
Prognose for vejret 2022 
Aflæsning af solemærker fra juledag og til Hellig Tre konger. 
 

 

Måned Temp/Skydække Nedbør 
Fakta:  
Temp./soltimer/nedbør 

Januar   Koldt/Sol Tørt   3 gr. / 54 t / 73 mm 
Februar   Koldt/Sol Tørt   4 gr. / 78 t / 153 mm 

Marts   Koldt/Sol Tørt   3,6 gr / 249 t / 4 mm 
April   Mild/Diset Tørt 6,3 gr / 240 t / 37 mm 
Maj   Mild/Skyet   Tørt 11,1 gr / 207 t / 50 mm 
Juni   Mild/Skyet  Byger/tørt 14,3 gr / 190 t / 85 mm 
Juli   Mild/Skyet Byger/tørt  15,6 gr / 198 t / 53 mm 

August   Mild/Let skyet   Byger/tørt  17,3 gr / 236 t / 60 mm 
September   Mild/Let skyet   Byger/tørt 12,7 gr / 155 t / 80 mm 

Oktober   Mild/Let skyet   Byger/tørt 11,3 gr / 93 t / 90 mm 

November   Mild/Let skyet   Byger/tørt  7,3 gr / 34 t / 77 mm 
December   Køligt/Let skyet   Byger 1,1 gr / 49 t / 122 mm 

 

Gamle Vejrvarsler 

Generelt for 2022 (bliver løbende opdateret):  

Der bliver en grøn påske og vejrmæssigt et godt år 

Året vil byde på stormvejr, en god høst af afgrøder, men middel høst af hø. 

Der er meget forskellige forudsigelser vinterens længde baseret på datoen 2. februar. Hvis det er 

solskin, bliver det først forår til april, hvis det blæser bliver det snart forår, men hvis der efter en 

solrig kyndelmisse, er gråvejr og blæst er vinteren ved at være slut. Så det bliver tidligt forår i 

2022. 

Marts – april bliver solrig, tørt og mild. 

Det var tørvejr d. 2. maj, det varsler en dårlig sommer. 

Da lyngen blomstrede 8. august, vil man i den kommende vinter komme til at gå i sne til halsen. 

Blæst den 6. september har varslet en hård vinter. 

Den hvide jul er afblæst, da det ikke var pænt vejr den 1. oktober. 

Vejret i december vil være som 1. december: +2,2 gr, 0,1 mm nedbør, 3 timers sol dagligt, frisk 

vind. 

Tørvejr d. 2. december varsler en mild vinter. 

 

http://tornved-lokalhistoriske-forening.dk/index.htm/vejrvarsler.htm

