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Ser vi nærmere på 2020, synes disse generelle udviklingstenden-
ser at være ekstra forstærkede. Vi havde således en ekstraordi-
nært varm start og slutning på året. Vintermånederne december 
2019 - februar 2020 var helt usædvanligt helt uden såkaldte is-
døgn (et døgn hvor temperaturen ikke når over 0°C) og med det 
laveste antal frostdøgn (døgn hvor temperaturen når under 0°C) 
siden starten af målingerne i 1874. Her nåede vi ikke engang 30 
døgn. Og snedække skulle man også lede langt efter. Der var 
ikke et eneste døgn med landsdækkende snedække, hvilket 
ifølge DMI er rekord lavt. 
Specielt januar var rekord varm (den varmeste siden målinger-
nes start 1874), men februar var også den tredjevarmeste siden 
1874. Og i slutningen af året faldt temperaturen kun langsomt, 
og november blev derfor den næstvarmeste målte november. 
Også december var lun, men den måned huskes nok mest for de 
ekstremt få solskinstimer (den femte solfattigste siden 1920). Det 
føltes som om Corona pandemiens skygger kom til udtryk helt 
op på himlen! 

2020 blev et ekstraordinært år på mange måder og specielt i pe-
rioderne uden for vækstsæsonen. Det understreges også i figur 
2, hvor jeg har samlet data for nedbøren i 2020 samt de 2 klima-
normaler. Med hensyn til nedbør så synes 2020 også at udtrykke 
de generelle udviklingstendenser med ekstra styrke. Vinteren 
er blevet vådere og foråret tørrere, og i 2020 fik vi i februar ca. 3 
gange så meget vand i hovedet som normalt, mens april og maj 
nærmede sig et lavpunkt på kun det halve af normalen. Også 
sommermånederne udviser et mønster med stigende nedbør. 
Ofte i form af skybrudslignende ekstreme tilfælde. Vores vejr er 
blevet mere ekstremt. Samlet set endte nedbøren i 2020 dog med 
770 mm meget tæt på den nye normal (kun +11 mm). Ganske 

Af Torben Bo Toldam-Andersen, tbta@plen.ku.dk

En ny klimanormal så dagens lys i 2020
2020 blev et varmt år. Med en middeltemperatur på 9,8°C var 
det faktisk det næstvarmeste år siden 1874 (det varmeste år 
var 2014 med et årsgennemsnit på 10,0°C). Imidlertid skyldes 
det især nogle meget varme måneder uden for vækstsæsonen,  
at året som helhed blev så ekstraordinært varmt (se figur 1). 
Temperaturforløbet i selve vækstsæsonen – fra ca. midt april til 
midt oktober – var samlet set hvad man kunne kalde en “nor-
mal” sæson. Vel at mærke en normal sæson sammenlignet med 
den nye 30-års normal for perioden 1991-2020. 2020 blev jo året, 
hvor vi fik en ny 30-års normal defineret. Den har vi set frem 
til at få, da klimaændringerne siden perioden for den gamle 
klimanormal (1961-1990) har været så markante, at det i stigende 
grad var problematisk at omtale den som vores normale klima. 
På figur 1 kan man få syn for sagen, idet den nye normalkurve 
tydeligt ligger over den gamle. I gennemsnit er stigningen i den 
landsdækkende gennemsnitstemperatur på hele 1,025°C. Det 
er ret voldsomt på så kort tid. Og 2020 lå altså i vækstsæsonen 
samlet set ret tæt på dette nye normalvejr, dog med nogle ret 
store svingninger fra måned til måned. Især juni og august stik-
ker ud som særligt varme, mens maj og især juli var kølige og 
faktisk koldere end den gamle norm. Ved sammenligning af de 
2 klimanormaler er det i øvrigt tydeligt, at stigningen i tempe-
ratur ikke er jævnt fordelt over året. Det er særligt de 3 vinter-
måneder, som er blevet varmere. Januar og februar således med 
hele 1,6 og 1,5°C. De 3 måneder, hvor ændringerne har været 
mindst, er maj, juni og oktober, som kun er steget med hhv. 0,6, 
0,2 og 0,3°C. Så i yderkanten af vækstsæsonen er der ikke sket så 
meget. Opdelt på årstider er det efterårsmånederne, hvor tem-
peraturstigningen har været mindst med 0,67°C, hvilket altså er 
under halvdelen af den stigning, der er sket i vintermånederne.       
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Figur 1. Årets månedsvise gennemsnitstemperaturer sammenlignet med den 
nye 30 års normal temperaturer (1991-2020) og den gamle 30 års normal 
(1961-1990) temperaturer. Data hentet fra DMI.dk.

