
Planteavlskursus i England 20.-22. juni 2022 

Der sker rigtig meget med pløjefri dyrkning i 
England. Noget af alt det skal vi opleve ved 
besøg på det anerkendte forskningscenter 
Rothamsted, hos tre erfarne landmænd og ved 
et afsluttende heldagsbesøg på Groundswell 
Agriculture.
Ved besøgene er der oversættelse til dansk, så 
alle kan være med.
Desuden er der tid til at gå i dybden med det, vi 
ser og hører - og tid til at snakke med hinanden 
om alt det, vi fi nder mest interessant inden for 
den pløjefri dyrkning. 

Mandag morgen starter med besøg hos det 
spændende forskningscenter Rothamsted, hvor 
der blandt andet er arbejdet med kulstofl agring i 
landbrugsjord i årtier. Derefter besøger vi familien 
Briggs, som driver et økologisk skovlandbrug med 
fokus på jordens sundhed og biodiversitet - og 
desuden har de gårdbutik og café, hvor vi skal spise 
aftensmad.

Tirsdag besøger vi to af de mest kendte inden for 
Conservation Agriculture, nemlig Clive Bailey og 

Tim Parton. Se mere om dem i dagsprogrammet på 
de næste sider - hvor der også er link til forskelligt 
om og med dem.

Onsdag er hele dagen sat af til besøg på den store 
udstilling Groundswell Ag Show, hvor der både 
er maskiner, foredrag og masser af stande med 
forskellige virksomheder inden for pløjefri dyrkning. 
Se mere i dagsprogrammet. 

Kurset starter i London Stansted lufthavn 
mandag 20. juni kl. 9.00. Det passer med 
det tidspunkt, hvor Ryan Air fl yet kommer fra 
København. Men desværre er der ikke et tilsvarende 
morgenfl y fra Billund, så det er nødvendigt at tage 
over om søndagen og overnatte ved lufthavnen. 

Kurset slutter i London Stansted lufthavn 
onsdag 22. juni kl. 17.30. Hvis du gerne vil bruge 
mere tid i England eller fl yve med andre forbindelser 
end de nævnte, vælger du det selv, idet fl ybillet tur/
retur ikke er inkluderet. 



Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 
5.575 kroner + moms pr. person inklusiv:

* to overnatninger på hotel med morgenmad 
* to aftensmad (uden drikkevarer)
* en frokost (uden drikkevarer)
* transport fra og tilbage til London Stansted                     
  lufthavn 
* entré Groundswell Show (ca. 790 kroner)

Ikke inkluderet:
* egen (erhvervs)rejseforsikring
* fl ybillet til/fra London Stansted lufthavn
* drikkevarer til frokost/aftensmad
* tillæg eneværelse 1.110 kroner + moms pr. person
* evt. hotelværelse i Standsted 19. juni
* forsinkelser og andet, der forhindrer fremmøde,

og ekstra omkostninger forbundet med at komme 
frem ved forsinket fremmøde bør man forsikre sig 
mod.



Dagsprogrammet er:

Søndag 19. juni
Deltagere fra Jylland/Fyn, som ønsker at fl yve fra 
Billund, kan tage over søndag aften, bo på hotel i 
lufthavnen (du kan få hjælp til at booke det). 

HUSK at lave check in hos Ryan Air til både ud- 
og hjemturen - kræver gyldigt pas.
22.00 Vi mødes i Billund lufthavn (Niels DH er der)
23.30 Afgang med Ryan Air FR 5179 mod London
00.05 Ankomst til London Stansted lufthavn
 Transfer til hotel 

Mandag 20. juni
Deltagere fra Sjælland og Øerne mfl . kan fl yve fra 
København. HUSK at lave check in hos Ryan Air 
til både ud- og hjemturen - kræver gyldigt pas.

05.30 Søren Ilsøe er i Kastrup Lufthavn - hvis   
 problemer ring til ham på mobil 20 96 03 95
06.30 Vi mødes i Kastrup Lufthavn ved gaten til   
 Ryan Air fl yet til London Stansted lufthavn 
07.20 Afgang med Ryan Air FR 7383
08.10 Ankomst til London Stansted

09.00 Kursus starter - vi kører fra lufthavnen   
 (afstand til første besøg 75 km) 
10.15 Besøg hos Rothamsted Research 
 Frokost hos dem (inkluderet uden    
 drikkevarer)

13.30 Vi kører videre (afstand til næste besøg 120  
 km)
15.30 Besøg hos Lynn og Stephen Briggs, som

har det største britiske økologiske 
skovlandbrug med æbletræer, salgsafgrøder, 
efterafgrøder og grønsager med mere. 
Familien har også stor fokus på jordens 
sundhed og biodiversitet. Desuden driver de 
en gårdbutik og har café, som serverer mad. 
Der spiser vi aftensmad (inkluderet uden 
drikkevarer), før vi kører til hotellet.
Se mere: https://harvestbarn.co.uk/about-us/
Middag i Harvest Barn (inkluderet uden 
drikkevarer) 

