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Denne artikel fokuserer på vejret 
i 2011, både globalt og lokalt. 
Først kigges der på det danske 
Rigsfællesskab og dernæst ud i 
Verden. 2011 blev i Danmark et 
varmt år med overskud af nedbør 
og soltimer. Det blev det niende 
varmeste år siden de landsdæk-
kende målinger startede i 1874. 
Det billede stemmer meget godt 
overens med den globale mid-
deltemperatur for 2011, der endte 
på en elvte plads over varmeste 
år. I Tórshavn på Færøerne endte 
2011 som det vådeste år regi-
streret og det ottende varmeste 
år med overskud af soltimer. I 
Nuuk i Grønland blev 2011 kol-
dere end normalt, hvilket ikke er 
sket siden 1995. Nedbøren endte 
nær det normale. Læs også om 
varme, kulde, nedbør, tørke, 
storme, ozon og isforhold ude 
i den store Verden med fokus 
på markante eller ekstreme vejr-
forhold. 

Danmark 2011 – det niende 
varmeste år 
Set som en helhed blev Dan-
marks årsmiddeltemperatur for 
2011 opgjort til 9,0°C. Det er 
1,3°C  over normalgennemsnit-
tet (7,7°C) beregnet over perio-
den 1961-90 og 2 grader varmere 
end 2010, der blev 7,0°C i gen-
nemsnit. I denne artikel refererer 
”normal” til WMO’s standard kli-

matologiske normal for perioden 
1961-1990. Når en anden gen-
nemsnitsperiode anvendes, eller 
referenceperioden er uklar, anven-
des udtrykket ”gennemsnitlig”, 
og perioden angives hvis muligt.

Der har været mange varme 
år i det nye årtusind, specielt de 
tre meget varme år 2006, 2007 
og 2008, der er de varmeste, 
vi overhovedet har registreret i 
Danmark. 2007 holder rekorden 
med 9,5°C. På en delt anden-
plads har vi så 2008 og 2006, 
som begge sluttede på 9,4°C. 
Derefter følger 1990 med 9,3°C. 
En gennemsnitstemperatur på 
9,0°C er det niende varmeste 
år siden de landsdækkende må-
linger startede i 1874. Pladsen 

deles med årene 1949 og 1992. 
Det koldeste år var i øvrigt 1879 
med 5,9°C.

Hele elleve måneder var var-
mere end normalt, kun februar 
2011 var koldere end normalt og 
det kun 0,1°C koldere. April blev 
rekordvarm med 9,9°C, og der 
var en ny maksimum temperatur 
rekord i oktober, hele 26,9°C den 
1. oktober 2011 i Sønderjylland. 
Med 2011 varmere end normalt 
er det en kendsgerning, at ud af 
de seneste 24 år i Danmark, har 
21 været varmere end normalt. Si-
den 1870’erne er temperaturen i 
Danmark steget med ca. 1,5°C.

Den laveste temperatur regi-
streret i Danmark i 2011 blev 
-16,5°C registreret natten til den 

Figur 1. Danmarks årlige middeltemperatur siden 1873. Et Gauss filter med 
filterbredde (standardafvigelse) 9 år er blevet brugt til at udregne den ”fede” blå 
udjævnede kurve. Grafik: John Cappelen.
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21. februar 2011 ved Ålborg. Den 
højeste temperatur på beskedne 
28,2°C blev målt ved Rønne på 
Bornholm den 6. juni 2011 om 
eftermiddagen. Så lav en maksi-
mumtemperatur som 28,2°C for 
et år er ikke set siden 1962, altså 
for 49 år siden.

2011 havde overskud af nedbør 
og soltimer
Nedbørmæssigt fik landet i gen-
nemsnit 779 millimeter, hvilket 
er 67 millimeter eller 9 % over 
normalen. Sommermånederne 
juli og august blev meget våde 
og gav den anden vådeste som-
mer registreret, mens april og no-
vember blev tørre. Det vådeste år 
i rekordbøgerne var 1999, hvor 
der faldt 905 millimeter nedbør, 
mens det tørreste år var 1974, 
hvor der blot faldt 464 millime-
ter nedbør. De landsdækkende 
nedbørmålinger startede i 1874. 
Årsnedbøren i Danmark er ste-
get omkring 100 millimeter siden 
1870’erne.

Der blev registreret 1.683 sol-
skinstimer over Danmark i 2011, 
hvilket er 188 timer eller 13 % 
over normalen. Det solrigeste år 

var 1947 med 1.878 timer, mens 
det solfattigste var 1987 med 
1.287 soltimer. De landsdæk-
kende soltimemålinger startede 
i 1920. Solskinstimerne har siden 
1980 udvist en markant stigende 
tendens i Danmark.

Fire varmerekorder 
April 2011 fik flere varmerekor-
der. Den blev rekordvarm for må-
neden som helhed. Månedens 
laveste minimumstemperatur på 
beskedne -1,6°C blev tillige også 
en ny rekord siden de landsdæk-
kende målinger startede i 1891. 
Faktisk skal vi helt tilbage til 1920 
for at finde den tidligere rekord. 
Dengang var den højeste, laveste 
minimumstemperatur -1,8°C. 
Gennemsnittet af minimum- og 
maksimumtemperaturerne for 
april 2011 endte på hhv. 5,5°C 
og 14,5°C, hvilket for den gen-
nemsnitlige minimumstempera-
turs vedkommende er ny rekord 
siden disse beregninger startede 
landsdækkende i 1953. Den gen-
nemsnitlige maksimumstempe-
ratur for april 2011 på 14,5°C er 
kun overgået af april 2009 med 
14,7°C.

Så sent som den 1. oktober 
2011 blev der målt rekordhøje 
26,9°C i Sønderjylland. Den 
hidtidige temperaturrekord for 
oktober på 24,1°C fra 1978 blev 
således slået med hele 2,8°C 
og derudover er det første gang, 
der er registreret en sommerdag 
i oktober.

Fire storme og en del blæst
Januar 2011 havde mere rolige 
vindforhold end normalt. Mid-
delvindstyrken for måneden var 
under normal, og der var ingen 
alvorlige blæsevejr. Februar blev 
til tider ret blæsende. Den 7- 8. 
februar 2011 passerede et lav-
tryk på vej mod øst nord om 
Danmark med kraftig vind til 
følge. Der blev registeret mid-
delvind af stormstyrke og stød 
af orkanstyrke ved udsatte ky-
ster, og der var stedvis vindstød 
af storm- og orkanstyrke mange 
steder i resten af landet. I den 
danske stormklassifikation blev 
denne hændelse opgjort som en 
såkaldt w1. En w1 er en regional 
vestenstorm med middel-vind-
hastigheder stedvis over 21 m/s. 
Se stormlisten på dmi.dk: hhtp://

Tabel 1. Landstal 2011. Røde tal er rekorder. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

Måned Gennemsnit°C Maks.°C Min.°C Nedbør mm Soltimer
Januar 0,3 (0,0) 9,8 -12,4 46 (57) 72 (43) 
Februar -0,1 (0,0) 9,6 -16,5 40 (38) 52 (69) 
Marts 3,1 (2,1) 15,3 -7,6 31 (46) 143 (110) 
April 9,9 (5,7) 22,5 -1,6 16 (41) 253 (162) 
Maj 11,4 (10,8) 26,2 -3,2 54 (48) 239 (209) 
Juni 15,1 (14,3) 28,2 2,6 76 (55) 252 (209) 
Juli 16,4 (15,6) 27,1 6,2 113 (66) 171 (196) 
August 16,1 (15,7) 27,6 4,9 132 (67) 150 (186) 
September 14,1 (12,7) 25,9 3,8 92 (73) 135 (128) 
Oktober 9,8 (9,1) 26,9 -2,6 61 (76) 130 (87) 
November 6,7 (4,7) 14,6 -3,9 18 (79) 37 (54) 
December 4,2 (1,6) 11,3 -5,1 99 (66)  50 (43) 
Året 9.0 (7,7) 28,2 -16,5 779 (712) 1.683 (1.495) 
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www.dk/dmi/storme-2.pdf. 
Den 10. marts 2011 passerede 

et dybt lavtryk lige nord om Dan-
mark. Det gav et enkelt sted på 
Vestkysten en 10-minutters mid-
delvind på 25 m/s og vindstød af 
orkanstyrke. Den 8. april 2011 
var også en blæsende dag. Visse 
steder i landet var der vindstød 
helt op til stærk stormstyrke. Til 
gengæld nåede middelvinden 
aldrig over stormende kuling; og 
de fleste steder kom vindstyrken 
end ikke så højt op.

Månederne maj til august 
havde ingen større blæsevejr at 
byde på. Den 6. til den 8. sep-
tember 2011 kom til gengæld 
efterårets første efterårsblæst, 
hvor det kraftigste vindstød blev 
målt til 29,3 m/s, svarende til 
stærk storm, ved Vester Ved-

sted sydvest for Ribe. Den 12. 
september fulgte endnu et blæ-
sevejr, med kraftigste vindstød 
målt ved Hanstholm på 30,4 m/s, 
svarende til stærk storm. Den 27. 
og natten til den 28. november 
blev Danmark endnu en gang 
ramt af kraftig blæst. Her gik det 
værst gik det ud over de nordlige 
og østlige egne. I løbet af dagen 
og natten overskred mange stati-
oner stormstyrke i middelvind og 
orkanstyrke i vindstødene. Det 
kraftigste vindstød blev målt til 
38,2 m/s ved Thyborøn midt på 
dagen. I den danske stormklas-
sifikation blev denne hændelse 
opgjort som en såkaldt W2. 
En W2 er en landsdækkende 
vestenstorm med middelvind-
hastigheder mange steder over 
24,5 m/s. 

Den 8-9. december 2011 blev 
Danmark atter ramt af stormvejr. 
Det gik værst ud over de nord-
lige og vestlige egne. Fredag 
morgen den 9. blev der registre-
ret stærk storm i middelvind og 
orkanstyrke i vindstødene. Det 
kraftigste vindstød under storm-
vejret blev målt til 38,1 m/s ved 
Torsminde fredag morgen. I den 
danske stormklassifikation blev 
denne hændelse opgjort som en 
såkaldt W1. En W1 er en lands-
dækkende vestenstorm med 
middelvindhastigheder mange 
steder over 21 m/s.

Våd sommer med kraftig regn 
og skybrud
Det blev med 321 millimeter regn 
en sjaskvåd sommer og den an-
den vådeste registreret siden de 

Januar Syvende solrigeste med underskud af nedbør og lidt over normal temperatur.
Februar Solunderskud, men ellers ret normal. Blæsevejr 7-8.
Marts Varm, tør og solrig. Blæsevejr 10.
April Rekordvarm, fjerde solrigeste og tør. Påsken blev meget varm, meget solrig og tør med døgnmid-

deltemperaturer på omkring 13,5 °C. Blæsevejr 8.
Maj Overskud af varme, nedbør og sol. Med både frost og sommer. Årets første sommerdag den 9., hvor 

temperaturen passerede 25°C.
Juni Varm med overskud af nedbør og sol. Lun periode i starten og slutningen. Store regnvejr 6. i østlige 

Danmark, 8-9. Jylland/Fyn, 16. hele landet, 22. Sjælland og 29-30. centralt Danmark. Sankthans aften 
bød på temperaturer 10-15°C, vekslende skydække, for det meste tørt med få spredte småbyger og 
en svag til let vind mellem sydvest og vest.

Juli Syvende vådeste med overskud af varme og underskud af sol. Flere store regnvejr i Østdanmark, 
specielt skybruddet 2. i Storkøbenhavn. 

August Ottende vådeste og ottende solfattigste med overskud af varme. Store regnvejr 1. Nord- og Østdan-
mark, 6. Syd- og Østdanmark, 8. og 14. hele landet, 21-22. Syddanmark og 26-29. hele landet. 

September Lun og våd. Blæsevejr 6-8. og 12.
Oktober Varm og sjette solrigeste med underskud af nedbør. Rekordhøj oktober temperatur 26,9°C blev 

målt 1. Det er første gang, der er registreret en sommerdag i oktober (maxtemperatur > 
25°C), Efterårets første frost natten til den 9. 

November Andentørreste, mild og grå. Blæsevejr 27-28.
December Ottende varmeste og våd. Den 4. kom sæsonens første sne. Blæsevejr 8-9. Julevejret 2011 var meget 

lunt, ca. 5-10°C døgnet rundt, blæsende fra sydvest med lidt sol og nedbør. Det blev ikke landsdæk-
kende hvid jul i 2011. Der blev faktisk ikke registeret sne overhovedet den 24. december.

Året Niende varmeste med overskud af nedbør og sol. Elleve måneder varmere end normalt, kun februar 
koldere. Sjettevarmeste forår, andenvådeste sommer og syvende varmeste efterår.

Tabel 2. Vejret 2011 i Danmark - måned for måned og året - i stikord. Rekorder er markeret med rødt.
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landsdækkende nedbørmålinger 
startede i 1874. Rekorden for den 
vådeste sommer er 323 millime-
ter regn fra 1980. 

