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Program for:
Danish Farmers Abroad’s stuietur til England
20. – 23 (24.) juni 2022.
Subtitel: Explore Conservation Agriculture in England
Edition: 04 04 2022
Tid

Mandag den 20. juni:
Eftermiddag flyve ind til Stansted eller Luton lufthavn i England.
Deltagerne sørger selv for fly billet.
Transport til Hotel arrangeres når ankomst tiderne kendes.
Check in på hotel Ibis Luton Airport

19:30
20:00

Kort orientering om programmet for turen
Middag på Hotellet

Tid

Tirsdag den 21 juni:

07:00
08:00
10:00

Morgenmad på hotellet og tjekke ud
Afgang fra hotellet mod TWB Farms
Orientering om TWB Farms landbrugsproduktion og Conservation Agriculture
v. Clive Bailey
TWB farms ligger lidt nord for Birmingham http://www.twbfarms.co.uk/index.html
Clive Bailey var indleder på DFAs seneste konference

13:00
14:00

Frokost
Besøg hos Tim Parton – planteavler, der har specialiseret sig I planteavl
med lav N tilførsel og ingen brug af fungicider.

18:00

Tjekke ind på Novotel Birmingham Airport

20:00

Middag
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Tid

Onsdag den 22. juni

07:00
08:00

Morgenmad på hotellet og tjekke ud
Afgang fra hotellet.

10:00

Ankomst til ”Groundswell” og besøg på den ”Regenerative”
landbrugsudstilling og konference. https://groundswellag.com/
Sted: Lannock Manor Farm, Hertfordshire, UK
Groundswell -arrangementet er et forum for landmænd og alle, der er interesserede i
fødevareproduktion eller miljø, for at lære om teorien og praktiske anvendelser af
Conservation Agriculture eller regenerative systemer, herunder ingen
jordbearbejdning, dækafgrøder og genindførelse af husdyr i agerbrugsrotationen,
med henblik på at forbedre jordens sundhed.

17:30
18:00

Afgang fra ”Groundswell”
Ankomst og Check in på Hotel Ibis Luton Airport

20:00

Middag

Tid

Torsdag den 23. juni

07:00

Morgenmad på hotellet

08.30

Dagen afsat til yderligere end da på ”Groundswell” eller til hjemrejse.
For dem som vil tilbringe yderligere en dag på ”Groundwell” er der bus afgang
til udstillingen.
For dem som ønsker at rejse hjem arrangeres transport til lufthavnen – efter behov.

17:30
18:00

Afgang fra ”Groundswell”
Ankomst til hotellet.

20:00

Middag

Tid

Fredag den 24. juni:

07:30
08:30

Morgenmad og tjekke ud
Afgang mod lufthavnen – afhængig af hjemrejsetidspunkterne.

Turen planlægges i et meget fint samarbejde med Hans Poulsen, Agro Cocora, RO og
Clive Bailey, TWB Farms, UK
Pris for deltagelse : 5.800 kr. pr person. Dette dækker 3 overnatninger i dobbeltværelse, de fleste
måltider samt transport i bus fra Luton til TWB Farms, Birmingham og retur til Groundswell / Luton.
Der vil være tillæg for enkeltværelse.
Prisen dækker ikke for drikkevarer samt billetter til Groundswell.
Flybillet til og fra England reserveres og betales af den enkelte deltager.
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Eventuelle spørgsmål og tilmelding til undertegnede snarest muligt

Med venlig hilsen / Kind regards
Johannes. V. Hansen
Laangawten 45, Hinge
DK- 8620 Kjellerup
+45 2424 2770
post@johanneshansen.dk
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