6

4,7

8,1

1,3

27,8

30,1

31,2

80

72

41

55

66

67

107

112

101

101

99

86

571

589

535

574

582

463

Vækståret 8,3 7,7 -21,0 31,2 664 712 625 555 3774 3494
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Som det ses af fi gur 3 og 4 var 
vandbalancen i april og maj 
positiv for det meste af landet, 
mens landet i juni (fi gur 5) var 
delt op i en våd vestlig landsdel 
og en tør østlig landsdel. I juli 
(fi gur 6) var vandbalancen tæt 
på nul i det meste af landet. 
Vandbalancen for hele perioden 
april til august (fi gur 7) var 
meget negativ for Øerne og det 
sydlige og østlige af Jylland, 
mens der i nogle egne af Vest- 
og Nordjylland var overskud af 
nedbør.

Efterår
(september-november)
E� eråret var solrigt, med tem-
peraturer og nedbør meget nær 
ved det normale.
Den høje indstråling i august 
fortsa� e ind i starten af septem-
ber.
September var varm, 2,0 °C 
højere end normalt. Endvi-
dere kom der betydelig mindre 
nedbør end normalt, nemlig 31 
mm. Solindstrålingen var 32% 
højere end normalt.
Oktober var kold med en gen-
nemsnitstemperatur på 7,2 °C 
mod normalt 9,1 °C. Der kom 
betydelig mere nedbør, ca. 49%, 
og indstrålingen var tæt ved 
normal.
November var lidt koldere end 
normalt, 0,4 °C under normalen. 
Nedbøren var lidt større end 
normalt, og solindstrålingen 
var lidt mindre.
Det varme og fugtige vejr i 
sommeren var godt for majsen, 
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Figur 1. 

Figur 2. 
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som kunne høstes i februar ca. 
3 uger før normalt med en høj 
foderkvalitet.
Kartoff el- og roehøsten gik 
uden problemer, selv om der 
kom en del nedbør i oktober. 
Den megen nedbør i oktober 
gjorde det vanskeligt at fi nde et 
egnet tidspunkt til ukrudtsbe-
kæmpelse.

Vinter
(december-februar)
Vinteren var forholdsvis kold 
og meget fa� ig på nedbør. Både 
december og februar var kol-
dere end normalt, mens der kun 
kom 57% af normalnedbøren 
for vinteren. Først i januar kom 
den første sne, og Østjylland og 
Øerne fi k mest.
December. Døgnmiddeltem-
peraturen blev 1,4 °C under 
normalen. Af nedbør kom der 
35 mm mindre end normalt. 
Globalstrålingen var lidt under 
normalen.
Januar var nedbørfa� ig, der 
kom 16% mindre nedbør end 
normalt. Temperaturen var 0,3 
°C højere end normalt, hvilket 
dog dækker over et udsving 
for temperaturen på fra –21,0 
°C til +10,2 °C. Indstrålingen 
var meget tæt ved normalen for 
landet.
Februar var meget tør og for-
holdsvis kold. Der kom kun 12 
mm nedbør mod normalt 38 
mm, og månedsmiddeltempera-
turen var -1,1 °C for landet.
Manglen på nedbør i vinteren 
betød, at kvælstofudvasknin-

gen var lavere end normalt, 
specielt på lerjordene, og 
kvælstofnormen for landet blev 
derfor reduceret. På grund af 
frosten var det ikke muligt at 
påbegynde såningen i februar. 
I Nordjylland må� e fl ere raps-
marker sås om. På grund af 
e� erårets varme var planterne 
blevet meget høje, og på disse 
planter frøs vækstpunktet i 
mange tilfælde væk.

Forår og forsommer
(marts-juni)
Foråret var mildt, 1,2 °C over 
normalen, og med meget ned-
bør. Specielt i maj og juni kom 
der meget nedbør, og indstrå-
lingen var lav.
Marts. Indstrålingen var i marts 
36% større end normalt. Der 
kom 29 mm mindre nedbør 
end normalt. Endvidere var 
middeltemperaturen 1,3°C over 
normalen.
April. Det varme vejr fortsa� e 
ind i april, og med en middel-
temperatur på 7,1°C oversteg 
den normalen med 1,4°C, dog 
var na� efrosten også hård med 
temperaturer ned til –8,9 °C. 
Der kom 41% mere nedbør end 
normalt, men dog hovedsage-
ligt i slutningen af måneden. 
Indstrålingen var på 468 MJ/m², 
hvilket var 24% større end 
normalt.
Maj bød på årets første store 
tordenbyger og var meget våd 
med 54% mere nedbør end 
normalt. Temperaturen blev 
0,6°C over normalen. Fordamp-

ningen var tæt på normalen, og 
indstrålingen var lidt mindre 
end normalt.
Juni blev temmelig varm med 
en middeltemperatur på 15,8°C, 
hvilket var 1,5°C højere end 
normalt. Der kom dog også 
meget nedbør i juni, 45% over 
normalt. Nedbøren var meget 
ujævnt fordelt over landet (fi gur 
5). Fordampningen og indstrå-
lingen var igen meget tæt på 
normalen.
På grund af den ringe nedbør 
i løbet af vinteren var jorden 
tør, og derfor var det muligt at 
etablere vårsæden forholdsvis 
tidligt. Det tørre vejr til langt 
ind i april gav forøget risiko 
for, at afgrøderne kom til at 
lide af mangan- og bormangel. 
Det tørre vejr reducerede dog 
angrebet af knækkefodssyge.

