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Vækståret som helhed gav betyde-
ligt flere solskinstimer end nor-
malt. Endvidere blev temperatu-
ren 0,9 °C højere end normalt.
Der kom godt 50 mm mere ned-
bør, mens fordampningen på
grund af det lune og solrige vejr
blev lidt højere end normalt.

Foreløbige månedsværdier for
temperatur, nedbør, potentiel for-
dampning og antal solskinstimer
er vist i tabel 1. Månedsværdierne
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.

I figurerne 2-5 er vist vand-
balancen (nedbør minus potentiel
fordampning) i månederne april
til juli. I figur 6 er vist vandbalan-
cen i perioden april til og med
august.

Efterår
(september-november)
Efteråret var varmt, og nattefrost
fik vi først allersidst i november,
hvilket er meget usædvanligt. Det
er ikke sket tidligere, at man stort
set ikke har registreret nattefrost
i 2 m højde før sidst i november.
Der var et lille overskud af nedbør,
og antallet af solskinstimer var lidt
under normalen.

September var næsten lig
normalen for landet. Temperatu-
ren var 0,4 °C højere end normalt,
og antallet af solskinstimer var
meget tæt på normalen. Nedbø-
ren for landet var lig normalen,
men i bl.a. Århus Amt faldt der
50% mere end normalt.
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Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordamp-
ning og antal solskinstimer 2000-01 for Danmark
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

Figur 1. Døgnværdier for temperaturen (minimum og maksimum) for hele
Danmark.

Oktober. Middeltemperaturen
for oktober var 1,8 °C højere end
normalt, hvilket er varmt for årsti-
den, og der blev slet ikke registre-
ret nattefrost i 2 m højde, hvilket
er usædvanligt. Men der faldt 26%
mere nedbør end normalt, dog var
variationen over landet stor.

November var meget varm,
2,2 °C over normalen. Nedbør
kom der, som i oktober, også mere
af end normalt og solen skinnede
7 timer mindre end normalt.

Det usædvanligt lune efterårs-
vejr gav en god start for vinter-
afgrøderne de fleste steder, dog
skabte nedbøren problemer en-
kelte steder.

I det sydlige Jylland og på
Øerne gav det lune efterårsvejr
gode betingelser for rapsjord-
loppernes æglægning. Det milde
vintervejr var gavnligt for larverne
og da marts og april var kølige,
kom rapsen ikke rigtig i gang.

Vinter

(december-februar)
Vinteren var temmelig mild, men
antallet af solskinstimer og ned-
børen var nær normalen.

December. Varmen fortsatte
ind i december, gennemsnittet
blev 2,1 °C højere end normalt,
sidst på måneden blev der dog
registreret frostgrader på op i-
mod 15 °C. Nedbøren og antallet
af solskinstimer var næsten lig
normalen.

Også Januar var varm, 1,7 °C
højere end normalt, og det fore-
kommer sjældent, at minimum-
temperaturen ikke bliver lavere
end -8 °C. Antallet af solskins-
timer og nedbøren var henholds-
vis 9 timer og 12 mm mindre end
normalt.

Februar blev solrig med 85
solskinstimer, men samtidig faldt
der også mere nedbør end nor-
malt. Temperaturen var som gen-
nemsnit for landet lidt over nor-
malen.
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Jylland og Øerne

Da det milde vintervejr burde
have givet afgrøderne en god
overvintring, menes de skader
som har været på enkelte vinter-
afgrøder primært at være forårsa-
get af manganmangel.

Forår og forsommer
(marts-juni)
Foråret var i gennemsnit nær nor-
malen. Men marts var kold og
vinterlig, hvorimod maj var solrig
og mild. Juni var kold og våd og
gav ikke gode vækstbetingelser
for vårafgrøderne.

Marts var forholdsvis kold
med 1 °C under normalen, og
med en maksimumtemperatur
på 11,5 °C. Der fald 13% mindre
nedbør end normalt, og antallet
af solskinstimer var lidt større
end normalt. I det sydlige Dan-
mark faldt der en del sne sidst
på måneden.

