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Vækståret som helhed var usæd-
vanligt varmt og nedbørrigt. Der 
faldt 41% mere nedbør end nor-
malt, og specielt i vinterperioden 
kom der meget nedbør. Middel-
temperaturen var som gennemsnit 
for hele perioden 2,8°C over nor-
malen. Globalstråling og fordamp-
ning var også højere end normalt, 
men ikke usædvanligt.
Foreløbige månedsværdier for 
temperatur, nedbør, potentiel for-
dampning og globalstråling er vist 
i tabel 1. Månedsværdierne er i ta-
bellen sammenlignet med de nor-
male værdier for perioden 1961-90.

Figur 1 viser minimum- og maksi-
mumtemperaturen (gennemsnit for 
hele Danmark) pr. døgn i forhold til 
normalen. 

Figur 2 viser nedbøren i de enkel-
te amter fordelt på efterårs- og 
vinterperioden samt forårs- og 
sommerperioden sammenlignet 
med normalen. I fi gurerne 3-7 vises 
vandbalancen (summeret daglig 
nedbør minus potentiel fordamp-
ning, hvor vandbalancen sættes til 
0, hvis den bliver negativ). Figur 3-
7 viser vandbalancen i månederne 
april til august, mens fi gur 8 viser 
vandbalancen for perioden april til 
og med august.

Efterår
Efteråret var usædvanligt varmt 
med en middeltemperatur på 3,3°C 
over normalen. Der faldt 8% mere 
nedbør end normalt, hvilket dog 
primært skyldes store nedbør-
mængder i oktober.

September blev ualmindelig varm 
med en middeltemperatur
på 16,2°C. Der faldt kun 36 mm 
nedbør, hvilket er 51% under nor-
malen. Globalstrålingen og for-
dampningen var også betydeligt 
over normalen. Den laveste tempe-
ratur, man overhovedet registrere-
de, var 4,3°C, hvilket er den højeste 
minimumtemperatur registreret i 
Danmark i september måned.

Oktober blev rekordvarm og meget 
våd. Middeltemperaturen var 3,1°C 
over normalen, og der faldt 66% 
mere nedbør. Strålingen var meget 
tæt på det normale for oktober.

November var som oktober igen 
rekordvarm med en middeltem- 
peratur på 8,1°C, hvilket er 3,4°C 
over normalen. Der faldt lidt mere

Tabel 1. Foreløbige månedsværdier for temperatur, nedbør, potentiel fordampning og globalstråling 2006-2007 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 16,2 12,7 4,3 26,5 36 73 64 5, 351 279

Oktober 12,2 9,1 -0,9 20,5 126 76 27 24 161 154

November 8,1 4,7 -6,7 16,6 84 79 10 9 69 66

December 7,0 1,6 -3,7 14,2 117 66 5 4 32 37

Januar 5,0 0,0 -15,0 11,6 123 57 7 5 55 52

Februar 2,2 0,0 -7,0 9,6 80 38 10 11 83 105

Marts 6,1 2,1 -3,5 16,6 41 46 45 27 315 230

April 9,2 5,7 -5,4 25,6 10 41 80 53 516 377

Maj 11,5 10,8 -0,9 25,0 71 48 92 86 569 575

Juni 16,1 14,3 2,3 31,4 123 55 106 101 580 574

Juli 15,7 15,6 5,9 30,5 127 66 96 99 533 582

August 16,8 15,6 4,2 27,8 63 67 87 86 477 463

Året 10,5 7,7 -15,0 31,4 1001 712 627 555 3740 3494
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nedbør, og strålingen var meget 
tæt på normalen.

En del halm lå stadig på markerne 
hen i september og kom derfor til 
at ligge i vejen for etablering af nye 
vintersædsmarker.

De store mængder nedbør og høje 
temperaturer i sensommeren og 
starten af efteråret gjorde, at roe-
udbyttet blev tilfredsstillende. For 
majsens vedkommende var ensila-
gen af en usædvanlig god kvalitet, 
da høsten startede midt i septem-
ber. I Nordjylland var der dog lidt 
problemer med at køre i markerne 
på grund af store nedbørmængder 
i starten af oktober.

Efterårets vejr gav også store pro-
blemer for kartoffelavlerne. Skim-
mel og råd truede kartofl erne ude 
i marken, og senere i kulen gav de 
høje temperaturer gode betingelser 
for tidlig spiredannelse.

Bladlus havde usædvanligt gode 
betingelser for at sprede havrerød-
sot i vinterbyg og hvede, især hvor 
man havde sået tidligt. Dette gav 
anledning til betydelige angreb 
især i den sydlige del af landet. De 
høje temperaturer gjorde endvide-
re, at træerne holdt meget længe 
på deres blade. Den første frost 
blev registreret den 30. oktober.

