
Studietur til Irland 9.-12. oktober 2022 
Interessen for at dyrke pløjefrit er stor i Irland 
- udbytterne er høje og omkostningerne 
lavere end hos de konventionelle kollegaer. 
Deres forening for pløjefri dyrkning hedder 
Base Ireland, og på denne studietur besøger 
vi fire medlemmer - herunder også formand 
Gareth Culligan. Desuden besøger vi en 
mælkeproducent, der også har avl af korn og 
kartofler.
Dermed er der lagt op til en fagligt spændende 
tur, hvor der dog også bliver plads til et enkelt 
indslag med noget helt andet. Nemlig besøg 
i det verdensberømte Guinness Storehouse 
midt i Dublin. Det handler jo i høj grad også 
om råvarerne maltbyg og humle - begge gode 
landbrugsprodukter.
Ved besøgene bliver der efter behov oversat 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 finder mest interessant inden for 
den pløjefri dyrkning. 
Rejseleder er Niels Damsgaard Hansen.

Søndag ankommer vi til Dublin midt på dagen og 
bliver kørt i bus til centrum af byen, hvor vores hotel 
og Guinness Storehouse også ligger. 

Mandag morgen besøger vi Gareth Culligan 
nord for Dublin. Om eftermiddagen besøger vi 
Thomas Carpenter, som er mælkeproducent og 
kartoffelavler. Ved dette besøg deltager også 
Thomas Clinton, tidligere formand for de irske 
landmænd. Vi overnatter i Kildare.

Tirsdag besøger vi først Louis McAuley, som 
udover at dyrke conservation agriculture også er 
medejer af familiens egen foderstofvirksomhed.
Om eftermiddagen besøger vi Tom Tierney, der 
dyrker conservation agriculture og bruger kompost-
te mv.
Vi overnatter på samme hotel i Kildare

Onsdag kører vi tidligt fra hotellet for at besøge 
Norman Dunne, der også dyrker conservation 
agriculture.



Se mere om besøgene i dagsprogrammet på de 
næste sider - hvor der også er link til forskellige 
artikler mv. om dem.

Studieturen starter i Dublin lufthavn søndag 9. 
oktober 2022 - flybillet vil Niels gerne hjælpe med 
at købe til dagspris og fakturere til jer. 
Bedste forbindelse ud er enten med KLM som 
nævnt i dagsprogrammet eller med Lufthansa. 
Anslået pris for returbillet er under 2.000 kroner pr. 
person uden håndbagage. Læg mærke til, transfer 
fra lufthavnen er kl. 13.15.  

Studieturen slutter i Dublin lufthavn onsdag 14. 
oktober kl. 11.20. Hvis du gerne vil bruge mere tid i 
Irland, vælger du det selv, idet flybillet tur/retur ikke 
er inkluderet. 

Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 
5.425 kroner pr. person inklusiv:
* tre overnatninger på hotel med morgenmad 
* tre aftensmad (uden drikkevarer)
* transport i bus fra og tilbage til Dublin lufthavn 
 
Ikke inkluderet:
* egen (erhvervs)rejseforsikring
* flybillet til/fra Dublin lufthavn
* drikkevarer til aftensmad
* tillæg eneværelse 2.130 kroner pr. person
* forsinkelser og andet, der forhindrer fremmøde,

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

Dagsprogram
(alle tider er lokale - tidsforskel en time)

Søndag 9. oktober
Fx er følgende fly en mulighed på udrejsen:
09.25 Afgang med KLM fra Københavns Lufthavn   
 via Amsterdam 
12.35  Ankomst til Dublin Lufthavn

10.05  Afgang med KLM fra Billund Lufthavn via   
 Amsterdam 
12.35  Ankomst til Dublin Lufthavn

13.15 Transfer med bus til Dublin centrum.
Check in på Maldron Hotel Parnell Square
Tid til en hurtig frokost (ikke inkluderet)
Besøg Guinness Storehouse med stort 
museum om den verdenskendte, irske øl  
(inkluderet)  

19.00 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Mandag 10. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.00 Bussen kører fra hotellet (afstand ca. 50 km)
09.00 Besøg hos Gareth Culligan i Stabannan,   
 County Louth. 