April. Der faldt 50% mere
nedbør end normalt, og solen
skinnede 25 timer mindre end
normalt. Gennemsnitstempera-
turen var meget tæt på normalen.

Maj blev tør og solrig. Solen
skinnede 63 timer mere end nor-
malt, og temperaturen var også
0,6 °C over normalen. Dette var
med til at den potentielle for-
dampning for måneden blev 21%
over normalen. Der faldt kun 67%
af den nedbør vi normalt får i maj.

Juni. Måneden startede tem-
melig koldt, men de sidste dage i
måneden blev varme, og gennem-
snittet for måneden blev på 12,8
°C, hvilket er 1,5 °C under norma-
len. Vi fik 13% mere nedbør end
normalt. Antallet af solskinstimer
og fordampningen for måneden
var tæt på normalen.

Vandbalance

Figur 2. April Figur 3. Maj Figur 4. Juni

Figur 5. Juli

Figur 5. April-august
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september 2000 - august 2001

Etableringen af majs var god.
I forsommeren var der en periode
med køligt vejr, og planterne var
sene i udviklingen.

Vinterrapsen blev skadet af
glimmerbøsser, dens knopper var
på grund af rapsens sene udvik-
ling måske særligt udsatte.

Majs varme gav behov for at
vande, hvorimod det i juni stort
set ikke var relevant.

Sommer
(juli og august)
Sommeren var varm og solrig
med en høj fordampning, ned-
børen var tæt ved det normale.

Juli. Middeltemperaturen i
juli blev 1,9 °C større end nor-
malt. Temperaturen i måneden
spænder dog over temperaturer
mellem 2,9 og 29,9 °C. Der blev
registreret 76 flere solskinstimer,
og det lune og solrige vejr gav
også en betydelig højere for-
dampning. Der faldt 29% mindre
nedbør end normalt.

August var præget af en del
tordenbyger, og variationen i lan-
det var meget stor, bl.a. faldt der
på Sjælland betydeligt mere ned-
bør end normalt. Nedbørmæng-
denen for landet som helhed var
24 mm større end normalt. Tem-
peraturen var 1,3 °C over norma-
len og antallet af solskinstimer var
meget tæt ved normalen.

Juli og augusts varme og høje
indstråling gav afgrøderne gode
vækstbetingelser.

De første angreb af kartoffel-
skimmel blev fundet i slutningen
af juni, hvor kartoffelskimlen
bredte sig kraftigt.

Konklusioner

• Det lune efterår gav en god
etablering af vinterafgrøderne.

• Det ligeledes lune vintervejr
gav ingen udvintringsskader, de
forholdsvis mange omsåninger
skyldes formentlig mangan-
mangel.

• Det kolde forår gjorde, at der
først kom rigtigt gang i væksten,
da den varme periode satte ind i
maj.

• Kulden først i juni satte mange
afgrøders tilvækst næsten i stå.

• Mange tordenbyger i løbet af
sommeren gav egnsvis stor for-
skel i nedbørmængde.

• Juli og augusts varme og høje
indstråling gav afgrøderne gode
vækstbetingelser.

• Høsten blev besværliggjort af
mange tordenbyger og høsten
var ikke overstået med udgan-
gen af august.

I vinterhvede var septoria den
mest udbredte skadegører, men
også melduggen var godt med,
formentlig på grund af det våde
junivejr. I rug var det skoldplet,
som var mest udbredt, men disse
angreb var dog moderate.

Vanding var nødvendigt i hele
sommeren, primært til kartofler
og kløvergræs, hvor vandings-
behovet er størst.

Jordbærhøsten var forsinket
på grund af det kolde vejr først i
juni, men kom så med mange fine
bær.

Sommerens tordenbyger gav
meget lejesæd. Endvidere blev hø-
sten besværliggjort af det kraftige
bygevejr, der var dog et par gode
uger i løbet af august, hvor stør-
stedelen af høsten kom i hus. Med
udgangen af august var der stadig
mange marker med afgrøder, som
ikke var høstet.