Vinter
Vinteren var rekordvarm og med 
meget nedbør. Middeltemperatu-
ren for vinteren var 4,2°C over nor-
malen, og der faldt 99% mere ned-
bør. Både for temperatur og nedbør 
er der tale om rekorder for vinteren 
med henholdsvis 0,2°C højere og 46 
mm mere end de gamle rekorder.

Figur 1. Minimum- og maksimumtemperatur 2006-07, som gennemsnit for Danmark 
i forhold til normalen 1961-90

Figur 2. Nedbør for amterne fordelt på efterårs- og vinterperioden samt forårs- og 
sommerperioden sammenlignet med normalen for 1961-90
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December var meget varm og våd. 
Middeltemperaturen var 5,4°C 
højere end normalt, hvilket er en 
rekord. Der faldt 77% mere ned-
bør end normalt. Mest nedbør fi k 
man i Vestjylland, hvor der faldt 
mere end dobbelt så meget som 
normalt.

Januar blev igen rekordvarm og 
våd. Med en middeltemperatur på 
5,0°C, blev måneden 5,0°C over 
normalen. Der faldt 123 mm ned-

bør, hvilket er 10 mm mere end 
den tidligere rekord for januar.

Februar var som de foregående 
måneder varm og nedbørrig. Der 
faldt 111% mere nedbør end nor-
malt, en del faldt som sne. Mid-
deltemperaturen var 2,2°C over 
normalen.

De store mængder nedbør i efter-
årets og vinterens løb gav store 
problemer for arbejdet i marken og 
skoven. Mange steder var jorden så 
blød, at store tunge maskiner sank 
i. For at skåne afgrøderne og mind-
ske risikoen for overfl adeafstrøm-
ning blev bl.a. udkørslen af gylle 
udsat. Vintersæden overvintrede 
med en stor bladmasse på grund 
af de vedvarende muligheder for 
vækst igennem den milde vinter, 
og meldug og rustsygdomme var 
meget udbredt. En kombination 
af nætter med kraftig barfrost og 
store nedbørmængder bevirkede, 
at der var betydelig udvintring, 
især i visse sorter af hvede, hvil-

Figur 3: april.

Figur 6: juli.

Figur 7: august.

Figur 4: maj. Figur 5: juni.
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Figur 8: april - august.
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ket gjorde omsåning nødvendig. 
Endvidere gjorde de store nedbør-
mængder, at en del kvælstof blev 
udvasket, og derfor blev kvælstof-
kvoten hævet i 2007.

Forår
Foråret som helhed var lunt og 
tørt. Middeltemperaturen var 2,7°C 
over normalen, og der faldt 10 mm 
mindre nedbør end normalt for 
perioden marts til maj. Fordamp-
ningen var 30% højere end nor-
malt, og også strålingen var højere 
end normalt.

Marts blev ekstrem varm og sol-
rig. Middeltemperaturen var 4,0°C 
over normalen. Strålingen var på 
315 MJ/m², hvilket er 37% over 
normalen. Nedbøren var tæt ved 
normalen, og fordampningen var 
65% over normalen.

April var rekordvarm og tør. Der 
faldt kun 10 mm nedbør i april, 
hvilket er 76% mindre end nor-
malen. Middeltemperaturen var 
på 9,2°C, hvilket er den varmeste 
april, der nogensinde er registre-
ret. Der var 50% højere fordamp-
ning, og strålingen var 37% højere 
end normalt.

Maj var våd og varm. Der faldt 71 
mm nedbør, hvilket er 48% mere 
end normalt. Middeltemperaturen 
var 0,7°C over normalen, og for-
dampningen var 7% højere end 
normalt.

Aprils tørre og solrige vejr gav godt 
vejr til såningen, men gjorde det 
svært for vårafgrøderne at komme 
i gang. Det tørre vejr gjorde også, 

at ukrudtsbekæmpelsen blev van-
skeliggjort, da ukrudtet, som føl-
ge af det tørre og blæsende vejr i 
april dannede meget vokslag, hvil-
ket medvirkede til ringere effekt. 
I starten af maj kom der nedbør, 
som gjorde, at den værste tørke 
blev afbødet, og vandingsmaski-
nerne kunne holde en pause. Visse 
vårafgrøder fi k en meget uens 
fremspiring på grund af de tørre 
forhold i april. Angrebene af gold-
fodsyge var udsædvanligt kraftige 
på grund af den milde og fugtige 
vinter og det tørre forår, og de 
udbredte angreb af havrerødsot 
gav anledning til stor uensartet-
hed i mange marker i det sydlige 
Danmark.

Sommer
Sommeren var usædvanlig ned-
børrig og rimelig lun. Der faldt 
som gennemsnit for hele landet 
66% mere nedbør end normalt, og 
værst gik det ud over det nordøst-
lige Sjælland, som fi k 400-500 mm 
i løbet af sommeren.

Juni var rekordvåd og temmelig 
varm. Der fald 124% mere nedbør 
end normalt, og størsteparten af 
nedbøren faldt i sidste halvdel af 
måneden. Middeltemperaturen var 
1,8°C over normalen, og fordamp-
ningen var meget tæt på norma-
len.