Større dominerende regnvejr 
med regn af varierende mæng-
der til hele landet passerede ved 
fem lejligheder i juni 2011. Første 
gang var den 6. juni med kraftig 
regn og lokale skybrud i det øst-
lige Danmark. Et par dage efter, 
den 8-9. juni, blev der registeret 
kraftig regn og lokale skybrud 
med hovedvægt i Jylland og på 
Fyn. Den 16. juni var der regn til 
hele landet igen med enkelte sky-
brud og lokalt kraftig regn, mest 
i det centrale Jylland. Den 22. 
juni blev det til enkelte skybrud 
og lokalt kraftig regn, mest på 
Sjælland, og endelig den 29-30. 
juni en hel del regn i en stribe ned 
igennem det centrale Danmark 
med lokalt skybrud.

Store dele af juli 2011 var 
meget regnfuld med flere store 
regnvejr, specielt i den østlige del 
af landet. Stort set hele Storkø-
benhavn blev tidlig lørdag aften 
2. juli ramt af et overordentligt 
voldsomt skybrud, der medførte 
omfattende vandskader på veje 
og bygninger. Hvis man med-
tager regnen fra den varmfront, 
der passerede landet tidligere 
på dagen, kom der op mod 150 
millimeter regn i området som 
det højest målte. Normalen for 
København og Nordsjælland er 
67 millimeter for hele juli, så det 
svarer til over to gange måneds-
normalen for området.

Flere kraftige regnvejr domi-
nerede tillige august 2011. Lige i 
starten af måneden den 1. august 
trak kraftige byger ned over lan-
det, og i den nordlige og østlige 
del gav det anledning til kraftig 
regn og spredt torden og flere ste-

der skybrud på Sjælland. Næst-
ved fik endda skybrud to dage i 
træk. Den 6. august var den gal 
igen med kraftig regn og skybrud 
i det sydlige og sydøstlige Dan-
mark med en del lyn og torden. 
Den 8. august gav kraftige byger 
igen rigelige mængder af regn, 
igen med skybrud flere steder i 
landet. Søndag den 14. august fik 
landet atter masser af vand, igen 
med skybrud flere steder. Kun 
Bornholm gik næsten fri. Den 
21-22. august trak regn og torden 
igen ind over landet. Det gik igen 
hårdest ud over den sydlige del 
af landet, hvor enkelte steder fik 
skybrud. Den 26-27. august gav 
en frontpassage kraftigt torden-
vejr, masser af regn og flere sky-
brud til landet. Den 28. fortsatte 
bygerne, der først klingede af i 
løbet af den 29.

Årstiderne kort
Kalendervinteren 2010-2011 
(december, januar og februar) 
blev koldere end normalt med 

underskud af nedbør og over-
skud af sol. Den blev næsten 
lige så kold som vinteren 2009-
2010. Ikke siden de tre meget 
kolde vintre i 1980’erne har Dan-
mark haft to meget kolde vintre 
i træk. Vintrene siden 1980’erne 
har alle gennemsnitlig været 
over 0 grader undtagen vinteren 
2002-2003 (-0.2°C) og vinteren 
1995-1996, der var -2,3°C som 
helhed.  Antal frostdøgn blev 
71,4 døgn, hvilket er noget over 
normalen på 53 døgn. Der var 
blæsevejr 7-8. februar. Se også 
tabel 2 for en karakteristik af de 
enkelte måneder i 2011.

Kalenderforåret 2011 (marts, 
april og maj) var varmere end 
normalt med underskud af ned-
bør og overskud af sol. Det blev 
det sjettevarmeste forår, og april 
blev rekordvarm. Den første som-
merdag, hvor temperaturen pas-
serede 25°C, blev registeret 9. 
maj. Det var blæsende 10. marts 
og 8. april.

Figur 2. Ozonlaget over Danmark 1979-2011. I gennemsnit var ozonlagets 
tykkelse i 2011 over Danmark 323 DU, eller 5,8% lavere end gennemsnittet 
for årene 1979-1988 (343 DU) og 1,5% lavere end årene 1993-2010 (328 DU). 
Målinger fra før 1993 er satellitmålinger, efter er det DMI observationer. Grafik: 
Paul Eriksen. DMI.
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Kalendersommeren 2011 
(juni, juli og august) blev var-
mere end normalt med et stort 
overskud af regn og et under-
skud af sol. Det blev den an-
den vådeste sommer registeret. 
Mange spektakulære regnvejr og 
skybrud dominerede i alle tre 
sommermåneder. Særlig mar-
kant blev 2. juli, hvor stort set 
hele Storkøbenhavn blev ramt af 
et overordentligt voldsomt sky-
brud, der medførte omfattende 
vandskader på veje og bygninger. 
I begyndelsen af juni og omkring 
månedsskifterne juni/juli og juli/
august blev der skruet op for var-
men. Det udløste i sidste del af 
juni lokale varmebølger i dele af 
Jylland. Sommeren 2011 havde 
3,5 sommerdage (normalt 6,8) 
for landet som helhed, dvs. hvor 
temperaturen oversteg 25°C. Der 
blev ikke registeret tropedøgn i 
2011, dvs. hvor minimumtem-
peraturen ikke må falde til og 
under 20°C.  

Kalenderefteråret 2011 (sep-
tember, oktober og november) 
var varmere end normalt med 
underskud af nedbør og over-
skud af sol. Det blev det syvende 
varmeste efterår. Så sent som 
den 1. oktober 2011 blev der 
målt rekordhøje 26,9°C i Søn-
derjylland og dermed en som-
merdag for første gang registeret 
i oktober. Det var blæsevejr 6-8. 
og 12. september og igen 27-28. 
november.
Kalendervinteren 2011-2012 
(december, januar, februar) star-
tede med en varm, våd og solrig 
december 2011. Antal frostdøgn 
blev 5,4 døgn, hvilket er meget 
under normalen på 15 døgn. Den 
første sne blev registreret den 4. 
december. Det blev ellers ikke 
blevet til ret meget hvid ned-

bør i resten af måneden. Hel-
ler ikke juleaften, hvor der ikke 
blev registreret sne overhovedet 
i Danmark. Det blev derfor ikke 
landsdækkende hvid jul i 2011 
ligesom i både 2009 og 2010. Der 
var ellers lagt op til en fantastisk 
ny rekord med et hattrick. Det var 
blæsevejr 8-9. december. 

Ozonlaget over Danmark 2011
Ozonlaget over Danmark var i 
perioden 1979-1993 (der eksi-
sterer data fra 1979) udsat for 
en markant udtynding, som var 
karakteristisk for mellembredde-
grader (se figur 2). I den periode 
var ozonlaget også påvirket mar-
kant i 1-2 år efter store vulkan-
udbrud (El Chichon 1982, Mt. 
Pinatubo 1991). Siden midten 
af 1990’erne er ozonlaget over 
Danmark imidlertid ikke ændret 
signifikant, men har varieret om-
kring en middelværdi på 328 DU 
(middelværdi for 1993-2010). 

Tallet for 2011 er 323 DU. Det 
forholdsvis lave tal skyldes helt 
sikkert den rekordstore ozon-
nedbrydning, der skete i den 
meget kolde arktiske stratosfære 
i vinter/forår 2011 (se senere i 
artiklen). Det satte sit præg på 
de efterfølgende mange måne-
der. Faktisk var alle måneder på 
nær januar under gennemsnit-
tet. Til gengæld var der ingen 
ozonnedbrydning over Arktis i 
vinter/forår 2010, hvor strato-
sfæretemperaturen var væsent-
ligt over normalt, og derfor fik vi 
høj middelozon i 2010. Netop 
denne blev den højeste værdi si-
den 1981, signifikant højere end 
middelværdien over årene 1993-
2009 (327 DU), og den største 
årlige middelværdi observeret af 
DMI. Målinger fra før 1993 er 
satellitmålinger. 

Hvis vi ser bort fra 1992 og 
1993 (efter Pinatubo) har vi in-
gen tendens/trend de seneste ca. 
20 år. Men for det store billede 
er det ikke nok at se isoleret på 
Danmark/København. Kurven 
viser i øvrigt store udsving alt 
efter temperaturen i den arktiske 
stratosfære i vinter/forår, hvor en 
forholdsvis høj temperatur i fx 
1998, 1999 og 2004 hæmmede 
ozonnedbrydning, mens en for-
holdsvis lav temperatur i fx 1995, 
1996, 1997 og 2000 gav markant 
ozonnedbrydning. 

Der er en generel forventning 
om, at de næste 10-20 år vil vise 
en tendens til et tykkere ozon-
lag. Ozonlaget forventes at være 
genoprettet omkring midten af 
dette århundrede som følge af 
Montreal-protokollens tiltag.

Rekordvådt og varmt år i 
Tórshavn på Færøerne
I Tórshavn på Færøerne blev 2011 
et varmt år. Gennemsnitstempe-
raturen for året som helhed blev 
på 7,4°C (normal 6,5°C). Det 
blev det ottende varmeste år si-
den 1890. Tórshavn’s officielle 
anerkendte temperaturmålinger 
går tilbage til 1890. Det varme-
ste år er fra 2003 med 7,7°C. 
Det koldeste år var 1892 med 
4,9°C. Ni af året måneder i 2011 
var varmere end normalt, kun 
december blev koldere. Juni og 
juli var normale. 

Årets højeste temperatur 
16,9°C blev registreret den 19. 
juni om eftermiddagen, mens 
årets laveste temperatur på 
-6,6°C blev registreret sidst på 
eftermiddagen den 7. januar.

Det blev et rekordvådt år i 
Tórshavn, da der i 2011 faldt 
2.259 millimeter nedbør. Det er 
975 millimeter eller 76 % over 
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normalen, der er 1.284 millime-
ter. Tórshavn’s officielle aner-
kendte nedbørmålinger går til-
bage til 1890.  Alle måneder blev 
vådere end normalt. November 
og december blev rekordvåde, 
mens februar blev andenvådest.

Det blev et år med overskud 
af sol i Tórshavn, i alt 938 sol-
timer (normal 840 timer). Alle 
måneder på nær juli lå over nor-
malen. 

Koldere end normalt i Nuuk i 
Grønland
I Nuuk i Grønland blev 2011 kol-
dere end normalt, hvilket ikke er 
sket siden 1995. Årsmiddeltem-
peraturen blev på -1,7°C, hvilket 
er 0,3 grader koldere end normalt 
(normal -1,4°C). Otte måneder 
blev koldere end normalt. Januar, 
juni, juli og august blev varmere 
end normalt. 

Årets højeste temperatur på 
17,4°C blev målt den 29. juni 
om eftermiddagen. Årets laveste 
temperatur i Nuuk på -19,4°C 
blev registreret den 14. marts 
omkring midnat.  
Generelt blev vinteren 2010-
2011 varm i det nordlige og øst-
lige Grønland. Marts 2011 blev 
varm i nord. April blev kold i det 
vestlige Grønland fra nord til syd. 
Juni blev varm i det nordøstlige 
Grønland og juli varm i Vestgrøn-
land fra Sisimiut til Pituffik. Som-
meren som helhed blev varm i det 
vestlige Grønland fra nord ned til 
Sisimut/Kangerlussuaq. To sta-
tioner fik et rekordvarmt år i det 
nordlige Grønland, nemlig Kap 
Morris Jesup og Station Nord. 
Ved Summit midt på Indlands-
isen var det meget koldt i marts, 
maj, oktober og november, og 
2011 blev her det næstkoldeste 
år registreret.

Nedbørsmængden i Nuuk 
blev opgjort til 749 millimeter 
mod normalt 752 millimeter, 
dvs. 3 millimeter eller 0,4 % 
under normalen. December var 
specielt meget våd.

Årsrapport – Danmarks Klima 
2011
I “Danmarks Klima 2011 med 
Tórshavn, Færøerne og Nuuk, 
Grønland” kan der læses om 
vejrets udvikling henover året 
forskellige steder i Danmark, i 
Tórshavn på Færøerne og i Nuuk 
på Grønland. Rapporten, der 
hedder DMI Teknisk Rapport 
12-01, er tilgængelig på DMI’s 
Internetsider http://www.dmi.
dk/dmi/tr12-01.pdf. 

Klimaekstremer verden 
over blev den globale 
hovedoverskrift i 2011 
Året 2011 blev et år med mange 
klimaekstremer verden over. Især 
nedbørekstremer, mange af dem 
forbundet med en af de kraftig-
ste La Niña’ er i de sidste 60 år, 
der gav store konsekvenser. Der 
blev rapporteret om betydelige 
oversvømmelser mange steder, 
mens alvorlig tørke ramte dele 
af Østafrika og Nordamerika. 
Den globale middeltemperatur i 
2011 nåede ikke de rekordsæt-
tende niveauer fra 2010, men 
var stadig den højeste observeret 
i et La Niña år. Omfanget af den 
arktiske havis faldt til næsten re-
kordlave niveauer. Den globale 
tropiske cyklonaktivitet lå under 
gennemsnittet, men USA havde 
en af sine mest destruktive tor-
nadosæsoner nogensinde.

