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Planteavlskursus FRDK 
med Sarah Singla i Frankrig 4.-7. november 2017  
 
Det er et spændende kursus, som FRDK har arrangeret i samarbejde med franske Sarah Singla. 
Hende stiftede flere i FRDK bekendtskab med i november 2016. Her holdt hun indlæg om sin måde 
at drive sit franske landbrug på ved to møder i henholdsvis Slagelse og Horsens. 
Nu er der chance for at møde rådgiver og landmand Sarah Singla på hjemmebane i Frankrig, idet 
hun sammen med FRDK har tilrettelagt et planteavlskursus med fokus på principperne i 
Conservation Agriculture og dermed direkte såning, sædskifte og efterafgrøder. 
Som vist på kortet ovenfor ligger Sarah Singlas landbrug i Canet-de-Salars, og vi skal bo i den 
nærliggende by Rodez i det sydlige Frankrig. 
Den nærmeste større by at flyve til er Toulouse, som ligger cirka to timers kørsel væk.  
Målet med planteavlskurset er: ”At få et klart indtryk af, hvordan man opnår succes med direkte 
såning i flere forskellige varianter.”  
Udover at besøge Sarah Singla på hendes eget landbrug er der også tid til at besøge andre 
landmænd, et frøfirma og opleve lidt af egnens øvrige attraktioner. 
Planteavlskurset starter i Toulouse Lufthavn lørdag 4. november 2017 klokken 12.15. Der er flere 
muligheder for fly fra såvel København som Billund lufthavne. Nogle udvalgte muligheder er vist 
på næste side.  Flybillet kan man enten selv købe eller få hjælp til det hos Niels Damsgaard Hansen. 



Han er med på hele turen som rejseleder og vil oversætte fra engelsk til dansk, hvis der er behov for 
det.  
 
Mulige fly fra Billund er (de anførte priser er fra 20. juni): 

 
 
 
Mulige fly fra København er (de anførte priser er fra 20. juni): 

 
 
 
Praktisk arrangør er ndhtxtfoto, der også er medlem af Rejsegarantifonden. Kontakt Niels 
Damsgaard Hansen på email ndh@ndhtxtfoto.dk eller mobil 51 41 71 58 for yderligere oplysninger 
eller tilmelding (hvis det er første gang, du rejser med FRDK, brug venligst den særskilte 
tilmeldingsblanket). HUSK at oplyse, om du vil bo i delt dobbeltværelse eller have eneværelse. 
 

 



Dagsprogrammet er: 
 
Lørdag 4. november  
12.15 Kurset starter i Toulouse Lufthavn. Vi kører i en eller flere minibusser eller en 

turistbus (afhængig af antal deltagere) mod Canet-de-Salars (afstand ca. 160 km) 
12.45 Frokost undervejs (drikkevarer ikke inkluderet) 
15.30 Ankomst til Sarah Singlas landbrug  
 Sarah Singla overtog sin bedstefars landbrug i 2010. Det er drevet med direkte såning 

siden 1980. I dag er det et rent planteavlsbrug. Afgrøderne er lucerne, triticale, 
rødkløver, raps, vinterærter, boghvede og mange efterafgrøder. Desuden er der 
overvejelser om at få husdyr på gården igen. Sarah Singla vil forklare om sit 
dyrkningssystem - og der bliver besøg i markerne og mulighed for at se maskinerne. 

18.00 Afgang mod hotellet i Rodez 
18.30  Ankomst og indkvartering på Hotel du midi 
19.30 Aftensmad (drikkevarer ikke inkluderet) på restaurant ”012”, som er kendt for sin 

gode mad og stemning på en lørdag aften  
 
Søndag 5. november 
 Morgenmad på hotellet  
08.30 Intensivt kursus i ”Hvordan får jeg succes med direkte såning?” med Sarah Singla 

som indlægsholder. Hun vil især have fokus på, hvordan man starter op med direkte 
såning og får succes med systemet. 