I Nord- og Vestjylland kom der 
i april-juni dobbelt så meget 
nedbør som normalt. Især vår-
byggen var negativt påvirket af 
de meget store nedbørmængder 
i forsommeren.
Det tørre vejr og den megen 
na� efrost indtil slutningen af 
april forsinkede udviklingen i 
vinterafgrøder i foråret. Først i 
forbindelse med nedbør i slut-
ningen af april kom der gang 
i væksten af både afgrøder og 
ukrudt. Ikke alene na� efrost, 
men også fygning af sand og 
jord ramte afgrøderne i store 
dele af landet. Vinden gjorde 
det endvidere svært at få sprøj-
tet mod ukrudt.
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyr- 
og en havebrugsserie, der alle henvender sig til 
konsulenter og interesserede jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 10 / www.agrsci.dk

Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222,
husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugsserien 
kr. 137.

Adresseændringer meddeles særskilt til 
postvæsenet.
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Maj og juni gav gode vækstbe-
tingelser for de fl este afgrøder, 
men nedbøren gav også gode 
betingelser for sygdomme i 
kornet. Bl.a. melduggen var 
lidt mere udbredt end tidligere 
år. Også skimlen i kartofl erne 
meldte sig e� er det våde vejr.
Endvidere var der på sandjorde 
i Nord- og Vestjylland på grund 
af de store nedbørmængder 
behov for e� ergødskning på 
marker med kartofl er, majs, roer 
og vårbyg.
Jordbærhøsten var plaget af 
meget skimmel på grund af 
store nedbørmængder i slut-
ningen af juni, men ellers blev 
der høstet rimelige udby� er. 
Blomstersætningen i solbær var 
god, men senere dryssede en 
del bær af på grund af tørke og 
varme.

Sommer
(juli og august)
Sommeren var varm med høj 
fordampning. Endvidere kom 
der lidt mindre nedbør end nor-
malt. Der kom lokalt nogle 
kra� ige tordenbyger.
Juli var meget varm med en 

middeltemperatur på 18,1°C. 
Den absolut laveste tempera-
tur, som blev målt, var 8,1 °C, 
hvilket er ny rekord. Der kom 
en lille smule mere nedbør end 
normalt, nemlig 6 mm. For-
dampningen var 13 mm højere 
end normalt, og indstrålingen 
var tæt på normalen.
August. Det varme vejr fortsa� e 
ind i august med 2,0°C højere 
middeltemperatur end normalt, 
og årets højeste temperatur på 
31,2 °C blev målt. Indstrålingen 
var 16% højere end normalt 
og fordampningen var 15 
mm højere end normalt. Der 
kom 39% mindre nedbør end 
normalt.
Høsten af sure kirsebær var 
dårlig. Træerne havde en meget 
dårlig blomstersætning på 
grund af det fugtige vejr i slut-
ningen af april og maj, hvilket 
selvfølgelig gav færre bær.
Frøgræshøsten startede i 
begyndelsen af juli, dere� er 
kom høsten af vinterbyggen i 
slutningen af måneden.
Det varme vejr i juli og august 
gav en meget tidlig høst og 
gode muligheder for at bjerge 
halm af god kvalitet.

Ved udgangen af august var 
kornhøsten stort set overstået. 
Høsten var lidt mindre end de 
seneste fem år, men vinterbyg 
og -rug har dog givet noget 

højere udby� er end de fore-
gående år, hvilket formentlig 
skyldes, at kernefyldningen 
startede før den meget tørre 
periode i juli sa� e ind.
Endvidere medførte det tørre 
vejr, at høsten var nem, og at 
kun få kornpartier har skullet 
tørres.
Høsten af æbler og pærer gik i 
gang i august.
På grund af varmen og det 
tørre vejr var der fortsat behov 
for vanding af majsen.
Der var gode muligheder for at 
etablere vinterraps re� idigt på 
grund af den tidlige høst, men 
det varme vejr fremmede også 
angrebet af forskellige larver.

Konklusioner
• Den varme vejr i sommeren 

2002 fortsa� e langt ind i e� er-
året og gav anledning til en 
tidlig og god majshøst.

• En kold og tør vinter bevir-
kede, at udvaskningen af 
kvælstof var lav.

• Foråret og forsommeren 
vil især i Vest- og Nordjyl-
land huskes for usædvanligt 
megen nedbør.

• I visse egne af Jylland var der 
en positiv vandbalance fra 
april til september.

• Afgrøderne udvikledes tidligt 
og høsten kom tidligt, var 
let, men udby� et lidt under 
normalens.