Globale temperaturer i 2011
Den globale temperatur i 2011 
var ikke så høj som rekorden fra 

2010, men var alligevel et godt 
stykke over tidlige tiders gen-
nemsnit. Den globale tempera-
tur i 2011 var 0,40°C ± 0,09°C 
over 1961-1990 normalen på ca. 
14°C. Dette gør 2011 til det 11. 
varmeste år i optegnelser, der går 
tilbage til 1880. Det blev samti-
digt det varmeste La Niña år no-
gensinde registeret. Analyserne 
er baseret på uafhængige datasæt 
fra tre klimadatacentre, som på 
en forskningsmæssig baggrund 
løbende indsamler data om og 
beregner den globale tempera-
turudvikling: Hadley Centre/Cli-
mate Research Unit (HadCRU) 
ved Hadley Centre, Exeter og 
University of East Anglia i Stor-
britannien, National Climatic 
Data Center (NCDC) i Asheville, 
USA og NASA Goddard Institute 
for Space Studies (GISS) i New 
York, USA. NCDC og GISS data-
sæt (og dermed det kombinerede 
datasæt) går tilbage til 1880, og 
HadCRU datasæt strækker sig til-
bage til 1850. Data fra ECMWF 
Interim Reanalyse (ERA) var 
også i overensstemmelse med 
udviklingen i de tre ovenstående 
globale datasæt.

Ti-års gennemsnittet 2002-
2011 på 0,46°C over 1961-1990 
gennemsnittet matchede ti-året 
2001-2010 som verdens varme-
ste ti-års perioder registreret. Det 
er 0,21°C varmere end det var-
meste ti-år i det tyvende århund-
rede, 1991-2000. Til gengæld var 
1991-2000 klart varmere end de 
foregående årtier, i overensstem-
melse med en langsigtet tendens 
til global opvarmning.

De vigtigste stor-skala 
påvirkninger af det globale 
klima i 2011
Året begyndte med en kraftig La 



Vejret, 131, maj 2012 •  side 7

Niña i Stillehavet - en af de kraftig-
ste de sidste 60 år. Den begyndte 
i anden halvdel af 2010, var nær 
maksimal intensitet i begyndel-
sen af året med havoverfladetem-
peraturer fra 1,5 til 2°C under 
gennemsnittet i det centrale og 
østlige ækvatoriale Stillehav. La 
Niña’en svækkedes i løbet af de 
første måneder af 2011, og hav-
overfladetemperaturerne vendte 
tilbage til det normale i maj. La 
Niña tilstande vendte tilbage i 
den nordlige halvkugles efterår, 
men med langt mindre styrke. 

Efter meget store negative 
værdier i slutningen af 2010, skif-
tede både den Arktiske og den 
Nordatlantiske oscillation til en 
positiv fase i februar 2011 og for-
blev der gennem foråret. De var 
også i den positive fase hen mod 
slutningen af året, især i decem-
ber. Den Antarktiske oscillation 
opførte sig også anderledes end i 
2010, med store negative værdier 
i juli-september perioden, men 
ved udgangen af året var den i ud-
præget positiv fase. Den Indiske 
oscillation var svagt positiv i det 
meste af 2011, efter at have været 
meget negativ i anden halvdel 
af 2010, med lidt over gennem-
snittet havoverfladetemperatu-
rer i både det vestlige og østlige 
ækvatoriale Indiske Ocean.

De forskellige faser af de oven-
nævnte storskala-fænomener 
giver meget forskelligt vejr og 
udløser en kæde af vejrmæssige 
forandringer over store dele af 
kloden. La Niña har fx som en 
konsekvens, at Australien får 
mere nedbør, og at der bliver 
koldere og mere regnfuldt vejr i 
den nordvestlige del af USA og 
varmere og mindre regnfuldt vejr 
i den sydlige del. En kraftig La 
Niña kan også sænke den globale 

gennemsnitstemperatur med 
nogle tiendedele af en grad.

Signifikante klimaafvigelser og 
episoder i 2011
På kortet side 8-9 kan de mest 
signifikante klimaafvigelser og 
episoder i 2011 - set med glo-
bale briller - aflæses. Figuren er 

produceret af National Climatic 
Data Center, NOAA, USA.

Ifølge eksperterne er det me-
get sandsynligt, at frekvens og 
varighed af ekstremt vejr såsom 
hedebølger, tørke og oversvøm-
melser er på vej til at ændres på 
grund klimaændringer. 

2

The year 2011 was a year of climate extremes 
around the world. Precipitation extremes, 
many of them associated with one of the 
strongest La Niña events of the past 60 years, 
had major impacts on the world. Significant 
flooding occurred in many places throughout 
the world, while major droughts affected parts 
of East Africa and North America. Global 
mean temperatures in 2011 did not reach the 
record-setting levels of 2010, but were still the 
highest observed in a La Niña year, and Arctic 
sea-ice extent fell to near-record-low levels. 
Global tropical cyclone activity was below 
average, but the United States had one of its 
most destructive tornado seasons on record. 

Global temperatures in 2011

Temperatures averaged over the globe in 2011 
were not as warm as the record-setting values 
seen in 2010 but were nevertheless well above 
the long-term average. Globally averaged 
temperatures in 2011 were estimated to be 
0.40°C ± 0.09°C above the 1961–1990 annual 
average of 14°C. This makes 2011 nominally 
the eleventh warmest year on record in records 
dating back to 1880. The 2011 nominal value of 
+0.40°C1 is also the warmest ever to occur in 

1  The analysis is based on three indepen-
dent datasets, maintained by the Hadley Centre 
of the Meteorological Office, UK, and the Climatic 
Research Unit of the University of East Anglia (Had-
CRU) in the United Kingdom, the National Climatic 
Data Center of the National Oceanic and Atmo-
spheric Administration (NCDC–NOAA) in the United 
States, and the Goddard Institute of Space Studies 
(GISS) operated by the National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) in the United States. 
The NCDC and GISS datasets (and hence the com-
bined dataset) extend back to 1880 and the HadCRU 
dataset extends back to 1850.

a moderate or strong La Niña year. Data from 
the ECMWF Interim Reanalysis (ERA) were also 
consistent with the trends in surface datasets.

The 2002–2011 ten-year average of 0.46°C 
above the 1961–1990 mean matched 2001–2010 
as the world’s warmest ten-year period on 
record. This was 0.21°C warmer than the warm-
est ten-year period of the twentieth century, 
1991–2000. In turn, 1991–2000 was clearly 
warmer than previous decades, consistent 
with a long-term warming trend.

Major large-scale influences on the global 
climate in 2011

The year began with a strong La Niña event 
established in the Pacific. This event, which 
began in the second half of 2010, was near peak 
intensity at the start of the year with sea sur-
face temperatures widely 1.5°C to 2°C below 
average in the central and eastern equatorial 
Pacific (the Niño 3.4 index was −1.64°C in 
January). The 2010–2011 La Niña event ranked 
as one of the strongest of the past 60 years. 
While the sea surface temperature anomalies 
at the event’s peak (monthly Niño 3.4 index 
of −1.68°C in October) were slightly weaker 
than those at the peak of the 2007–2008 event 
(−1.89°C), atmospheric indicators of the event 
were at record or near-record levels. Positive 
anomalies in early 2011 of outgoing long-wave 
radiation, which is an indicator of cloudiness, 
near 180° longitude and of trade winds in the 
east-central Pacific were both at the high-
est levels since consistent records of those 
indicators began in the 1970s. The six-month 
Southern Oscillation Index of +22 for the period 
November 2010–April 2011 was the highest 
such value since 1917.

Figure 1. Global surface 
temperature anomalies 
(relative to 1961–1990) 
for the period 1950– 2011; 
years that started with 
a moderate or strong 
La Niña already in place 
shown in blue

Figure 2. Global ranked 
surface temperatures for 
the warmest 50 years. 
Inset shows global ranked 
surface temperatures 
from 1880. The size of the 
bars indicates the 95 per 
cent confidence limits 
associated with each 
year. Values are simple 
area-weighted averages 
for the whole year. 
(Source: Met Office Hadley 
Centre, UK, and Climatic 
Research Unit, University of 
East Anglia, United Kingdom)
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The La Niña event weakened during the early 
months of 2011, with sea surface tempera-
tures returning to the neutral range by May. It 
redeveloped during the northern hemisphere 
autumn, although with much less strength than 
the previous year, with Niño 3.4 near −1°C in 
November and December. The atmospheric 
response, however, was again strong, with the 
monthly Southern Oscillation Index reaching 
+23 in December and a mean of +14 for the 
September–December period.

After very strong negative values in late 
2010, both the Arctic Oscillation and North 
Atlantic Oscillation shifted into positive mode 
by February 2011 and remained there through 
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Figure 3 (above). 
Annual global average 
temperature anomalies 
(relative to 1961–1990) 
from 1850 to 2011 from 
the Hadley Centre/
CRU (HadCRUT3) (black 
line and grey area, 
representing mean and 
95 per cent uncertainty 
range), the NOAA 
National Climatic Data 
Center (red); and the 
NASA Goddard Institute 
for Space Studies (blue) 
(Source: Met Office Hadley 
Centre, UK, and Climatic 
Research Unit, University of 
East Anglia, United Kingdom)

Figure 4. Global land 
surface and sea surface 
temperature anomalies 
(°C) for 2011, relative to 
1961–1990 
(Source: Met Office Hadley 
Centre, UK, and Climatic 
Research Unit, University of 
East Anglia, United Kingdom)

mid-spring. They were also strongly posi-
tive towards the end of the year, especially 
in December. The December value of the 
North Atlantic Oscillation (+2.25) was the 
highest on record for December, while the 
Arctic Oscillation ranked second behind 
December 2006 – both in marked contrast 
to the near-record negative values observed 
in December 2010. The Antarctic Oscillation, 
also known as the Southern Annular Mode, 
also behaved somewhat differently to 2010, 
with strongly negative values in the July–
September period, although by the end of the 
year it was strongly positive. The Indian Ocean 
Dipole index, after being strongly negative in 
the second half of 2010, was weakly positive 
for most of 2011, with slightly above-average 
temperatures in both the west and east of the 
equatorial Indian Ocean.

Regional temperatures in 2011

Temperatures were above the 1961–1990 aver-
age in the vast majority of the world’s land 
areas in 2011. While none of the 23 subregions 
analysed had their warmest year on record in 
2011, compared with the six that did so in 2010, 
22 experienced above-normal2 temperatures, 
the only exception being northern Australia.

As was the case in 2010, the largest departures 
of temperatures from normal were in the 
high latitudes of the northern hemisphere. 

2  In this brochure, “normal” refers to the 
WMO standard climatological normal for the period 
1961–1990. Where a different averaging period is 
used or the averaging period is unclear, the term 
“average” is used. 

Figur 3. De 50 varmeste globale temperaturanomalier ordnet i rækkefølge. Det 
lille billede viser samtlige år siden 1880.  Størrelsen på søjlerne indikerer usik-
kerheden for hvert år (95% konfidensinterval). Kilde: Met Office Hadley Center 
og Climatic Research Unit, University of East Anglia, begge UK.

Figur 4. De årlige temperaturanomalier 1850 – 2011 (afvigelser) fra gennemsnittet 
1961-1990 fra alle tre institutioner HadCRU, NCDC og GISS.  Data begynder i 
1850 for HadCRU og i 1880 for NCDC og GISS. Det grå område repræsenterer 
usikkerheden i HadCRU data (95 % konfidensinterval). Kilde: Met Office Hadley 
Center og Climatic Research Unit, University of East Anglia, begge UK.
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Temperaturer set regionalt
Temperaturen var over 1961-
1990 normalen i langt de fleste 
af verdens landområder i 2011. 
Selvom ingen af de 23 analyse-
rede delområder i verden havde et 
rekordvarmt år i 2011, sammen-
lignet med de 6, der havde det i 

2010, havde 22 et varmere år end 
normalt. Den eneste undtagelse 
var det nordlige Australien. Som 
det var tilfældet i 2010, optrådte 
de største afvigelser fra normalen 
på de høje breddegrader på den 
nordlige halvkugle. 

Årets gennemsnitstemperatur 

var så meget som 5°C over nor-
malen ved dele af den russiske 
arktiske kyst, og 3°C eller mere 
over normalen over store områder 
i den nordlige del af både Rusland 
og Canada. Størstedelen af det 
nordlige Canada var dog endnu 
varmere i 2010. Temperaturerne 

Maximum winds 215 km/h
After transitioning to an extratropical  
storm, Katia on 12 September impacted   
the United Kingdom with wind gusts over 
129 km/h – the highest recorded in the 
region since Hurricane Lili in 1996.  

Maximum winds 250 km/h
Yasi was the most intense system at 
landfall on the east coast of Australia 
since 1918. 

Maximum winds 185 km/h
Bingiza brought heavy rains 
and strong winds, affecting 
over 25 000 people. 

Maximum winds 120 km/h
Carlos brought heavy rain  
to parts of Western Australia, 
producing floods and  
setting new rainfall   
records in Darwin.  

A November Bering Sea storm 
affected Alaska’s Bering Sea coast. 
This was the most powerful storm 
to affect the area since 1974.  

Maximum winds 150 km/h
Beatriz brought heavy rains
and floods to some drought-
stricken areas in Mexico.  

Maximum winds 100 km/h
The deadliest cyclone to hit Japan since 2004, 
Talas dumped as much as 1 652 mm of rain in
a 72-hour period, a Japanese record.  