19.00 Vi kører videre (afstand ca. 115 km) 
20.30 Ankomst til Telegraph Hotel i Coventry 

Tirsdag 21. juni
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører fra hotellet (afstand til første besøg   
 ca. 105 km)
09.30 Ankomst til TWB Farms, hvor Clive Bailey

driver omkring 1.800 hektar efter 
principperne i Conservation Agriculture. Han 
holdt indlæg på FRDKs fagdag i 2020 - det 
kan ses her: https://www.youtube.com/
watch?v=VT8FEPw_RgE (på engelsk). 
Han har 18 års erfaring med systemet og 
besidder derfor en meget stor viden.
Se mere: http://www.twbfarms.co.uk/index.
html



12.00 Vi kører videre (afstand til næste besøg ca.   
 110 km)
12.15 Vi stopper ved tankstation, hvor hver især   
 kan købe mad og drikke (ikke inkluderet)
14.45 Ankomst til Tim Parton, Brewood Park 

Farm, Staff ordshire, med 300 hektar, 
som er drevet med regenerativt landbrug 
i 15 år. Han gør meget alternativt - for 
eksempel bruger han kompost-te, men ingen 
insekticider og uden bejdse af udsæd. Han 
bruger også at samdyrke fx raps med kløver 
eller boghvede med bønner. Hans brug af 
glyfosat er også nedsat til et minimum - 
efterafgrøderne tromles helst ihjel i stedet for 
kemisk nedvisning.
Se mere: https://www.britishfarmingawards.
co.uk/tim-parton/
og her: https://www.greenfarmcollective.com/
copy-of-michael-kavanagh

17.30 Vi kører tilbage til Coventry (afstand ca. 75   
 km)
18.30  Ankomst til samme hotel som dagen før
19.30 Middag på hotellet (inkluderet uden    
 drikkevarer)

Onsdag 22. juni 
 Morgenmad på hotellet
07.30 Vi kører fra hotellet (afstand til første besøg   
 ca. 121 km)

* Alle, der fl yver med Ryan Air, skal sørge for 
at tjekke ind og have boardingkort - hvis man 
ikke har gjort det hjemmefra

09.00 Ankomst til Groundswell (entré inkluderet i
kursets pris). Det er Europas eneste 
udstilling om pløjefri dyrkning/conservation 
agriculture. Se mere om udstillingen her:
https://groundswellag.com/ 

16.00 Kørsel mod London Stansted lufthavnen   
 (afstand ca. 45 km)
17.30 Ankomst til London Stansted lufthavn. 

Kurset slutter her. Forsinkelser og andet, der 
forhindrer fremmøde og ekstra omkostninger 
forbundet med at komme frem ved forsinket 
fremmøde, bør man forsikre sig mod.

19.00 Afgang mod Københavns lufthavn med Ryan  
 Air FR 7386
21.40  Ankomst til Københavns lufthavn

19.40 Afgang mod Billund lufthavn med Ryan Air   
 FR 5178
22.05 Ankomst til Billund lufthavn

Sidste frist for tilmelding er 20. maj
- tilmeld nemt på www.rejsogoplev.dk
eller brug blanketten på næste side



Tilmeldingsblanket for planteavlskursus i England 20.-22. juni 2022

Navn(e) (VIGTGT!: som i det anvendte GYLDIGE pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Ønsker dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (sæt kryds hvis ja):

Hjælp til køb  ybillet (pris  ybillet + 250 kroner ja sæt x):     Hotel i Stansted 19. juni

Flyver fra (sæt x) København   Billund

Mit navn, mobilnummer og email må gerne stå på deltagerlisten (sæt kryds hvis ja): 

Prisen for kurset er 5.575 kroner + 25 % moms (i alt 6.969  kr.) pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg 
for eneværelse er 1.110 kroner + moms (i alt 8.356 kr.) pr. person. Prisen inkluderer alt det i programmet 
nævnte.  Hele prisen betales ved tilmelding for at sikre pladsen, da der fyldes op efter ”først til mølle” prin-
cippet. Sidste frist for tilmelding er 20. maj 2022.

Har I/du ikke en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis du er beskæftiget i landbruget), så spørg 
gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er 100 procent nødvendigt at have en gyldig 
rejseforsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive MEGET dyrt.

Kursets pris betales til Nykredit bank reg. nr. 8113 kontonr. 000 611 9001 ved tilmelding. Før modtagelse 
af fuld betaling er tilmelding ikke gældende. 
Du/I får faktura med bekræftelse af tilmeldingen, når indbetalingen er modtaget. Er turen overtegnet 
eller a  yses den, får du din indbetaling retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling er betalin-
gen tabt. Ved manglende eller for sent fremmøde mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for 
at afgive korrekte oplysninger om navne og adresser med videre.

Som tilmeldt modtager du oplysninger om kurset op mod afrejsen - herunder endeligt program og over-
sigt over deltagerne (hvis de giver lov til det).

Send denne tilmeldingsblanket med e-mail niels@rejsogopplev.dk til Niels Damsgaard Hansen. Ønsker 
du yderligere oplysninger brug samme e-mailadresse eller ring på mobil 51 41 71 58. 

Sidste frist for tilmelding fredag 20. maj