12.30 Frokost på Hotel du midi (drikkevarer ikke inkluderet) 
13.30 Afgang for at se to af egnens største attraktioner, Roquefort's huler og Millau's 

viadukt. I Caves de Roquefort skal vi stifte nærmere bekendtskab med den egn, som 
den verdensberømte og navnebeskyttede Roquefort ost kommer fra. 
I Viaduc de Millau" skal vi opleve verdens højeste bro, der er 343 meter høj (højere 
end Eiffeltårnet) og 2.460 meter lang. 

19.30 Aftensmad på Hotel du midi (inkluderet uden drikkevarer) 
 Overnatning Hotel du midi 
 
Mandag 6. november 
 Morgenmad på hotellet 
08.45 Vi kører fra hotellet 
09.00 Besøg hos landmand Guillaume Rudelle i Flavin.  
 Han har praktiseret direkte såning siden 1998 med brug af efterafgrøder. Han dyrker 

korn, raps, græs til afgræsning af hans malkefår, der leverer mælk til Roquefort-osten 
og har energiafgrøder. Han vil forklare hvordan, han skaber sammenhæng mellem 
planteavlen og fårene. 

12.00 Frokost (inkluderet uden drikkevarer) på restaurant "L'insolent" i La Primaube 
14.00 Besøg hos landmand Philippe Bosc i Bertholène. Han har praktiseret direkte såning 

siden 1995 med efterafgrøder, korn, afgræsning og kødkvæg til konceptet "Boeuf 
Fermier d'Aubrac". Han vil forklare sit driftssystem, og hvordan han skaber 
sammenhæng mellem sine efterafgrøder og kødkvæget. 

17.30 Vi er tilbage ved Hotel du midi og har nogle timer til at egen disposition 
20.00 Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer) på restaurant "Le Bowling", der er kendt vidt 

omkring for sine egnsretter lavet af lokale råvarer. Mulighed for at bowle bagefter… 
 Overnatning Hotel du midi 



 
Tirsdag 7. november  
 Morgenmad på hotellet 
08.45 Vi kører fra hotellet med vores bagage 
09.00  Ankomst til firmaet RAGT, hvor vi møder Nicolas Van Hanja, der er chef for 

udvikling af frø til efterafgrøder - se hjemmesiden www.ragtsemences.com 
 Han vil forklare os om de efterafgrøder, RAGT tilbyder. Firmaet har aktiviteter over 

hele verden. 
12.00 Frokost (inkluderet uden drikkevarer) i restaurant "La Suite" i Baraqueville 
14.30 Vi kører mod Toulouse Lufthavn 
16.30 Ankomst og check in 
 

Pris med videre 
 
Prisen ved mindst 12 deltagere er 6.350 kroner + moms i delt dobbeltværelse 
Tillæg for eneværelse er 750 kroner + moms (begrænset antal pladser) 
 
Kort om turen, som er inklusive følgende: 

 4 dage  
 3 overnatninger på gode turistklasse hoteller 
 3 aftensmad (ingen drikkevarer inkluderet)   
 4 frokoster (ingen drikkevarer inkluderet) 
 Transport i minibus eller bus som beskrevet i programmet  
 Underviser og lokal guide er Sarah Singla 
 Niels Damsgaard Hansen er med som guide fra start til slut i Toulouse 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 

 
Prisen inkluderer ikke: 

 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er nødvendig for alle, der har landbrug som erhverv 
- spørg dit/jeres forsikringsselskab, hvad du/I har brug for af forsikring) 

 Transport til og fra danske lufthavne 
 Flybillet til/fra Toulouse 
 Drikkevarer til frokost og aftensmad 
 Eventuelle drikkepenge undervejs 
 Personlige udgifter undervejs 

 
Tilmelding og indbetaling af turens pris senest 10. juli 2017. Tilmelding er først bindende efter 
betaling af turens pris. Se i øvrigt de nærmere betingelser for rejsen i den medsendte 
tilmeldingsblanket.  
 
Skriftlig tilmelding med de oplysninger, der bedes om i tilmeldingsblanketten (vedhæftet), sendes 
til Niels Damsgaard Hansen 
Mail: ndh@ndhtxtfoto.dk 
Ring gerne på mobil: 51 41 71 58 
 
 