Maximum winds 195 km/h
First hurricane to make  
landfall in the United States  
since Hurricane Ike in 2008  

Maximum winds 100 km/h
Washi caused deadly flash floods and slides across 
the Philippines. Nearly 1 260 fatalities were reported.  

During its annual maximum, the Arctic 
reached its second lowest sea-ice extent 
(behind 2006) since records began in  
1979. Second lowest extent on record 
during its melt season, behind 2007.    

ENSO began 2011 in a cold phase (La Niña), transitioning to 
neutral conditions by May. In August 2011, ENSO returned 
to a cold phase (La Niña).  

Above average activity
19 storms, 7 hurricanes

Below average activity
11 storms, 10 hurricanes

Below average activity
9 storms, 5 cyclones

Below average activity 
2 storms, 1 cyclone

Below average activity
11 storms, 6 cyclones
January was the first January that 
the South-West Indian Ocean failed to 
record a single tropical storm since 
reliable records began in 1998.    

Below average activity
21 storms, 9 typhoons

Well below average activity 
74 storms
38 hurricanes/typhoons/cyclones

Crippling drought gripped 
much of the Horn of Africa 
during most of the year. 
Two consecutive seasons of  
poor rainfall contributed to  
one of the driest years since 
1950–1951. Some locations  
had their driest 12-month 
period on record.      

The country experienced its harshest winter in decades. 
Temperatures were below freezing for 40 consecutive 
days, resulting in the longest cold spell since 1945.
    

Monsoonal rains during the 
first two weeks of January 
were the heaviest to occur 
over such a short period  
of time on record.    

Heavy rain, the heaviest in
30 years, fell across the 
nation during January.   Rare snowfall fell across 

parts of New Zealand during 
14–16  August.

Extremely dry conditions 
resulted in extreme drought, 
the worst to affect Cuba in 
50 years. 

For the first time since 1986,
Japan experienced below
normal January temperatures. 

The Atacama Desert, one of
the driest places on Earth, 
had its heaviest snowfall 
in 20 years on 7 July.   

Wettest year since records 
began in 1900; 2011 tied  
with 1990 and 2006 as the 
warmest year since national 
records began  

> 249
210−249
178−209
154−177

  63−118
119−153

Heavy spring rains, resulting 
in billions of dollars worth of  
damage and over 400 fatalities;   
3 million people were affected  

Torrential rains during September caused 
deadly floods across Sichuan, Shaanxi 
and Henan. The floods were the worst  
in Sichuan since records began in 1847.
 

Storms and heavy monsoonal 
rains from July–October  
contributed to the worst flooding   
in Thailand since 1942. 

May tied with May 1974
as the driest May since 
records began in 1918.  

During August, central and southern 
Europe experienced one of its worst 
heatwaves since 2003. France, Spain   
and Switzerland had their warmest 
year since national records began.
    

Torrential rainfall during 26–29 August
across parts of south-western Nigeria 
led to the worst flood in 12 years.   

An EF-3 tornado, the most powerful 
recorded in Ontario in over a decade, 
struck the town of Goderich on 21 August.
 

Germany and Belgium had their second
warmest March–May on record. April 
ranked as Germany’s second warmest April
since national records began in 1881.  

Copious rain fell across Central America, 
triggering major floods and landslides 
during 11–20 October and affecting 
1 million people. 

Unusually heavy rain fell across
Australia during summer 2010/2011,
resulting in the second wettest summer
since national records began in 1901.
2011 ranked as the second wettest year
on record.   

Warmest spring and second 
warmest year (behind 2006)
since national records 
began in 1910

Three days of heavy 
downpours prompted deadly 
floods and landslides.  

June–August was the fourth 
warmest such period since national
records began in the early 1900s.

Hurricane Katia 
29 August–10 September

Cyclone Yasi
26 January–3 February

Cyclone Bingiza
9–18 February

Cyclone Carlos
12–27 February

2011 extratropical storm
6–10 November 

Hurricane Beatriz
19–22 June

Tropical Storm Talas
23 August–5 September

Hurricane Irene
20–29 August

Tropical Storm Washi
13–19 December

Arctic sea-ice extent

El Niño–Southern Oscillation (ENSO)

Atlantic hurricane 
season

Eastern North Pacific 
hurricane season

South Pacific tropical
cyclone season 

North Indian Ocean
cyclone season 

South Indian Ocean 
cyclone season

Western North Pacific
typhoon season 

Global tropical cyclone activity

East Africa

Democratic People’s Republic of Korea

Sri Lanka

South-eastern Brazil Zimbabwe

New Zealand

Cuba

Japan

Chile

Norway

Colombia

China

Thailand

Alaska

Europe

Republic of Korea

Nigeria

Canada
Germany and Belgium

Central America

United States of America

Australia

United Kingdom

Bolivia

Finland

Cyclone maximum
wind legend 

(km/h)

Persistent, scorching heat across the 
United States during the summer 
contributed  to several southern states 
experiencing their warmest summer 
since records began in 1895.   

The country had its wettest summer on
record. Monsoonal rains in July prompted
deadly floods and landslides. On 27 July,
the heaviest single-day rainfall since 1907
occurred in Seoul (over 300 mm).  

Third lowest sea-ice extent during its melt season. During its annual 
maximum, the Antarctic sea-ice extent reached its fourteenth largest   
sea-ice extent, tying with 1981 since records began in 1979.

Antarctic sea-ice extent

A week of heavy rain in January 
prompted deadly floods and
landslides. Nearly 900 fatalities 
were reported. This was one
of the worst natural disasters 
in Brazil’s history. 
 

4

Tropical cyclone category

Hurricane, cyclone and typhoon are different terms for 
the same weather phenomenon that is accompanied by 
torrential rain and maximum sustained wind speeds (near 
centre) exceeding 119 kilometres per hour. Such a weather 
phenomenon is referred to by the following name depend-
ing on the region:

• Hurricane: Western North Atlantic, central and eastern 
North Pacific, Caribbean Sea and Gulf of Mexico;

• Typhoon: Western North Pacific;

• Cyclone: Bay of Bengal and Arabian Sea;

• Severe tropical cyclone: Western South Pacific and 
South-East Indian Ocean;

• Tropical cyclone: South-West Indian Ocean.
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var mindst 1°C over normalen 
over de fleste landområder nord 
for 55°N i både Nordamerika 
og Eurasien (fællesbetegnelse for 
verdensdelene Europa og Asien) 
som helhed, såvel som over store 
dele af det centrale vestlige og 
sydvestlige Europa, det sydlige 

USA og nordlige Mexico, Sahara-
ørkenen og den arabiske halvø, 
dele af det sydlige Asien, og det 
sydvestlige hjørne af Australien.

Kun et begrænset antal land-
områder oplevede under-normale 
temperaturer i 2011. Disse om-
fattede det meste af den nordlige 

halvdel af Australien, dele af det 
østlige Kina og Indokina halvøen 
(Laos, Cambodja og Vietnam), 
Kasakhstan og tilstødende græn-
seregioner i Rusland, Kaukasus-
regionen, og det vestligste USA. 
Havtemperaturer var under det 
normale over store dele af det 

Maximum winds 215 km/h
After transitioning to an extratropical  
storm, Katia on 12 September impacted   
the United Kingdom with wind gusts over 
129 km/h – the highest recorded in the 
region since Hurricane Lili in 1996.  

Maximum winds 250 km/h
Yasi was the most intense system at 
landfall on the east coast of Australia 
since 1918. 

Maximum winds 185 km/h
Bingiza brought heavy rains 
and strong winds, affecting 
over 25 000 people. 

Maximum winds 120 km/h
Carlos brought heavy rain  
to parts of Western Australia, 
producing floods and  
setting new rainfall   
records in Darwin.  

A November Bering Sea storm 
affected Alaska’s Bering Sea coast. 
This was the most powerful storm 
to affect the area since 1974.  

Maximum winds 150 km/h
Beatriz brought heavy rains
and floods to some drought-
stricken areas in Mexico.  

Maximum winds 100 km/h
The deadliest cyclone to hit Japan since 2004, 
Talas dumped as much as 1 652 mm of rain in
a 72-hour period, a Japanese record.  

Maximum winds 195 km/h
First hurricane to make  
landfall in the United States  
since Hurricane Ike in 2008  

Maximum winds 100 km/h
Washi caused deadly flash floods and slides across 
the Philippines. Nearly 1 260 fatalities were reported.  

During its annual maximum, the Arctic 
reached its second lowest sea-ice extent 
(behind 2006) since records began in  
1979. Second lowest extent on record 
during its melt season, behind 2007.    

ENSO began 2011 in a cold phase (La Niña), transitioning to 
neutral conditions by May. In August 2011, ENSO returned 
to a cold phase (La Niña).  

Above average activity
19 storms, 7 hurricanes

Below average activity
11 storms, 10 hurricanes

Below average activity
9 storms, 5 cyclones

Below average activity 
2 storms, 1 cyclone

Below average activity
11 storms, 6 cyclones
January was the first January that 
the South-West Indian Ocean failed to 
record a single tropical storm since 
reliable records began in 1998.    

Below average activity
21 storms, 9 typhoons

Well below average activity 
74 storms
38 hurricanes/typhoons/cyclones

Crippling drought gripped 
much of the Horn of Africa 
during most of the year. 
Two consecutive seasons of  
poor rainfall contributed to  
one of the driest years since 
1950–1951. Some locations  
had their driest 12-month 
period on record.      

The country experienced its harshest winter in decades. 
Temperatures were below freezing for 40 consecutive 
days, resulting in the longest cold spell since 1945.
    

Monsoonal rains during the 
first two weeks of January 
were the heaviest to occur 
over such a short period  
of time on record.    

Heavy rain, the heaviest in
30 years, fell across the 
nation during January.   Rare snowfall fell across 

parts of New Zealand during 
14–16  August.

Extremely dry conditions 
resulted in extreme drought, 
the worst to affect Cuba in 
50 years. 

For the first time since 1986,
Japan experienced below
normal January temperatures. 

The Atacama Desert, one of
the driest places on Earth, 
had its heaviest snowfall 
in 20 years on 7 July.   

Wettest year since records 
began in 1900; 2011 tied  
with 1990 and 2006 as the 
warmest year since national 
records began  

> 249
210−249
178−209
154−177

  63−118
119−153

Heavy spring rains, resulting 
in billions of dollars worth of  
damage and over 400 fatalities;   
3 million people were affected  

Torrential rains during September caused 
deadly floods across Sichuan, Shaanxi 
and Henan. The floods were the worst  
in Sichuan since records began in 1847.
 

Storms and heavy monsoonal 
rains from July–October  
contributed to the worst flooding   
in Thailand since 1942. 

May tied with May 1974
as the driest May since 
records began in 1918.  

During August, central and southern 
Europe experienced one of its worst 
heatwaves since 2003. France, Spain   
and Switzerland had their warmest 
year since national records began.
    

Torrential rainfall during 26–29 August
across parts of south-western Nigeria 
led to the worst flood in 12 years.   

An EF-3 tornado, the most powerful 
recorded in Ontario in over a decade, 
struck the town of Goderich on 21 August.
 

Germany and Belgium had their second
warmest March–May on record. April 
ranked as Germany’s second warmest April
since national records began in 1881.  

Copious rain fell across Central America, 
triggering major floods and landslides 
during 11–20 October and affecting 
1 million people. 

Unusually heavy rain fell across
Australia during summer 2010/2011,
resulting in the second wettest summer
since national records began in 1901.
2011 ranked as the second wettest year
on record.   

Warmest spring and second 
warmest year (behind 2006)
since national records 
began in 1910

Three days of heavy 
downpours prompted deadly 
floods and landslides.  

June–August was the fourth 
warmest such period since national
records began in the early 1900s.

Hurricane Katia 
29 August–10 September

Cyclone Yasi
26 January–3 February

Cyclone Bingiza
9–18 February

Cyclone Carlos
12–27 February

2011 extratropical storm
6–10 November 

Hurricane Beatriz
19–22 June

Tropical Storm Talas
23 August–5 September

Hurricane Irene
20–29 August

Tropical Storm Washi
13–19 December

Arctic sea-ice extent

El Niño–Southern Oscillation (ENSO)

Atlantic hurricane 
season

Eastern North Pacific 
hurricane season

South Pacific tropical
cyclone season 

North Indian Ocean
cyclone season 

South Indian Ocean 
cyclone season

Western North Pacific
typhoon season 

Global tropical cyclone activity

East Africa

Democratic People’s Republic of Korea

Sri Lanka

South-eastern Brazil Zimbabwe

New Zealand

Cuba

Japan

Chile

Norway

Colombia

China

Thailand

Alaska

Europe

Republic of Korea

Nigeria

Canada
Germany and Belgium

Central America

United States of America

Australia

United Kingdom

Bolivia

Finland

Cyclone maximum
wind legend 

(km/h)

Persistent, scorching heat across the 
United States during the summer 
contributed  to several southern states 
experiencing their warmest summer 
since records began in 1895.   

The country had its wettest summer on
record. Monsoonal rains in July prompted
deadly floods and landslides. On 27 July,
the heaviest single-day rainfall since 1907
occurred in Seoul (over 300 mm).  

Third lowest sea-ice extent during its melt season. During its annual 
maximum, the Antarctic sea-ice extent reached its fourteenth largest   
sea-ice extent, tying with 1981 since records began in 1979.