Juli gav igen store mængder ned-
bør. Som gennemsnit for landet 
faldt der 127 mm, hvilket er 92% 
mere end normalt. Der var store 
forskelle i nedbøren fra over 200 
mm i Nordsjælland til godt 60 mm 
omkring Hobro. Temperaturen og 

fordampningen var tæt på norma-
len, og strålingen var lidt under 
normalen.

August blev lun, men ingen usæd-
vanlige observationer. Middeltem-
peraturen var 1,1°C over normalen. 
Nedbøren var 6% under normalen, 
fordampningen 1% over normalen 
og globalstrålingen var 3% over 
normalen.

Høsten af frø til for eksempel salat 
gik i gang midt i juni, og det blev 
starten på en høstsæson, som var 
omkring 14 dage tidligere end 
normalt for alle afgrøder. Også 
jordbærrene modnedes på denne 
tid, og på grund af varmen midt 
i juni med stor fart. Senere kom 
der køligere vejr og nedbør, som 
gjorde, at det så bedre ud; men 
først i juli kom der mange steder 
kraftig regn, som satte en stopper 
for jordbærhøsten. Den megen 
nedbør gjorde nemlig, at frugten 
blev angrebet af skimmel. Også 
hindbærrene fi k kraftige svampe-
angreb. Sneglene havde også gode 
betingelser i sommerens løb, og de 
var til stor gene for bæravlerne. 
Rustangreb var meget udbredte 
i mange korn- og græsfrøafgrø-
der. Dette gjaldt blandt andet rust 
i engrapgræs, kronrust i havre, 
bygrust i byg og brun- og gulrust i 
hvede.

Tordenbyger gjorde mange steder 
stor skade på afgrøderne, specielt 
i det vest- og sydlige Jylland, på 
Fyn og Nordsjælland, hvor kornet 
lagde sig ned. De knækkede afgrø-
der gav stor risiko for gengroning. 
Også vinden drillede, for i slutnin-
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Vækståret som helhed var usædvan-
ligt varmt og nedbørrigt. Der faldt 
41% mere nedbør end normalt, og 
specielt i vinterperioden kom der 
meget nedbør. 
Middeltemperaturen var som gen-
nemsnit for hele perioden 2,8°C over 
normalen. 
Globalstråling og fordampning var 
også højere end normalt, men ikke 
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sket mest for de store nedbørmæng-
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gen af juni kom der en kraftig 
storm over landet, som forårsa-
gede udbredt lejesæd og knæk-
kede en del majs mange steder.
Nedbøren var til glæde for nog-
le og skade for andre. Nyplan-
tede træer efter stormfaldet 
i 2005 fi k glæde af nedbøren, 
og kvaliteten af pyntegrønt var 
god, mens det gav vanskelige 
vilkår for naturplejen af åbred-
derne, hvor det var vanskeligt 
for køerne at græsse.

Frugtavlerne blev generet af 
hagl, som gav store skader på 
kirsebær, pærer og æbler.
På grund af det varme vejr i 
april og maj spirede mange tid-
ligt lagte kartofl er frem to til 
tre uger tidligere end normalt. I 
slutningen af maj kom der skim-
melfavorabelt vejr, hvilket gav 
de første tidlige angreb i Midt- 
og Sydjylland. Det varme og 
fugtige vejr fortsatte, så der var 
stor risiko for skimmeludvikling 
gennem hele sæsonen. Der blev 
behandlet intensivt med fungi-
cid mellem bygerne.
Allerede i starten af juli blev de 
første frø- og vinterafgrøder 
høstet, og det blev kendeteg-
nende for hele høsten, at alle 
afgrøder var modent ca. 14 dage 
før normalt. De mange byger 
blev dog hele høsten igennem 
en stor irritationsfaktor, da det 

godt kunne være svært at fi nde 
en passende lang periode med 
tørvejr, og de steder med mest 
nedbør var det et problem i det 
hele taget at køre i marken.
Høstudbytterne i vinterssæd var 
10-15% lavere end normalt bl.a. 
på grund af de meget udbredte 
angreb af havrerødsot især i 
den sydlige del af landet. Også 
de kraftige angreb af goldfod-
syge gav anledning til stærkt 
nedsatte udbytter i andetårs og 
tredjeårs hvedemarker.

Konklusioner
•  Vækståret var usædvanligt 

nedbørrigt og varmt

•  Vinteren var udsædvanlig 
mild, og det gjorde, at vinter-
afgrødernes vækst fortsatte 
stort set hele perioden

•  Foråret var tørt og gav en dår-
lig start for mange nysåede 
afgrøder

•  Den milde og fugtige vinter 
og det tørre forår gav gode 
forhold for sygdomsangreb

•  Sommeren var meget fugtig, 
hvilket var meget favorabelt 
for bl.a. skimmel

•  Høsten blev drillet af det usta-
dige vejr i hele sensommeren.




