
Vindstyrker  
 

 

 

Beaufort er en gammel betegnelse for vindstyrke – havde noget at gøre med hvor mange sejl, der 

skulle tages ned. 

m/s – meter pr. sekund, er den betegnelse, der bruges nu i farvandsudsigterne 

knob – sømil pr. time – bruges også nogle steder (1 sømil = 1.852 meter) 

Betegnelse – det er den, der bruges i de almindelige vejrmeldinger. 

 

Husk – der er stor forskel på at se på havet i pålands- og fralandsvind. 

 

Vi sejler normalt ikke ud, når der varsles mere end 8 m/s  -  det er jo gennemsnit, så der kan 

komme vindstød 
 

Beau- 
fort 

m/s Knob km/t Betegnelse Observationer 
på land 

Observationer 
på vand 

12 >32 >63 118 -     Orkan Voldsomme 
ødelæggelser 

Luften fyldt med skum, der 
forringer sigten væsentligt 

11 29-32 56-63 103-117 Stærk storm Talrige ødelæggelser Umådeligt høje bølger - havet 
dækket af hvide skumflager - 
sigten forringet 

10 25-28 48-55 89 -102 Storm Træer rives op med 
rode - betydelige skader 
på huse 

Meget høje bølger - næsten 
hvid overflade - skumsprøjt 
påvirker udsigten 

9 21-24 41-47 75 - 88 Stormende kuling Store grene knækkes - 
tagsten blæser ned 

Høje bølger, hvor toppen 
vælter over - skumsprøjt kan 
påvirke sigten 

8 17-20 34-40 62 - 74 Hård kuling Kviste og grene 
brækkes af - besværligt 
at gå mod vinden 

Ret høje, lange bølger - 
bølgekammen brydes til 
skumsprøjt 

7 14-16 28-33 50 - 61 Stiv kuling Større træer bevæger 
sig - trættende at gå 
imod vinden 

Hvidt skum fra brydende 
bølger føres i striber i vindens 
retning 

6 11-13 22-27 39 - 49 Hård vind Store grene bevæger 
sig 

Store bølger - hvide 
skumtoppe overalt 

5 8-10 17-21 29 - 38 Frisk vind Små løvtræer svajer lidt Middelstore, langagtige 
bølger med mange 
skumtoppe, evt. skumsprøjt 

4 6-7 11-16 20 - 28 Jævn vind Støv og papir løftes - 
kviste og mindre grene 
bevæger sig 

Mindre bølger med hyppige 
skumtoppe 

3 4-5 7-10 12 - 19 Let vind Blade og små kviste 
bevæger sig. Vimpler 
løftes 

Småbølger, hvor toppe 
brydes, glasagtigt skum 

2 2-3 4-6 6 - 11 Svag vind Små blade bevæger sig Ganske korte småbølger, 
som ikke brydes 

1 1 1-3 1-  5 Næsten stille Røgen viser netop 
vindens retning 

Små krusninger uden skum 

0 0 0 <  1 Stille Røg stiger lige op Havet er spejlblankt 



  Farvandsudsigter 

 

 

DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene hver dag lidt før kl. 05.45, 08.45, 11.45, 17.45 og 22.45. 
Nedenfor dækker "Øvrige farvande" over farvandsområderne i Nordsøen og Den Engelske Kanal samt 
farvandet vest for Hebriderne.  

• Sydøstlige Østersø  
• Østersøen omkring Bornholm  
• Vestlige Østersø  
• Bælthavet og Sundet  
• Kattegat  
• Skagerrak  

• Sydlige Utsira  
• Fisker  
• Tyskebugt  
• Øvrige farvande  
• Femdøgnsudsigter  
• Observationsliste  

 

Farvandsudsigterne og 
vejr-meldingerne kan findes 
på: 

Telefon : 1853 – lokalvejrmelding i 
det område man er. 

FM-radio : Almindelig vejrmelding 
sammen med radioaviserne. 

Udsigter, varsler og observationer 
udsendes på mellembølge og 
langbølge hver dag kl. 05.45, 
08.45, 11.45, 17.45 og 22.45. 

Mellembølge 1060 kHz 

Langbølge 243 kHz 

 
 
 
 
Internet  www.dmi.dk - her kan man blandt andet se nogle meget fine kort med både forventede og 
observerede vindstyrker. 
 
Tekst-TV – DR  -  side 403 - fem-døgnsudsigt / side 417 – lokal vejrmelding / side 423 – lokal farvandsudsigt 
 
 
 
Tjek altid vejret, inden du tager ud at sejle – og hvis du er ude at sejle langt, så tjek undervejs. 
 
 

http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/sydost.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/omkbornh.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/vestost.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/baltsund.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/kattegat.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/skagerra.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/sydutsi.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/fisker.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/tyskeb.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/vand1021.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/5dgnvand/5dgnvand.txt.html
http://www.dmi.dk/vejr/farvandsudsigter/splist.txt.html
http://www.dmi.dk/