Antarctic sea-ice extent

A week of heavy rain in January 
prompted deadly floods and
landslides. Nearly 900 fatalities 
were reported. This was one
of the worst natural disasters 
in Brazil’s history. 
 

Figure 5. Significant 
climate anomalies and  
events in 2011
(Source: National Climatic 
Data Center, NOAA, United 
States)
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centrale og østlige Stillehav som 
følge af årets La Niña begivenhe-
der, men var et godt stykke over 
normalen i mange subtropiske 
oceaner, især Det Indiske Ocean, 
samt ved højere breddegrader i 
Nordatlanten og det nordvestlige 
Stillehav. Havoverfladetempera-
turerne ud for vestkysten af det 
vestlige Australien nåede rekord-
høje niveauer.

Europa og det nordlige og cen-
trale Asien
I Europa og det nordlige Asien var 
2011 generelt et varmt år. Det var 
det fjerde varmeste år registreret i 
den nordlige del af Europa og det 
niende varmeste for Middelhavs-
området. På trods af en sommer 
med næsten gennemsnitstem-
peraturer rapporterede Frankrig, 
Spanien, Schweiz, Belgien og 
Luxembourg alle om deres hidtil 
varmeste år, mens Storbritannien 
registrerede sit andetvarmeste år 
på trods af den køligste sommer 
siden 1993. I dele af Irland var det 

den køligste sommer siden 1962. 
Norge havde også sit varmeste år. 
Pladsen deles med 1990 og 2006. 
Året havde en varm start og slut-
ning. Efter temperaturer generelt 
over gennemsnittet i januar og 
februar, undtagen i det nordøst-
lige Europa, hvor snedybden i St. 
Petersborg, Rusland, nåede et re-
kordhøjt niveau i begyndelsen af 
februar, var foråret meget varmt 
i Vest- og Nordeuropa. Mange 
lande rapporterede om sæson- 
og månedsrekorder. September, 
november og december var 
også varmere end gennemsnit-
tet. Slutningen af året var særligt 
mild i de nordiske lande og det 
nordøstlige Europa.

Rusland som helhed havde 
sit tredje varmeste år registreret, 
mens Sibirien havde det varme-
ste år.  Årlige anomalier på +5°C 
blev rapporteret fra den arktiske 
kyst øst for Novaja Zemlja, de 
største nogensinde registreret i 
landet. Mens sommeren i den 
vestlige del ikke var så ekstrem 

som i 2010, var varmen mere 
vedholdende landet over, hvil-
ket førte til den anden varmeste 
sommer registreret i Rusland som 
en helhed. Den eneste landsdel, 
der oplevede under normale tem-
peraturer var et område i den 
sydlige, centrale del af landet, 
og områder grænsende op til 
Kasakhstan.

Andre steder i Asien var tem-
peraturen tættere på normal. 
De østlige og centrale dele af 
Asien havde deres køligste år si-
den 1996, selvom de havde over 
normale årstemperaturer. I dele 
af det østlige Asien var januar 
særligt kold - den koldeste i Ja-
pan, Kina og Sydkorea siden hhv. 
1986, 1977 og 1981.

Sydlige Asien og Stillehavsom-
rådet
Der var pænt store områder med 
under normale temperaturer i det 
østlige Kina, især i den sydøstlige 
del og Indokina halvøen. Tempe-
raturerne var over det normale, 

3

The La Niña event weakened during the early 
months of 2011, with sea surface tempera-
tures returning to the neutral range by May. It 
redeveloped during the northern hemisphere 
autumn, although with much less strength than 
the previous year, with Niño 3.4 near −1°C in 
November and December. The atmospheric 
response, however, was again strong, with the 
monthly Southern Oscillation Index reaching 
+23 in December and a mean of +14 for the 
September–December period.

After very strong negative values in late 
2010, both the Arctic Oscillation and North 
Atlantic Oscillation shifted into positive mode 
by February 2011 and remained there through 
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Figure 3 (above). 
Annual global average 
temperature anomalies 
(relative to 1961–1990) 
from 1850 to 2011 from 
the Hadley Centre/
CRU (HadCRUT3) (black 
line and grey area, 
representing mean and 
95 per cent uncertainty 
range), the NOAA 
National Climatic Data 
Center (red); and the 
NASA Goddard Institute 
for Space Studies (blue) 
(Source: Met Office Hadley 
Centre, UK, and Climatic 
Research Unit, University of 
East Anglia, United Kingdom)

Figure 4. Global land 
surface and sea surface 
temperature anomalies 
(°C) for 2011, relative to 
1961–1990 
(Source: Met Office Hadley 
Centre, UK, and Climatic 
Research Unit, University of 
East Anglia, United Kingdom)

mid-spring. They were also strongly posi-
tive towards the end of the year, especially 
in December. The December value of the 
North Atlantic Oscillation (+2.25) was the 
highest on record for December, while the 
Arctic Oscillation ranked second behind 
December 2006 – both in marked contrast 
to the near-record negative values observed 
in December 2010. The Antarctic Oscillation, 
also known as the Southern Annular Mode, 
also behaved somewhat differently to 2010, 
with strongly negative values in the July–
September period, although by the end of the 
year it was strongly positive. The Indian Ocean 
Dipole index, after being strongly negative in 
the second half of 2010, was weakly positive 
for most of 2011, with slightly above-average 
temperatures in both the west and east of the 
equatorial Indian Ocean.

Regional temperatures in 2011

Temperatures were above the 1961–1990 aver-
age in the vast majority of the world’s land 
areas in 2011. While none of the 23 subregions 
analysed had their warmest year on record in 
2011, compared with the six that did so in 2010, 
22 experienced above-normal2 temperatures, 
the only exception being northern Australia.

As was the case in 2010, the largest departures 
of temperatures from normal were in the 
high latitudes of the northern hemisphere. 

2  In this brochure, “normal” refers to the 
WMO standard climatological normal for the period 
1961–1990. Where a different averaging period is 
used or the averaging period is unclear, the term 
“average” is used. 

Figur 5. Globale overfladetemperatur-anomalier (ºC) i forhold til perioden 1961-90 for året 2011. Kilde: Met Office Hadley 
Center og Climatic Research Unit, University of East Anglia, begge UK.
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men for det meste køligere end 
i 2010, over det sydlige Asien, 
hele Indien inklusive. Australien 
havde sit køligste år siden 2000 
med temperaturer generelt under 
normalt i nord og over det nor-
male i syd. Det var det køligste 
år registreret i dele af det ”indre” 
nordlige Australien, hvor årsmid-
deltemperaturer var op til 1,5°C 
under normalen. Det sydvestlige 
hjørne var derimod meget varmt 
med det varmeste år registreret 
mange steder. På New Zealand 
var temperaturerne lidt over det 
normale.

Nord- og Sydamerika
Nordamerika var generelt var-
mere end normalt i 2011. Tem-
peraturer i Canada levede ikke 
til rekordniveauet i 2010, men 
var stadig et godt stykke over 
det normale. Det blev det niende 
varmeste år registreret (1,4°C 
over normalen). Alle årstider var 
varmere end normalt med und-
tagelse af foråret. Efteråret blev 
2,2°C over normalen, det tredje 
varmeste, og sommeren blev 
den fjerde varmeste nogensinde 
(1,2°C over normalen). Alle 
dele af landet var varmere end 
normalt i 2011 bortset fra den 
sydvestlige del - Alberta, Saskat-
chewan og det sydlige British 
Columbia - hvor temperaturen 
var tæt på normal.

I det kontinentale USA var 
temperaturerne generelt over det 
normale i de østlige to tredjedele 
af landet og nær det normale 
i den vestlige tredjedel. Ret lo-
kalt var de under det normale i 
den nordvestlige del. For landet 
som helhed rangerer 2011 som 
det 22. varmeste år registreret, 
0,6°C over gennemsnittet for det 
tyvende århundrede. Det var det 

varmeste år registreret i Delaware 
og det var i top ti for alle andre 
nordøstlige stater. Texas havde 
sit andet varmeste år. Her var 
sommeren især varm og placeret 
som den anden varmeste efter 
sommeren 1936 (1,3°C over 
gennemsnittet), med rekorder 
sat i Texas, Louisiana, Okla-
homa og New Mexico. Foråret 
var især køligt i de nordvestlige 
stater, samt i de tilstødende dele 
til det vestlige Canada. Årsmid-
deltemperaturen i Alaska var tæt 
på gennemsnittet.

Det var et meget varmt år i 
regionen, der omfatter Mellem-
amerika, Mexico og det sydlige 
Texas. Den nordlige halvdel af 
Mexico blev hårdt ramt af tørke. 
For denne region som helhed, var 
2011 det tredje varmeste år regi-
streret (1,01°C over normalen). 
Rekorden var nok kommet i hus, 
hvis ikke november og december 
havde været så relativt kolde.

Temperaturerne i Sydamerika 
var lidt over det normale, med 
årlige anomalier på +0,27°C i syd 
og +0,29°C i nord. I Argentina 
var 2011 det 11. varmeste år regi-
streret (0,34°C over normalen). 
Det blev her en kold vinter (JJA), 
men temperaturerne var et godt 
stykke over det normale fra sep-
tember og fremefter. Det nordlige 
Sydamerika havde temperatur 
over gennemsnittet gennem det 
meste af året, men i det østlige 
Brasilien var temperaturen nær 
gennemsnittet i månederne sep-
tember og november.

Afrika og Den Arabiske Halvø
Det var et meget varmt år i de 
fleste dele af Afrika, men ikke så 
varmt som i 2010, hvilket klart 
var kontinentets varmeste år re-
gistreret. Kun det sydlige Afrika 

var ikke helt med på den vogn, 
hovedsagelig som følge af den 
våde 2010-2011 regntid i regio-
nen.  Det blev her det køligste år 
siden 2000, men stadig 0,55°C 
over normalen.

Regionen omfattende Sahara 
og den Arabiske Halvø havde 
sit tredje varmeste år registreret 
(1,27°C over normalen). De tre 
varmeste år her har været de se-
neste tre. Det nordvestlige Afrika 
var specielt varmt i hele 2011, 
især i de første måneder af året. 
Det nordøstlige Afrika havde en 
varm anden halvdel af året, men 
vinteren og foråret havde nær 
gennemsnitlige temperaturer. 
Det var også et varmt år i Vest-
afrika (0,75°C over normalen, 
det femte varmeste) og Østafrika 
(1,17°C over normalen, det sjette 
varmeste).  I Østafrika har de ti 
varmeste år været de seneste ti, 
hvilket selvklart gør 2002-2011 til 
regionens varmeste tiår.

Hedebølger og ekstremt høje 
temperaturer
Der var ingen hedebølger i 2011 
sammenlignet med omfanget af 
det, der fandt sted i Rusland og 
Østeuropa i 2010, men der er 
blevet rapporteret om ekstremt 
varme episoder fra mange steder 
af verden.

I USA var sommerens middel-
temperatur i Oklahoma 30,5°C 
(anomali +4,0°C). Det var det 
højeste nogensinde registreret i 
en amerikansk stat. I Texas blev 
rekorden også slået. Varmen var 
præget af dens vedholdenhed 
snarere end dens ekstremitet. 
Relativt få ekstremtemperatur 
rekorder blev slået, men mange 
rekorder blev sat for det største 
antal dage registreret med 37,8°C 
(100°F) eller derover. Dallas 



side 12  •  Vejret, 131, maj 2012

havde fx 40 dage i træk med 
på 37,8°C eller derover i juli og 
august, meget nær rekorden på 
42 dage fra 1980. Den ekstreme 
varme bredte sig indimellem til 
det østlige USA, hvor der i Ne-
wark (42,2°C) og i Washington-
Dulles Airport (40,6°C) blev sat 
nye rekorder den 22. juli.
Ekstrem varme ramte Kaukasus-
regionen og dele af Mellemøsten 
i slutningen af juli. En national re-
kord på 43,7°C blev sat i Meghri, 
Armenien, den 31. juli, mens flere 
rekorder blev sat i Aserbajdsjan. 
Der var mange temperaturer over 
50°C i Iran, Irak og Kuwait i slut-
ningen af juli og begyndelsen 
af august, herunder 53,3°C ved 
Mitribah i Kuwait, den 3. august 
og 52,6°C ved Omidieh i Iran, 
27. juli.

Mens det meste af Vest- og 
Centraleuropa havde en relativt 
kølig sommer, var både forår og 
efterår her meget varme. Ad-
skillige steder i regionen satte 
rekorder i april for de tidligste 
datoer, hvor der forekom tem-
peraturer over 25°C eller 30°C. 
En hedebølge sent på sæsonen 
satte rekorder i oktober i Stor-
britannien, Danmark og Slova-
kiet. Bemærkelsesværdige var 
de to temperaturer målt hhv. i 
Spanien på 37,4°C ved Murcia 
den 9. april og 36,5°C ved Jerez 
de la Frontera den 12. oktober. 
Det er de højeste temperaturer 
nogensinde registreret i Spanien 
så tidligt og så sent på året.