Figur 2. Månedsvise nedbørssummer for 2020 sammenlignet med den nye og 
den gamle 30 års klimanormal. Data hentet fra DMI.dk.
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rart med lidt mere normalitet oven på den ekstremt våde rekord 
på 905 mm i 2019. Men altså også for nedbør var det perioderne 
udenfor vækstsæsonen, som var mest afvigende. Februar blev 
den hidtil vådeste februar siden 1874!

Årstidernes vejr de sidste 20 år
2020 var også året, hvor vi havde haft kommerciel vinavl i 20 år. 
Og jeg synes derfor, at det kunne være sjovt at opdatere nogle 
figurer, jeg brugte tilbage i 2017, så de nu giver et overblik over 
hele perioden. De var opdelt på årstiderne og viste gennemsnits-
temperaturen og nedbørssummen for det aktuelle år sammen-
holdt med klimanormalen. Figurerne er således opdateret med 
de sidste 3 års data og den nye klimanormal. 

Vinter
I figur 3 ses tydeligt det markante hop i temperaturen fra ca. 
0,5°C til nu ca. 2°C, og det er også påfaldende, at gennemsnit-
tet af de sidste 20 år er identisk med den nye 30 års normal. Det 
andet markante er, at vi kun i de 2 vintre 2009/10 og 2010/11 
har været væsentligt under 0 grader. Der er 2 år, hvor vi ligger 
lige omkring 0 (2002/03 og 2012/13), men ellers ligger vi i alle 
andre år over den gamle norm, og i 6 af de seneste 7 år ligger 
vi endda markant over den nye norm. 2020 er højdespringeren, 
hvor vi skal tilbage til vinteren 2006/07 for at finde noget på 
cirka samme niveau. En gennemsnitstemperatur på 5°C for hele 
vinteren er ganske ekstremt og medfører, at græsset nærmest 
gror hele året. Brydningen af knoppernes vinterhvile vil også gå 
meget hurtigt ved dette niveau, da det for mange planter sker 
mest optimalt omkring 5-6°C. Det har til dels gentaget sig i år i 

den første halvdel af vinteren (til midt januar), og træer som el 
og hassel står da også derude med lange rakler. Jeg synes også at 
jeg kan se, at knopperne på vinplanterne er blevet mere mar-
kante på det seneste. Så længe knopperne er i vinterhvile, er de 
også hårdføre, men når hvilen bliver ophævet, er der risiko for 
at knopperne på lune dage hurtigt mister deres frosthårdførhed, 
og så kan vi få slemme frostskader, hvis det bliver koldt sent på 
vinteren eller i det tidlige forår. Det er derfor ikke uden bekym-
ring, at jeg ser på disse temperaturstigninger i vinterhalvåret. Fi-
gur 3 minder os dog også om, at det er farligt at bruge få år som 
basis for en vurdering af udviklingen. Nøjes vi med at se på de 
seneste 11 år (perioden fra vinteren 2009/10 til i dag), ser vi en 
skræmmende nærmest lineær stigning i temperaturen fra -1,5°C 
til +5. En udvikling som ved en fortsat fremskrivning hurtigt 
ville få helt uoverskuelige konsekvenser. Her er det “beroligen-
de” at se, at vi kun skal tilbage til årene i perioden 2006/07 til 
2010/11 for at se et forløb, der er helt det modsatte. Denne varia-
tion kan naturligvis sagtens gentage sig i de næste par år. Hvad 
angår nedbøren var vinteren 2019/20 også meget vådere end 
normalt, og for hele perioden får vi bekræftet en sammenhæng, 
hvor varme vintre er våde og kolde vintre er tørre. Generelt får 
vi altså mere nedbør i de stadigt mildere vintre, og det er kun 
sjældent i form af sne.