Han er formand for Base Ireland og har 
dyrket reduceret siden 2000, direkte såning 
fra 2008 og conservation agriculture siden  
2016. Der arbejdes med samdyrkning af fx 
hvede med bælgsæd, raps med bælgsæd 
og boghvede mv. Desuden dyrker han 
sortsblanding med seks sorter i vinterhvede, 
hvilket har reduceret svampesprøjtningerne 
til en enkelt pr. sæson. Jord- og bladprøver 
er også vigtig del af systemet.

11.45 Vi kører videre (afstand ca. 50 km) 
 Stop for at købe frokost på en tankstation   
 eller lignende (ikke inkluderet)
13.30 Besøg hos Thomas Carpenter, som er 

mælkeproducent med 700 køer. Her er også 
plante- og kartoffelavl. Thomas Clinton, 
tidligere formand for de irske landmænd, 
deltager også i besøget.  

16.00 Kørsel til Glenroyal Hotel & Leisure Club   
 (afstand ca. 35 km)
16.40 Ankomst til hotellet
18.30 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Tirsdag 11. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.00 Bussen kører fra hotellet (afstand ca. 44 km)
08.45 Besøg hos Louis McAuley, som tidligere i år

sagde, at et udbytte på 10 ton hvede pr. 
hektar er for ringe! Læs mere om ham og Gareth Culligan, formand Base Ireland



hans planteavl i en dansk artikel (se omtale 
på hjemmesiden) og en engelsk her og hans 
hjemmeside her

11.30 Vi kører videre (afstand ca. 55 km)
Stop for at købe frokost på en tankstation 
eller lignende (ikke inkluderet)

13.15 Besøg hos Tom Tierney, som er erfaren
dyrker af conservation agriculture. Læs mere 
om ham her

16.45 Ankomst til samme hotel
 Aftensmad på hotellet (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Onsdag 12. oktober
 Morgenmad på hotellet
07.30 Bussen kører fra hotellet (afstand ca. 5 km)

Besøg hos Norman Dunne, som udover 
at dyrke conservation agriculture også 
eksperimenterer med blandt andet 
kompostte mv. Læs mere om ham her

10.30 Vi kører videre (afstand ca. 35 km)
11.20  Seneste ankomst til lufthavnen i Dublin
 Frokost på egen hånd efter check in
13.20 KLM mod Billund via Amsterdam
 Ankomst til Billund

13.20 KLM mod København via Amsterdam
 Ankomst til København

Sidste frist for tilmelding er 
20. september 2022
- tilmeld nemt på www.rejsogoplev.dk
eller brug blanketten på næste side

Louis McAuley

Norman Dunne

Tom TierneyDer bliver sået direkte i efterafgrøde hos Louis Mc Auley.

https://www.farmingfornature.ie/nominees/louis-mcauley/
http://mcauleyfeeds.ie
https://www.farmingfornature.ie/nominees/tom-tierney/
https://www.farmingfornature.ie/nominees/norman-dunne/


Tilmeldingsblanket for studietur til Irland 9.-12. oktober 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 flybillet (pris flybillet + 200 kroner) ja sæt x ved ønsket lufthavn:     

Flyver fra (sæt x) København   Billund

Mit navn, mobilnummer og email må gerne stå på deltagerlisten (sæt kryds hvis ja): 
 
Prisen for kurset er 5.425 kroner  pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse er 2.130 kroner 
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” princippet. Sidste frist for tilmelding er 20. september 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.

Studieturens fulde 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 aflyses den, får du din indbetaling retur. Ved din 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 studieturen op mod afrejsen - herunder endeligt program og 
oversigt 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 20. september