Bemærkelsesværdige var også 
to temperaturer på den sydlige 
halvkugle, der fandt sted i fe-
bruar. I Timaru, New Zealand 
nåede temperaturen 41,3°C den 
6. februar, den højeste tempera-
tur i New Zealand siden 1973, 
og i Puerto Deseado, Argentina 

(47,73°S) registreredes 40,1°C 
den 11. februar. Det er det læng-
ste mod syd, at en temperatur på 
over 40°C nogensinde er målt 
i Argentina. Kort efter havde 
Mumbai, Indien, den varmeste 
dag registreret med 41,6°C den 
16. marts. I slutningen af året 
havde Sydpolen sin højeste tem-
peratur registreret, -12,3°C den 
25. december.

Sne og ekstrem kulde
Der var tre ekstraordinære sne-
begivenheder på den sydlige 
halvkugle i løbet af vinteren. I 
midten af august, havde New 
Zealand sine mest bemærkels-
værdige snefald i lavere liggende 
egne siden 1976. Sneen lå helt 
ned til havets overflade over store 
dele af Sydøen. Sne dækkede 
mange af Wellington’s forstæ-
der, men ikke i byens centrum. 
Meget let snefald blev observeret 
i Auckland. Auckland Lufthavn 
og Rotorua havde begge deres 
koldeste dag registreret den 15. 
august 2011 med en daglig mak-
simumtemperatur på hhv. 8,1°C 
og 5,7°C (det er koldt i de egne!). 
Vejrsituationen varede flere dage, 
og der var store infrastrukturelle 
problemer. Usædvanligt kraftige 
snefald forekom også i det østlige 
Sydafrika den 25-26. juli, og i de 
højere liggende dele af Atacama-
regionen i Chile i begyndelsen 
af juli.

Unormalt koldt vejr påvirkede 
det sydlige USA og det nordlige 
Mexico ved en række lejlighe-
der i begyndelsen af året. De 
væsentligste begivenheder var i 
begyndelsen af februar. I Ciudad 
Juarez, Mexico, blev der registre-
ret en temperatur på -18°C den 
4. februar, det koldeste i byen i 
hvert fald siden 1950, og i No-

wata blev der sat en statsrekord 
for Oklahoma med -35°C den 
10. februar. Mange dele af det 
nordlige USA modtog snefald 
over gennemsnittet i vintersæ-
sonen 2010/2011. Årets mest 
bemærkelsesværdige snefald va-
rede fra 29-30. oktober, da en 
usædvanlig tidlig vintersituation 
gav mellem 30 og 80 cm sne i 
mange dele af det nordøstlige 
USA fra West Virginia til New 
England. New York City modtog 
i alt 7 cm sne den 29. oktober, 
en ny daglig oktober rekord. Den 
meget tunge sne, på et tidspunkt 
af året, hvor træerne stadig stod 
i fuldt flor, forårsagede omfat-
tende vegetationsskader og store 
strømafbrydelser i hele regionen. 
22 dødsfald blev også tilskrevet 
uvejret.

De første uger af året var det 
koldt i Østasien, og der var store 
snefald i nogle områder. Nogle af 
de største forekom i den østlige 
del af Sydkorea, hvor Samcheok 
modtog 100 cm sne mellem 11 
og 14. februar. Sne forstyrrede i 
alvorlig grad også infrastruktu-
ren i januar i dele af det sydlige 
Kina.

Nedbør
Hovedtræk
Ifølge en analyse fra National 
Climatic Data Center, USA var 
den globale gennemsnitlige ned-
bør over landområder i 2011 den 
næsthøjeste registreret, 46 mm 
over 1961-1990 normalen. Den 
højeste var i 2010 (52 mm over 
det normale). Der var i 2011 store 
forskelle mellem de våde og tørre 
regioner. Af større områder, der 
oplevede over normal nedbør i 
væsentlig omfang kan nævnes: 
det meste af Australien, store 
dele af Sydøstasien og øerne i 
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de vestligste dele af Stillehavet 
(Japan, Filippinerne og Indone-
sien), det sydlige Afrika, store 
dele af Brasilien, Colombia, Ve-
nezuela, Pakistan og det vestlige 
Indien, den nordlige centrale del 
og den nordøstlige del af USA, og 
de nordvestligste egne af Europa. 
De fleste af disse regioner ople-
vede betydelige oversvømmelser 
på et tidspunkt i løbet af året (se 
afsnittet om oversvømmelser ne-
denfor). Af større områder med 
under normal nedbørsmængde 
kan nævnes: det sydlige USA, 
især Texas og det nordlige Me-
xico, store dele af Europa bortset 
fra de nordvestligste egne (se 
ovenfor), og meget af det sydlige 
Kina. På trods af den ekstreme 
tørke det meste af året i Østafrika 
(se afsnittet om de store tørker 
nedenfor), medførte kraftig regn 
sent på året i Østafrika, at den 
årlige nedbør i 2011 blev tæt på 
gennemsnittet. 

Europa og USA
Både Europa og USA havde store 
geografiske forskelle i nedbøren. 
I USA var det meget vådere end 
gennemsnittet i de fleste nordlige 
centrale dele og de nordøstlige 
dele af landet. 2011 var det vå-
deste år registreret i syv stater 
og i mange større byer, herunder 
Cincinnati, Detroit, Philadelphia 
og Newark. Derimod var det me-
get tørt over det meste af syden. 
De tørre vejrforhold viste sig fra 
sin ekstreme side i Texas, der 
havde sit andet tørreste år re-
gistreret, kun overgået af 1917. 
Nedbøren for staten som helhed 
var 46% under gennemsnittet. I 
det nordlige Mexico var det også 
meget tørt. Staterne Durango og 
Aguascalientes oplevede deres 
tørreste år siden 1941, og flere 

andre stater kom i top 3 for tør-
reste år.

Størstedelen af det europæi-
ske kontinent havde et stort årligt 
nedbørunderskud i 2011, med 
de tørreste vejrforhold i foråret 
og igen i efteråret. Det var det 
tørreste forår registreret i mange 
dele af Vesteuropa, og nationale 
rekorder blev sat i Frankrig og 
Holland. Efter vådere vejrfor-
hold i løbet af sommeren, især 
i den nordlige del, blev det me-
get tørt igen i løbet af efteråret. 
November var usædvanlig tør i 
Centraleuropa. Mange stationer 
havde ingen nedbør i november, 
og Tyskland, Østrig, Slovakiet og 
Ungarn havde alle havde deres 
tørreste november måned regi-
streret. Det gælder også for Prag 
Observatorium i Tjekkiet med 
mere end 200 års data. De tørre 
vejrforhold sluttede i december 
med udbredt nedbør over gen-
nemsnittet i Vest-og Central-
europa. Det var det tørreste år 
registreret i dele af det vestlige 

Frankrig og det centrale England, 
og det tørreste år siden 1921 i 
mange andre dele af Vesteuropa. 
Rekorder blev også sat i store 
dele af det centrale og sydøstlige 
Europa inkluderet Ungarn, Kroa-
tien, Montenegro, Slovenien og 
Slovakiet, hvor Malé Kosihy med 
262 mm havde det tørreste år 
nogensinde målt ved en slova-
kisk station. Nogle stationer i 
Kroatien og Montenegro modtog 
mindre end halvdelen af deres 
gennemsnitlige årlige nedbør. 
Kontrasten til 2010 var slående 
i sidstnævnte region, hvor Un-
garn havde sit vådeste år i 2010 
og sit andet tørreste i 2011 og 
Hurbanovo i Slovakiet, hvor et 
rekordvådt 2010 blev fuldt af et 
rekordtørt 2011. I store dele af det 
sydlige og østlige England var det 
noget anderledes, da både 2010 
og 2011 deler 2. pladsen for tør-
reste år, hvilket har resulteret i 
betydelige tørkeproblemer.

I modsætning til det meste 
af kontinentet, var det et meget 

9

Europe and the United States
Both Europe and the United States had marked 
geographical contrasts in precipitation. In the 
United States, it was much wetter than average 
over most north-central and north-eastern 
parts of the country, and 2011 was the wet-
test year on record for seven states and for 
numerous major cities, including Cincinnati, 
Detroit, Philadelphia and Newark. By contrast, 
it was very dry over most of the south. The 
dry conditions were at their most extreme in 
Texas, which had its second driest year on 

record behind 1917, with statewide rainfall 
46 per cent below average. Northern Mexico 
was also very dry, with the states of Durango 
and Aguascalientes experiencing their driest 
years of the post-1941 period and several 
other states ranking in the driest three years.

Most of the European continent had a sig-
nificant annual precipitation deficit in 2011, 
with the driest conditions in spring and 
again in autumn. It was the driest spring on 
record in many parts of western Europe, and 

Figure 6. Annual 
precipitation anomalies 
for global land areas for 
2011; gridded 1.0-degree 
raingauge-based 
analysis as percentages 
of average focusing 
on the 1951–2000 base 
period  
(Source: Global Precipitation 
Climatology Centre, 
Deutscher Wetterdienst, 
Germany)

Figure 7. Precipitation 
anomalies for Europe for 
spring (March–May, left) 
and autumn (September–
November, right) for 
2011; gridded 1.0-degree 
raingauge-based 
analysis as percentages 
of average focusing 
on the 1951–2000 base 
period  
(Source: Global Precipitation 
Climatology Centre, 
Deutscher Wetterdienst, 
Germany)
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Figur 6. Globale årlige nedbøranomalier for landområder 2011 (1° grid værdier, 
afvigelser fra perioden 1951-2000 i millimeter pr. måned). Blå nuancer viser 
områder, der var vådere end normalt for året som helhed, mens de forskellige 
nuancer fra gul til rød viser områder, der var mere tørre end normalt. Gråt repræ-
senter områder, hvor afvigelsen ligger mellem +/-10 mm pr. måned. Kilde: Clobal 
Precipitation Climatology Center, Deutscher Wetterdienst, Tyskland.
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vådt år i de nordvestligste egne 
af Europa. Kontrasten var især 
markant i Storbritannien, hvor 
Skotland havde sit vådeste år 
registreret, kun et par hundrede 
kilometer fra, hvor det blev det 
andet tørreste år i det centrale 
England (se ovenfor). Det var 
også det vådeste år i Norge, i 
Tórshavn (Færøerne), og i dele 
af det nordlige og det sydlige 
Sverige. I løbet af sommeren 
bredte de våde vejrforhold sig 
mod syd. Holland fik sin vådeste 
sommer, Danmark sin andenvå-
deste (se tidligere i artiklen), og 
rekord sommer-regnskyl forekom 
også talrige steder i den nordlige 
halvdel af Tyskland. Der var også 
ekstreme regnskyl i slutningen 
af oktober og november forskel-
lige steder ved Middelhavet (se 
afsnittet om oversvømmelser 
nedenfor).

Syd Asien og Stillehavsområdet
Det blev et meget vådt år i det 
meste af Sydøstasien, hvilket 
bidrog til katastrofale oversvøm-
melser i flere lande i regionen, 
især Thailand og Cambodja (se 
afsnittet om oversvømmelser 
nedenfor). Thailand havde sit 
vådeste år med en national gen-
nemsnitsnedbør 24% over det 
normale. Det meste af Austra-
lien havde også et meget vådt 
år, med særligt kraftige regnskyl 
i de første tre måneder af året 
forbundet med den kraftige La 
Niña hændelse. Det var landets 
anden vådeste år (52% over det 
normale), og det vådeste år for 
staten Western Australia. Perio-
den 2010-2011 var Australiens 
vådeste toårs periode registreret. 
Længere mod vest i Sydasien 
var det en mere blandet land-
handel, med monsunregn langt 

over gennemsnittet i Pakistan 
og det vestlige Indien, men et 
godt stykke under gennemsnit-
tet i det nordøstlige Indien og 
Bangladesh. Monsunregnen var 
det femte vådeste (72% over gen-
nemsnittet) for Pakistan, men tæt 
på gennemsnittet (1% lavere end 
gennemsnittet) for Indien.

Det var tørrere end gennem-
snittet i 2011 over store dele af det 
sydlige Kina. Den alvorlige tørke, 
der ramte dele af det østlige Kina 
i slutningen af 2010 fortsatte i de 
første måneder af 2011. Det var 
især tørt i det nedre Yangtze bas-
sin, hvor januar-maj regnmæng-
den var 202 mm, 53% under det 
normale og et godt stykke under 
den tidligere rekord på 320 mm. 
Fra juni og fremefter blev de tørre 
vejrforhold i denne region erstat-
tet af over gennemsnitligt ned-
bør, med oversvømmelser nogle 
steder. Længere mod syd i Kina 
endte sommermonsun sæsonen 
et godt stykke under gennem-
snittet. Hong Kong, Kina, havde 
sit tørreste år siden 1963 med en 
årsnedbør på 1.477 mm, 38% 
under gennemsnittet.

Sydamerika og Afrika
Nedbøren var godt over det nor-
male for andet år i træk i den 
nordvestlige del af Sydamerika. 
Dele af Colombia modtog mere 
end det dobbelte af den normale 
årlige regn, og store dele af Ve-
nezuela var også meget vådere 
end gennemsnittet. Mange dele 
af Brasilien, især i Amazonas, 
var også vådere end gennem-
snittet, men det var ikke usæd-
vanligt vådt. Længere mod syd 
var anden halvdel af året tør i 
den nordlige halvdel af Argentina 
med en august-december ned-
bør fra 20 til 40% under gen-

nemsnittet mange steder, men 
ingen rekorder blev slået.