Forår
Også udviklingen i forårets normaltemperatur er ganske mar-
kant. Tidligere lå vi på lidt over 6 grader og nu nærmer vi os 
7½°C. Foråret 2020 var i den sammenhæng meget lig den nye 
normal. Det betyder dog ikke, at vi ikke ser lave temperaturer. 
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Figur 3 a og b. Gennemsnitstemperaturen og gennemsnitsnedbøren for de 
3 vintermåneder dec-jan-februar i perioden 2000 til 2020. Den grønne linje 
angiver den gamle normal og den lyseblå den nye. Den stiplede røde angiver 
gennemsnittet af 20-års perioden. Data hentet fra DMI.dk.

Figur 4 a og b. Gennemsnitstemperaturen og gennemsnitsnedbøren for de 
3 forårsmåneder marts-april-maj i perioden 2000 til 2020. Den grønne linje 
angiver den gamle normal og den lyseblå den nye. Den stiplede røde angiver 
gennemsnittet af 20-års perioden. Data hentet fra DMI.dk.
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Foråret har altid været en kritisk periode, men udviklingen 
synes at gøre det mere lusket. De milde vintre og forår giver os 
generelt tidligere knopudvikling og knopbrydning, og det øger 
risikoen, når der pludselig sker omslag i vejret, og vi får sen 
nattefrost. Det har der været flere eksempler på i de senere år, 
og i 2020 kom der også frostnætter sent. Blandt andet var der 
en del kolde nætter i april. Den 18. april nåede vi således -5°C 
inde i landet i Midtjylland (ca. -3°C på Sjælland), mens det ude 
ved kysterne mange steder var op til 5-6 plusgrader. Det var før 
knopbrydning, og jeg tænker at de fleste slap uden store skader 
gennem april. Større risiko opstod nok i maj. Her var der 2 
perioder med frostgrader. Første gang 5.-6. maj hvor der i store 
dele af det indre Jylland var ned til ca. 2°C frost. Altså ikke hård 
frost men det var ganske langvarigt fra kl. ca. 3 om natten til ca. 
7 om morgenen. Man skal også huske, at DMI’s data måles i 2 
meters højde, så temperaturen tættere ved jorden højst sandsyn-
ligt var noget koldere. Fyn, Sjælland og øerne gik stort set fri af 
frost i disse dage. Herefter fulgte 4 dage, hvor temperaturen steg 
og maksimumtemperaturen nåede helt op på 22,6°C på Sjælland 
og Lolland-Falster. Dejligt forårsvejr hvor nattemperaturen også 
lå på over 8°C. Oven på sådan nogle dage kan frost være meget 
ødelæggende, og i dagene 12. til 14. maj fik vi pludselig 3 nætter 
på stribe med frost. Natten til den 12. var der frost på store dele 
af Sjælland. Heldigvis kun ned til omkring -1,2°C, men igen kan 
det let blive mere kritisk tættere ved jorden. Natten til den 13. 
maj flyttede frosten til Nordjylland, hvor det omkring Ålborg 
nåede helt ned omkring -3,3°C i 2 meters højde, og frosten 
varede i over 4 timer. Endelig kom der den følgende nat udbredt 
frost på det meste af Sjælland og i den sydlige halvdel af Jylland. 
De koldeste steder nåede frosten ned på ca. -2,6 grader. Og som 
allerede anført: Måledata er fra 2 meters højde, og det vil ikke 
overraske mig, hvis temperaturen omkring jordoverfladen og 
op til rankernes højde kan have været 1-2 grader lavere. Det kan 
give meget alvorlige frostskader, specielt når vi her er midt i maj 
og har haft dage med 20 graders varme længe inden da. Første 
gang den 6. april.
Foråret var i øvrigt ganske tørt med kun ca. 2/3 af normalen og 
kun halvdelen af året før, men det havde vi også brug for efter 
et ekstraordinært vådt vinterhalvår (se figur 4). Vi kan også 
konstatere, at selv om klimaet har ændret sig meget de sidste 
60 år, så har normal nedbøren i forårsmånederne ikke ændret 
sig (gammel og ny normal samt gennemsnit af de sidste 20 år er 
meget ens). Ser vi bort fra 2015 og 2019, så har der dog været en 
tendens de seneste 10-15 år til ret tørre forårsmåneder.   