2010/2011 regntiden var vå-
dere end gennemsnittet i mange 
områder i det sydlige Afrika, især 
den vestlige del. Nedbøren fra ja-
nuar til marts var to til fire gange 
gennemsnittet i mange dele af et 
stort område omfattende Zim-
babwe, Botswana, Namibia, An-
gola og det nordlige Sydafrika og 
oversvømmelser fandt sted ved 
flere lejligheder. Regnmæng-
derne i 12 måneders perioden 
fra juli 2010 til juni 2011 var mere 
end det dobbelte af gennemsnit-
tet over de nordvestlige dele af 
Sydafrika. I Sahel var regntidens 
nedbørmængder generelt i nær-
heden af eller lidt under gennem-
snittet, mens der i Østafrika, hvor 
det var ekstremt tørt mange ste-
der indtil september (se afsnittet 
om alvorlig tørke nedenfor) var 
meget våde vejrforhold i de sidste 
tre måneder af året.

Alvorlig tørke
En humanitær katastrofe i Øst-
afrika
Alvorlig tørke udviklede sig i dele 
af Østafrika i slutningen af 2010 
og fortsatte gennem det meste af 
2011. Det hårdest ramte område 
omfattede de semi-aride regioner 
i det østlige og nordlige Kenya, 
vestlige Somalia og nogle sydlige 
grænseområder af Etiopien.
I denne region har nedbøren været 
langt under gennemsnittet for to 
på hinanden følgende regntider, 
den ”korte regntid” fra oktober-
december 2010 og den ”lange 
regntid” fra marts-maj 2011. I 
det østlige og nordlige Kenya er 
perioden 2010-2011 sammen 
med 1983-1984 og 1999-2000 
fastlagt som de tre mest alvorlige 
tørkeperioder i de sidste 60 år, 
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og 2010-2011 var da også den 
tørreste 12-måneders periode 
registreret nogle steder i regio-
nen. 2004-2005 tørken påvirkede 
også i høj grad hele regionen, 
men var mindre intens i Kenya. 
Regnmængderne i 12 måneders 
perioden fra oktober 2010 til sep-
tember 2011 var 50-80% lavere 
end gennemsnittet i det meste 
af området. De humanitære kon-
sekvenser af tørken var alvorlige, 
især i Somalia og Kenya, med 
betydelig hungersnød og store 
folkevandringer væk fra tørken. 
FN’s Kontor for Koordination af 
Humanitære Anliggender skøn-
nede, at 13 millioner mennesker 
behøvede nødvendig humanitær 
bistand.

Der var en dramatisk ændring 
i vejrforholdene i begyndelsen 
af oktober, med kraftig regn be-
gyndende i den anden uge af 
måneden og den fortsatte ind 
i december. Mange dele af det 
nordøstlige og den østlige kyst af 
Kenya havde allerede fået et godt 
stykke over deres gennemsnitlige 
nedbør for hele oktober-decem-
ber sæsonen i begyndelsen af 
november. I nordøst, modtog 
Wajir kun 73 mm regn i 12 må-
neders perioden fra oktober 2010 
til september 2011. Det var 76% 
under gennemsnittet på 310 
mm, hvilket gav den tørreste 12-
måneders periode siden 1950. 
Derefter faldt der 508 mm i de 
tre måneder oktober-december; 
64% over det årlige gennemsnit 
og den tredjevådeste oktober-
december periode registreret. 
Selv om regnen sidst på året 
lettede på den alvorlige tørke-
situation forårsagede den også 
oversvømmelser der gav skader 
på afgrøden og infrastrukturelle 
problemer.

Tørke og brande andre steder 
i verden
Uden for Østafrika, var den mest 
alvorlige 2011 tørke at finde i det 
sydlige centrale USA og i det 
nærliggende nordlige Mexico. 
Som tidligere nævnt, blev mange 
tørre rekorder sat på begge sider 
af grænsen. Den mest intense 
fase af tørken varede fra okto-
ber 2010 til oktober 2011, før 
generelt regnmængder over gen-
nemsnittet i november og de-
cember bragt en vis lettelse. Der 
var betydelige tab for landbruget 
og vandmangel i begge lande. De 
tørre vejrforhold bidrog også til 
mange store brande. Den værste 
af disse fandt sted i september 
nær Austin, Texas, hvor 13.000 
ha brændte og ødelagde mere 
end 1.600 hjem. Ingen dødsfald 
blev rapporteret. Tørre vejrfor-
hold gjorde sig også gældende 
i store dele af Europa i løbet af 
året, især i foråret og efteråret, 
igen med tab for landbruget i de 
værst ramte områder. Skibsfar-
ten på Donau blev forstyrret pga. 
lav vandstand i det sene efterår. 
De tørre vejrforhold i foråret gav 
forhøjet risiko for brand i mange 
dele af Vesteuropa, og der var 
flere store brande i slutningen af 
april og begyndelsen af maj, især 
i Irland og i det sydlige England. 
De tørre forhold bidrog også til 
en støvstorm nær Rostock, Tysk-
land, den 8. april, hvor otte døds-
fald indtraf i en trafikulykke.

En af de mest destruktive 
skovbrande i Canadas historie 
brændte store dele af byen Slave 
Lake, Alberta i maj. Omkring 
40% af bygningerne i byen blev 
ødelagt i branden. Denne be-
givenhed var det andet største 
forsikringstab mht. en naturka-
tastrofe i Canadas historie, med 

et samlet krav på omkring USD 
700 mio.

De kraftige regnskyl, der ramte 
store dele af Australien i slut-
ningen af 2010 og begyndelsen 
af 2011 forårsagede en unormal 
vegetationsvækst i mange tørre 
områder i de centrale og vest-
lige dele af landet, som derefter 
indgik som brændstof i omfat-
tende brande i løbet af andet 
halvår af 2011. Den meget våde 
sommer resulterede i en meget 
rolig sommer-brandsæson i det 
østlige Australien. I vest derimod 
resulterede en brand i begyndel-
sen af februar i den sydøstlige 
udkant af Perth i tab af 72 huse. 
Det er de værste skader på ejen-
dom forårsaget af en brand i 
Vestaustralien siden 1961. Der 
var igen ødelæggende brande i 
regionen i november.

Ødelæggende oversvømmelser 
i mange dele af verden
Et kendetegnende ting i 2011 
var ødelæggende oversvømmel-
ser i mange dele af verden, både 
de større længerevarende over-
svømmelser som følge af store 
sæsonbestemte klima-anomalier, 
og de mere kortsigtede/”flash” 
(pludselige) oversvømmelser 
som følge af ekstreme begiven-
heder på tidsskalaer af dage eller 
timer.

Brasilien
Med hensyn til tab af menneske-
liv indtraf en af de mest ekstreme 
enkelthændelser i Brasilien den 
11-12. januar. En ”flash” over-
svømmelse forårsaget af regn-
fald, der oversteg 200 mm over 
et par timer i bjergrigt terræn cirka 
60 km nord for Rio de Janeiro, 
medførte mindst 900 dødsfald, 
mange af dem som følge af et 
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jordskred. Dette var en af de vær-
ste naturkatastrofer i Brasiliens 
historie. En anden sammenlig-
nelig vejrbegivenhed, hvad an-
går efterfølgende konsekvenser, 
nemlig den tropiske cyklon Wa-
shi på Filippinerne i december, er 
beskrevet i afsnittet om tropiske 
cykloner nedenfor.

Syd-Øst Asien
Den mest markante oversvøm-
melse i 2011 fandt sted i Syd-
østasien. Det skyldtes ret ved-
varende nedbørmængder over 
gennemsnittet i en periode midt 
af året i regionen omkring det 
nordlige Thailand, hvor maj-
oktober regnmængderne var 
35% over gennemsnittet, samt 
i Laos, snarere end det skyld-
tes enkelte ekstreme hændel-
ser. Store oversvømmelser be-
gyndende i Mekong og Chao 
Phraya-bassinerne i slutningen 
af september, forårsagede læn-
gerevarende oversvømmelser 
nedstrøms over en periode på 
nogle uger. Cambodja og dele af 
Vietnam blev hårdt ramt af Me-
kong-flodens oversvømmelser. 
Store dele af Bangkok i Thailand 
og de omkringliggende områder 
blev oversvømmet fra oktober 
til begyndelsen af december, 
hvilket medførte store materielle 
skader og produktionsafbrydel-
ser i industrien. Omkring 1.000 
dødsfald i de tre lande blev til-
skrevet oversvømmelserne, og 
Verdensbanken anslog det sam-
lede økonomiske tab i Thailand 
til ca. USD 45 mia., 70% af dette 
i fremstillingssektoren. 

Australien
Der var udbredte oversvøm-
melser i det østlige Australien, 
især fra slutningen af decem-

ber til begyndelsen af februar. 
De værst ramte områder var det 
sydøstlige Queensland og det 
nordlige Victoria, som havde 
sin vådeste sommer registreret. 
Byen Brisbane havde sine værste 
oversvømmelser siden 1974. De 
samlede tab som følge af over-
svømmelserne blev anslået til 
USD 1,3 mia. i Victoria og flere 
milliarder i Queensland.

Pakistan
Pakistan blev hårdt ramt af mon-
sun bestemte oversvømmelser for 
andet år i træk, selv om de værste 
påvirkninger blev begrænset til et 
mindre areal, end det var tilfældet 
i 2010, hvor ekstreme regnskyl i 
det nordlige Pakistan forårsagede 
oversvømmelser i hele oplandet 
til Indusfloden, mens vandet be-
vægede sig nedstrøms. I 2011 var 
de ekstreme regnskyl koncentre-
ret i den sydlige del af provin-
sen Sindh, hvor juli-september 
regnmængden var 248% over 
gennemsnittet. Vejrstationen 
i Mithi modtog 1.348 mm for 
tre-måneders perioden, næsten 
det hele i et par uger, hvilket var 
næsten fem gange gennemsnit-
tet for perioden.

USA og Canada
Oversvømmelser var et fast ind-
slag i 2011 i det nordlige USA 
og de tilstødende områder i Ca-
nada, samt områder nedstrøms 
for denne region. Foråret og 
forsommeren var meget våde i 
mange områder midt i landet, 
især Ohio Valley, det øvre Midt-
vesten i USA og prærieprovin-
serne i Canada. Her oplevede 
man nogle af deres værste over-
svømmelser registreret. Der var 
også betydelige oversvømmelser 
i foråret i det nordøstlige USA og 

den canadiske provins Quebec. 
De store heftige regnmængder i 
foråret, kombineret med smelt-
ningen af et betydeligt vinter-
snedække i de nordlige områder, 
forårsagede store nedstrøms 
oversvømmelser i maj og juni. 
Dele af Mississippi-floden ople-
vede deres værste oversvømmel-
ser siden 1933, og der var også 
store oversvømmelser i Missouri-
floden og flere canadiske floder. 
Oversvømmelserne i de canadi-
ske prærieprovinser var specielt 
sejlivede, hvor de varede i mere 
end fire måneder nogle steder. 
Senere på året forårsagede to tro-
piske cykloner, Irene i august og 
Lee i september, ekstreme regn-
skyl og rekord oversvømmelser i 
dele af det nordøstlige USA.

Middelhavsområdet og Europa
En række relativt lokale uvejr 
forårsagede alvorlige ”flash” 
oversvømmelser i den vestlige 
og centrale del af Middelhavs-
området i slutningen af oktober 
og november. De mest ekstreme 
hændelser var i Ligurien i det 
nordvestlige Italien: Borghetto di 
Vara modtog 472 mm på 6 timer 
den 25. oktober og Vicomorasso, 
nær Genova, fik 400 mm i løbet 
af 12 timer den 4. november. 
Det sydøstlige Frankrig oplevede 
også ekstreme regnskyl, hvor en 
station modtog mere end 900 
mm over ni dage fra 1 til 9. no-
vember. I alt 19 dødsfald blev 
rapporteret fra de to hændelser 
i Italien, og der var også tab af 
menneskeliv i Spanien, Tunesien 
og Algeriet, såvel som andre ste-
der i Italien under andre begi-
venheder i Rom og i Calabrien/
Messina regionen.

”Flash” oversvømmelser 
fandt også sted i dele af nord-
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lige og centrale Europa i løbet af 
sommeren. En af de mest betyd-
ningsfulde begivenheder fandt 
sted i København den 2. juli, 
hvor 135,4 mm regn faldt i 24 
timer (se tidligere i artiklen).

Mellemamerika
Mellemamerika oplevede store 
oversvømmelser i oktober. Kraf-
tige regnskyl fra et tropisk lav-
tryk forværrede situationen. I 
Huizúcar, El Salvador, faldt 1.513 
mm regn i ti-dages perioden fra 
10 til 20. oktober. Den værste 
oversvømmelse fandt sted i El 
Salvador, men Guatemala, Ni-
caragua, Honduras og Costa 
Rica blev også ramt. Mindst 105 
dødsfald blev tilskrevet disse be-
givenheder.

Østasien
I det østlige Asien forårsagede 
tropiske cykloner oversvømmel-
ser flere steder, især i Japan i 
september som følge af cyklo-
nerne Talas og Roke. Talas var 
ansvarlig for en 72-timers ned-
børsmængde på 1.652,5 mm ved 
Kamikitayama i Nara området, 
en national rekord. Den Korean-
ske Halvø havde mere konstant 
nedbør igennem sommeren. Det 
blev den vådeste sommer regi-
streret i Sydkorea med et natio-
nalt gennemsnit på 1.048 mm 
(44% over 1973-2011 gennem-
snittet). Seoul havde 1.131 mm i 
juli alene (187% over 1908-2011 
gennemsnittet), hvilket gav den 
anden vådeste måned registre-
ret, og 1.702 mm for sommeren 
(91% over 1908-2011 gennem-
snittet). Det gav betydelige over-
svømmelser i byen i slutningen 
af juli.

Østafrika
Tørketilstandene i det østlige 
Afrika ophørte i slutningen af 
2011. Nedbøren var et godt stykke 
over gennemsnittet i mange om-
råder fra oktober til december 
med resulterende oversvømmel-
ser nogle steder. Den mest øde-
læggende oversvømmelse fandt 
sted i Dar es Salaam, Tanzania, 
hvor 260 mm regn faldt i tre dage 
fra den 21-23. december. Mere 
end 40 dødsfald blev tilskrevet 
denne oversvømmelse.

Tropiske cykloner
Den globale tropiske cyklonakti-
vitet var igen under gennemsnit-
tet i 2011 efter den usædvanligt 
lave aktivitet i 2010. Der var 74 
tropiske cykloner i 2011, herun-
der to subtropiske systemer. Det 
var et godt stykke under 1981-
2010 gennemsnittet på 85, men 
højere end de 67 cykloner obser-
veret i 2010, som sætter rekord 
for det laveste antal af cykloner 
siden starten af den moderne 
satellit-æra.

Antallet af de mere intense 
cykloner var også under gen-
nemsnittet; 38 nåede hurricane/

tyfon intensitet (orkan) i 2011 
og 22 nåede kategorien stor/
super (Saffir-Simpson kategori 
3 og derover) intensitet, sam-
menlignet med 1981-2010 gen-
nemsnittet på hhv. 47 og 23. 
Den nedre grænse for kategori 3 
er defineret som maksimal ved-
varende 1-minut vinde på 50 m/s 
eller derover, 59 m/s eller over for 
kategori 4, og 70 m/s eller over for 
kategori 5. Disse svarer til mak-
simale vedvarende 10-minutters 
vinde (WMO standard) på ca. 
hhv. 44, 52 og 62 m/s.

Ingen cykloner nåede kategori 
5 intensitet. Årets mest intense 
cyklon Dora i det nordøstlige Stil-
lehav, Ophelia i Nordatlanten, 
Nanmadol, Songda og Muifa i 
det nordvestlige Stillehav og Yasi 
i den australske region - toppede 
alle i kategori 4.

For andet år i træk var der 
en aktiv Nordatlantisk sæson 
i modsætning til den lave glo-
bale aktivitet. Der var i alt 19 
cykloner (sammenlignet med 
et gennemsnit på 12). Det var 
det samme som i 2010, hvilket 
svarer til den tredje mest aktive 
sæson registeret. Mange af disse 

Figur 7. Cyklonen Yasi nærmer sig 
Australien 1. feb. 2011. Kilde: MTSAT.
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cykloner var relativt svage og 
antallet af de mere intense (7 
hurricanes, 4 store hurricanes) 
lå tæt på normal. Derimod havde 
det nordøstlige Stillehav et under 
gennemsnitligt antal cykloner på 
11 (sammenlignet med et gen-
nemsnit på 17). Her nåede 10 
af de 11 cykloner i regionen or-
kanstyrke. Den øgede aktivitet i 
Nordatlanten og faldet i aktivi-
teten i det nordøstlige Stillehav 
er begge karakteristiske for et La 
Niña år.

Den samlede aktivitet var tæt 
på gennemsnittet i den australske 
region (12 cykloner, gennemsnit 
11) og i det sydvestlige Stillehav 
(7 cykloner, hvoraf 3 også påvir-
kede den australske region, sam-
menlignet med et gennemsnit på 
5). Den australske region oplever 
typisk øget aktivitetsniveau i et 
La Niña år, og fraværet af en 
sådan forventet stigning i 2011 
har bidraget til den lave samlede 
globale aktivitet.

Aktiviteten var et godt stykke 
under gennemsnittet i det syd-
vestindiske bassin (5 cykloner, 
gennemsnit 15) og det nordin-
diske bassin (2 cykloner, gen-
nemsnit 5). Det samlede antal 
for sæsonen 2010-2011 for det 
sydvestindiske bassin (4 cyklo-
ner, herunder et subtropisk sy-
stem) var det næstlaveste siden 
optegnelserne begyndte. I det 
nordvestlige Stillehav (21 cy-
kloner, gennemsnit 26) var der 
også mindre aktivitet end nor-
malt, men dog mere aktivitet end 
i 2010.

Årets mest intense cyklon 
landgang var Yasi i begyndelsen 
af februar. Det var en kategori 4 
cyklon, da den gik i land ved Mis-
sion Beach, mellem Townsville 
og Cairns, hvilket gør den til den 

mest intense cyklon landgang på 
østkysten i Australien, i hvert 
fald siden 1918. Kun ét dødsfald 
blev tilskrevet Yasi, men skader 
på ejendom oversteg USD 1 mia. 
Langt den værste cyklon i 2011 i 
form af humanitære konsekven-
ser var dog Washi, som egentlig 
kun var en tropisk storm (mak-
simale vedvarende vinde på 26 
m/s). Den forårsagede kraftige 
oversvømmelser i det nordlige 
Mindanao på Filippinerne 16-18. 
december, hvilket resulterede i 
mere end 1.000 dødsfald og flyt-
ning af næsten 300.000 menne-
sker. Thane var en anden alvorlig 
cyklon, der forårsagede omkring 
50 dødsfald på den sydøstlige 
kyst af Indien den 30. decem-
ber. Kategori 1 cyklonen Irene, 
der ramte det nordøstlige USA i 
slutningen af august forårsagede 
skader for over USD 7 mia., pri-
mært pga. oversvømmelser.

Bemærkelsesværdige 
extratropiske storme og 
tornadoer
To større storme i Europa, in-
ternationalt kaldet ”Joachim” i 
midten af december og ”Dag-
mar” 25-28. december, forårsa-
gede omfattende stormskader. 
Joachim ramte hovedsagligt det 
centrale Europa, mens Dagmar, 
der også gav meget skadelige 
stormfloder, hovedsageligt på-
virkede de nordiske lande (ikke 
Danmark, men de mellemste og 
nordlige dele af Norge og Sve-
rige) og Kaliningrad/St. Peters-
borg områderne i Rusland. Begge 
storme gav vindstød på over 42 
m/s. Et vindstød på 65 m/s blev 
observeret under passagen af 
Dagmar på en høj bjerglokalitet 
Juvasshøe i Norge.

I USA var 2011 en af de mest 

aktive tornadosæsoner registreret 
med mange større udbrud, især 
i april og maj. Der var cirka det 
dobbelte antal tornadoer sam-
menlignet med gennemsnittet. 
En enkelt tornado forårsagede 
157 dødsfald i Joplin, Missouri, 
i maj. Så mange dødsfald er ikke 
set siden 1947. Året 2011 bliver 
nok sammen med 2004 og 2008 
de tre mest aktive tornado sæso-
ner registreret med omkring 550 
dødsfald hver, hvilket svarer til en 
andenplads i antal dødsfald regi-
streret på et år. I skrivende stund 
er det samlede antal tornadoer 
i 2001 faktisk rangeret lige bag 
2004 og 2008, men en række 
mulige tornadoer sidst i 2011 er 
fortsat under efterforskning, og 
kan nok lægges til 2011 antallet, 
hvis det bekræftes.

2011 sæsonen omfattede 
seks tornadoer bekræftet som 
kategori 5 på den udvidede Fu-
jita skala, hvilket resulterer i det 
næsthøjeste antal af kategori 5 
tornadoer. Rekorden er syv regi-
streret i 1974.

Havis
Omfanget af den arktiske havis 
var igen et godt stykke under gen-
nemsnittet i 2011. Efter registre-
ring af et næsten rekordlavt ni-
veau gennem den første halvdel 
af 2011, blev sæsonens mindste 
omfang nået den 9. september. 
Det blev målt til 4,33 millioner 
km2, hvilket er 35% under 1979-
2000 gennemsnittet (USA Na-
tional Snow and Ice Data, Cen-
ter). Dette var det næstlaveste 
sæsonminimum registreret, 0,16 
millioner km2 over den rekord 
lave værdi i 2007. Andre forsk-
ningsgrupper, fx universitetet i 
Bremen i Tyskland, har dog fast-
lagt, vha. andre ikke så forskellige 
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satellitopløsninger og algoritmer, 
2011 minimaet til at være lidt 
lavere end i 2007.

I modsætning til 2007-sæso-
nen, var både Nordvest og Nord-
øst Passagen isfri i perioder i lø-
bet af 2011 sommeren. Havisens 
volumen blev anslået til et nyt 
rekordlavt niveau på 4.200 km3, 
hvilket slår rekorden fra 2010 på 
4.580 km3.

Omfanget af den antarktiske 
havis omfang svingede i løbet af 
2011, men i gennemsnit over året 
var havisens omfang som helhed 
tæt på gennemsnittet. Omfanget 
var et godt stykke under gen-
nemsnittet i de første måneder 
af året, hovedsagelig som følge af 
fraværet af det sædvanlige som-
merisdække i den østlige del af 
Ross Havet. Det nåede kortvarigt 
rekordlave niveauer for årstiden 
i februar, men vendte tilbage til 
tæt på gennemsnittet i maj. Det 
normale niveau holdt indtil no-
vember. I december var havisens 
omfang et godt stykke over gen-
nemsnittet pga. det langsomme 
opbrud af is i sektoren mellem 20 
grader vest og 20 grader øst.

Som et resultat af den kolde 
vinter i det nordøstlige Europa, 
nåede Østersøens vinterisdække 
et omfang af 300.000 km2 den 
25. februar, det største siden 
1987.

Polar ozonnedbrydning i 2011
Da det antarktiske ozonhul var 
på sit maksimale i 2011 var det 
både større og med mere intens 
nedbrydning end det langsigtede 
gennemsnit. Det svarer dog på 
den anden side ganske godt til 
det typiske billede for det sidste 
årti. Ozonnedbrydningen blev 
ledsaget af generelt lavere end 
gennemsnittet stratosfæriske 

temperaturer i det antarktiske 
område gennem vinteren og 
foråret.

Ozonhullet havde sin mak-
simale daglige størrelse på 24.4 
millioner km2 den 8. oktober 
2011. Et tal på 26 millioner km2 
blev rapporteret af andre in-
strumenter. Forskellen skyldes 
forskellig processering af satel-
litdata specielt mht. områder, der 
stadig er i mørke i den tidlige del 
af sæsonen.

Det er 5,8 millioner km2 mere 
end 1979-2000 gennemsnittet, 
men omkring 6 millioner km2 
mindre end rekorden på næsten 
30 millioner km2 sat i 2000. 
Gennemsnit over perioden (7. 
september-13. oktober 2011) af 
ozonhullets omfang, er beregnet 
til et areal på 22,5 millioner km2, 
tæt på langtidsgennemsnittet 
efter 1990. Minimum ozontyk-
kelse på daglig basis i løbet af 
2011 blev registreret den 8. okto-
ber med 118,0 Dobson enheder 
(DU). Dette er under 1979-2000 
gennemsnittet på 125,4 DU, og 
den laveste værdi siden 2006. 
Bundrekorden blev observeret i 
1994 med 73,0 DU.    

Den mest markante arktiske 

ozonnedbrydning, der nogen-
sinde er observeret, fandt sted i 
2011 som følge af et usædvanligt 
langvarigt forløb af lave tempera-
turer i den nedre stratosfære over 
regionen i vinteren 2010/2011. 
Den samlede ozonnedbrydning 
i laget fra 18-20 km’s højde var 
omkring det dobbelte af den for-
rige rekord observeret i 1996 og 
2005, og det totale udtynding 
af ozonen i laget var i nærhe-
den af 40%. Omkring 45% af 
det område, hvor der foregår en 
arktisk luftcirkulation (kaldet den 
arktiske vortex), havde samlet 
en ozontykkelse på under 275 
DU, da hullet toppede, med de 
laveste værdier i slutningen af 
marts, omkring 220 til 230 DU. 
Det svarer ganske godt til de ni-
veauer, der blev observeret i den 
antarktiske cirkulation (vortex) i 
løbet af 2010, hvilket var et år 
med en relativt svag ozonned-
brydning.
Information om vejret i Verden 
bygger på rapporten: WMO State-
ment on the Status of the Global 
Climate in 2011. WMO-No. 1085. 
Direkte link: http://www.wmo.
int/pages/prog/wcp/wcdmp/
documents/1085_en.pdf

Figur 8. Den gennemsnitlige udstrækning af den arktiske havis i september måned 
1979-2011. Kilde: NSIDC.