Sommer
Igennem vækstsæsonen lå temperaturen som nævnt og svingede 
omkring den nye norm med lidt varmere vejr i juni og august, 
med en relativt kølig juli ind imellem. Beregner man gennem-
snittet af perioden 1. april - 1. oktober, så får man præcis samme 
gennemsnit som ved den nye 30 års norm (13,4°C). I forhold til 
de sidste par år (specielt 2018) var 2020 ikke så varm, men sam-
men med sommeren 2008 dog den 7. varmeste sommer i de 20 
år med kommerciel produktion. Nedbørsniveauet var også helt 
normalt for årstiden (se figur 5). Udviklingen i normalklimaet er 
på ca. +1 grad og en stigning i nedbør på ca. 10%. Tendensen de 
seneste 20 år er dog en noget større stigning i sommernedbøren. 

Samlet set ser sommeren ud som et godt vækstår med passende 
nedbør. Imidlertid fordeler nedbøren sig meget uens, og specielt 

i den østlige del af landet byggede der sig et nedbørsunder-
skud op i den sidste halvdel af juli. Det såkaldte tørkeindeks 
nåede op på 9 på skalaen fra 1-10. Specielt den første halvdel af 
august blev meget tør. Der faldt stort set ingen nedbør før den 
18. august. Gradvist bredte den mørkerøde “høj risiko for tørke” 
(tørkeindeks = 10) sig vestover. Den 5. august var hele Sjælland 
mørkerød, og den 10. august var tørken nået på tværs af Fyn til 
Lillebælt. Da tørken kulminerede, var store dele af Jylland også 
ramt. Perioden fra ca. den 5. til den 18. august var da også en re-
gulær hedebølge med daglige maksimum temperaturer over 30 
grader. Sommerens varmeste dag blev den 9. august med 32,4°C. 

For vinplanterne blev tørken på Sjælland så langvarig, at 
væksten gik i stå, og mange planter blev kraftigt tørkestressede. 
Jeg havde lavet en nyplantning af et forsøg med 4 sorter på 4 
grundstammer plantet både ved Pometet og på Sydfyn i nær-
heden af Lundeborg. Alle planter kom fantastisk fra start. 100% 
groede og alt så perfekt ud, da jeg gik på sommerferie midt i juli. 
Da jeg kom tilbage fra ferie 3 uger senere i august var planterne 
på Pometet gået fuldstændig i stå i ca. en halv meters højde. Vi 
prøvede at sætte et par vandkanoner op og vande stykket igen-
nem, men planterne formåede ikke at komme i vækst igen før 
sent i september og nåede ikke at tillægge meget mere end 10 
cm. Planterne på Fyn nåede derimod næsten alle over 2 m. De 
kraftigste over 2½! Det er lidt rystende at 2 plantninger, der midt 
i juli ser helt ens ud et par måneder senere er som “nat og dag”. 
Effekten er så drastisk, at planterne på Pometet alle må klippes 
helt ned og dermed starte forfra, mens de på Fyn kan klippes 

Klimaet i 2020 

0

50

100

150

200

250

300

350

N
ed

b
ø

r 
m

m

År

Sommer

12

13

14

15

16

17

18

19

20

T
em

p
er

at
u

r 
°C

År

Sommer

Figur 5 a og b. Gennemsnitstemperaturen og gennemsnitsnedbøren for de 
3 sommermåneder juni-juli-august i perioden 2000 til 2020. Den grønne linje 
angiver den gamle normal og den lyseblå den nye. Den stiblede røde angiver 
gennemsnittet af 20-års perioden. Data hentet fra DMI.dk.
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til blivende stammehøjde og nu fortsætte etableringen i år 2. 
Pometets planter kommer simpelthen et helt år bagefter. Dette 
eksempel anskueliggør med al tydelighed, at vanding i etable-
ringsårene kan være af afgørende betydning for en succesfuld 
planteetablering – selv i en sommer hvor nedbøren ellers samlet 
set er normal. Lokale jordbundsforhold spiller naturligvis også 
ind. 

De sidste 10 dage i august blev en ganske våd periode. På 
landsplan regnede det alle dage, og en samlet nedbør på 65 mm 
blev målt. Da perioden stadig holdt maksimum temperaturer op 
omkring 20 grader, blev det en periode, hvor vinskimmel viste 
sig mange steder. Og dem der ikke havde været rettidigt ude 
med svovlsprøjtninger eventuelt kombineret med natron (“bage-
pulver”) blev også under hedebølgen ramt af meldug. Sygdom-
mene havde i 2019 udviklet sig rigtigt mange steder i hidtil uset 
grad og efterladt et veletableret smittetryk, som nu kom væl-
tende tilbage. Det er mit indtryk, at mange også i 2020 blev ramt 
af både vinskimmel og meldug. Det er en meget bekymrende 

udvikling. Ikke mindst fordi vi mangler effektive midler, specielt 
mod vinskimmel. I udlandet er kobbermidler det almindeligt 
brugte i økologisk dyrkning. Den mulighed har vi ikke, da der 
ikke er nogen godkendte midler registreret til brug i Danmark. 
Problemet har jeg i efteråret været med til at undersøge i FDV 
regi, og det er vores vurdering, at det ikke er realistisk, at der er 
nogle firmaer, der ønsker at forsøge en registrering i Danmark 
af et kobbermiddel. Omkostningerne er for store i forhold til det 
begrænsede markedspotentiale. Et muligt alternativ kan være 
at arbejde for at få bedre midler til rådighed til bladgødskning, 
midler hvori kobber indgår, herunder en mulighed for tilsæt-
ning af midler til at sikre en bedre bladhæftning. Ud over den 
gødningsmæssige effekt vil sådanne sprøjtninger kunne have en 
hæmmende virkning på vinskimmel. 

Efterår
Vækstsæsonen og året blev afsluttet med nogle relativt lune og 
tørre måneder (se figur 6). Klimaudviklingen er ligesom foråret 
karakteriseret ved, at nedbøren har holdt sig konstant. Selvføl-
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Figur 6 a og b. Gennemsnitstemperaturen og gennemsnitsnedbøren for de 3 efterårsmåneder september-oktober-november i perioden 2000 til 2020.  
Den grønne linje angiver den gamle normal og den lyseblå den nye. Den stiplede røde angiver gennemsnittet af 20-års perioden. Data hentet fra DMI.dk.

Markforsøg på Fyn omtalt i teksten.
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gelig med variation fra år til år men gen-
nemsnittet over årene giver en uændret 
30 års norm. Temperaturen er også i 
efteråret steget mindre end for nogle af 
de andre årstider. Specielt er temperatu-
ren i oktober kun steget med 0,3 grader, 
hvilket jo er meget minimalt og langt 
mindre end januar, februar og april, hvor 
stigningen er helt oppe på 1,5-1,6 grader. 
I september ser det lidt “bedre” ud med 
en stigning på 0,9 grader. Potentialet 
for frugtmodning har således ikke helt 
udviklet sig i samme grad som den effekt, 
vi kan opleve på andre tidspunkter af 
året. På figur 6 ser efteråret 2020 ganske 
godt ud, imidlertid så skal man huske, 
at en væsentlig del af det høje tempera-
turgennemsnit skyldes den rekordvarme 
november (se figur 1). Temperaturen var 
da 3 grader højere end den gamle norm 
og 2,2 grader højere end den nye. Proble-
met er bare, at varmt vejr på dette meget 
sene tidspunkt ikke er til nogen gavn for 
frugtmodningen. Varmen betød, at vi så 
en meget sen skudafmodning, og mange 
planter havde grønne skudspidser meget 
længe. Om dette har nogen negative 
effekter på udviklingen af planternes vin-
terhårdførhed er jeg usikker på, men jeg 
håber det ikke. Indtil videre har vinteren 
2020-21 i alle tilfælde været mild og risi-
koen for vinterskader meget lille. I januar 
2021 har vi heldigvis fået nogle vinterlige 
dage hvor sneen bidrager til en lysere 
dag. Det trænger vi til både oven på en 
historisk mørk/solfattig december og på 
grund af den hærgende pandemi. Godt at 
vi går lysere tider i møde. Må 2021 blive 
et godt vinår.
 
Afslutningsvis kan man igen i år få det 
store overblik over vækstsæsonen i lan-
dets forskellige dele på Danmarkskortene 
over temperatur, nedbør og solskinstimer 
(se figur 7, 8 og 9). Tak til meteorolog 
Mikael Scharling ved DMI for at være 
behjælpelig med fremstillingen. 

Figur 7. Danmarkskort med fordelingen i gennemsnitstemperaturen 
i vækstsæsonen defineret som 15. april - 15. oktober.

Figur 9. Danmarkskort med fordelingen i solskinstimer 
i vækstsæsonen defineret som 15. april - 15. oktober.

Figur 8. Danmarkskort med fordelingen i nedbørssummen 
i vækstsæsonen defineret som 15. april - 15. oktober.


