Verdenskongres i Conservation Agriculture
- i Schweiz 29. juni - 2. juli 2020
(med udrejse søndag 28. juni og hjemrejse fredag 3. juli)
GMSR-projektet tilbyder et kursus med fokus
på pløjefri dyrkning og især Conservation
Agriculture i forbindelse med den 8. Verdenskongres i Conservation Agriculture, som foregår
over fire dage (plus ud- og hjemrejsedage) i
Bern i Schweiz.
Kongressen har tre dage med mange spændende sessioner og en dag med gårdbesøg – og to
rejsedage inkluderet.
Der er en global trend i retning af et klimavenligt
landbrug, der også leverer biodiversitet, modvirker
erosion og holder bedre på næringsstofferne.
Fordele, som EU-landmændene højst sandsynligt
også vil blive belønnet for at opfylde i forbindelse
med reformen af den fælles EU-landbrugspolitik fra
og med 2022.
Rigtig mange landmænd på alle kontinenter
er allerede gået i gang med at dyrke efter
CA-principperne, og forskere samt rådgivere
laver masser af forsøg og undersøgelser, der
dokumenterer effekterne og anviser nye, endnu

bedre metoder. Selvom programmet for sessionerne
på kongressen i Schweiz endnu ikke er helt på
plads, vil der helt sikkert blive fokuseret på både
de praktiske og teoretiske forhold omkring CAsystemet.
Derfor bliver det en rigtig spændende kongres,
som Swiss No-till sammen med ECAF er vært for i
Bern i Schweiz i dagene 29. juni til 2. juli 2020.
For at få det hele med, er vi nødt til at rejse derned
dagen før, kongressen starter (det vil sige udrejse
søndag 28. juni) og ligeledes udskyde hjemrejsen til
fredag 3. juli, altså dagen efter kongressen er slut.
Mulighed for to ekstra dage
Det ser ud til, at der efterfølgende bliver arrangeret
et par ekstra dage med bedriftsbesøg – nemlig
en dag i Frankrig fredag 3. juli og i Schweiz nær
Geneve lørdag 4. juli. Denne tur har vi ikke præcise
oplysninger om endnu – hverken indhold eller pris.
Når vi har flere informationer, bliver de offentliggjort
via FRDKnyhedsbrevet mv.

Kurset starter i Basel lufthavn
Kurset starter i Basel lufthavn søndag 28. juni
kl. 19.45. Det passer med det tidspunkt, hvor
der kommer et Easy Jet fly fra København (se
dagsprogrammet). Kurset slutter i Basel lufthavn
fredag 3. juli cirka kl. 12.00, hvilket passer med et
Easy Jet fly til København - med afgang fra Basel kl.
14.45 (se detaljerne i dagsprogrammet.)
Hvis du gerne vil med på den efterfølgende
2-dages tur, skal du kun have enkeltbillet til Basel,
idet den ekstra tur sandsynligvis ender i Geneve
lørdag 4. juli, hvorfra du så kan flyve til København
eller en jysk lufthavn.
Pris for at deltage
Prisen for at deltage i delt dobbeltværelse er 9.900
kroner + moms pr. person for medlemmer af FRDK
ved tilmelding senest 31. januar 2020.
Ikke-medlemmer betaler et tillæg på 300 kr. +
moms.
Studerende får en rabat på 750 kr. + moms.
For alle gælder, at der er et tillæg på 400 kr.
pr. person på ovennævnte priser ved tilmelding i
perioden 31. januar til 1. maj 2020.

Betalingen er inklusiv:
* 5 nætter på hotel med morgenmad
* Transport fra Basel til Bern og retur
* Fire frokoster (uden drikkevarer)
* En aftensmad i forbindelse med en reception
* Dansk guide fra Basel og retur til Basel
* Deltagelse i alle sessioner og markdagen
* Bog på engelsk med opsummering af indlæggene
Ikke inkluderet:
* Egen (erhvervs)rejseforsikring
* Eventuel afbestillingsforsikring
* Flybillet til/fra Schweiz
* Aftensmaden
* Drikkevarer til frokoster og aftensmad
* Tillæg eneværelse 1.950 kroner + moms
* Andre personlige udgifter
* Desværre kan vi ikke tilbyde oversættelse ved
sessionerne - sproget er engelsk ved alle sessioner
* Tillæg på 250 kroner + moms for køb af flybillet
OBS! 15 først tilmeldte kan få et projekttilskud
på 3.000 kroner fra GMSR-projektet. Se nærmere
længere fremme i dette program.

Dagsprogrammet
(alle tider er lokale):
Søndag 28. juni
Mulighed for at tilkøbe flybillet til Basel og derfra
transfer til Bern med enten bus eller tog (afhængig
af antal tilmeldte).
17.25 Afgang med Easy Jet fra Københavns
Lufthavn til Basel (direkte fly)
19.10 Ankomst til Basel
19.45 Transfer til hotel i Bern
22.00 Ankomst til hotellet
Mandag 29. juni
Morgenmad på hotellet
08.00 Registrering
09.30 Åbning af 8. Verdenskongres i Conservation
Agriculture
10.50 Kaffepause
11.20 Indlæg om fordelene ved CA for landmænd,
samfund og miljø
11.45 Landmands-session
13.00 Frokost
14.30 Virksomheds-session
15.30 Samfunds-session
16.30 Kaffepause
17.00 Planche-session
19.00 Velkomst-reception med mad
Tirsdag 30. juni
Morgenmad på hotellet
09.00 Sideløbende sessioner med spændende
indlæg om CA
Pauser undervejs og frokost (inkluderet)
18.00 Dagens sessioner slutter
19.00 Mulighed for besøg på CA-landbrug
Onsdag 1. juli
Morgenmad på hotellet
09.00 Sideløbende sessioner med spændende
indlæg om CA
Pauser undervejs og frokost (inkluderet)
18.00 Dagens sessioner slutter
19.00 Mulighed for besøg på landbrugsskolen
Oberacker, hvor der har ligget forsøg
med forskellige jordbearbejdninger
mv. gennem mange år

Torsdag 2. juli
Morgenmad på hotellet
09.00 Besøg på landbrug med
maskindemonstrationer, sessioner om CA og
meget mere
Frokost (inkluderet) undervejs
18.00 Tilbage til hotellet
Fredag 3. juli
Morgenmad på hotellet
10.00 Transfer til Basel Lufthavn
14.45 Afrejse med Easy Jet til København
16.30 Ankomst til Københavns Lufthavn
Læs mere om kongressen på dens hjemmeside
her: www.8wcca.org
Der bliver måske mulighed for at tilkøbe
ekstratur med besøg på landbrug i Frankrig
(fredag 3. juli) og i Schweiz (lørdag 4. juli).
Prisen er endnu oplyst. Så vent med at købe
flybillet hjemover, hvis du er interesseret i de to
ekstra dage.
Sidste frist for tilmelding er 31. januar for at
opnå ”early bird rabat”. Ellers senest 1. maj 2020
- se tilmeldingsblanketten bagerst.
Vedr. GMSR-tilskud til de 15 først tilmeldte:
Agrovi administrerer dette tilskud og forbeholder
sig ret til at vælge mellem de tilmeldte, såfremt
der er flere fra samme bedrift og flere fra samme
uddannelsesinstitution mv. En forudsætning er
også, at kursets fulde pris er betalt som anført for at
komme i betragtning. Modtagerne af tilskud vil få en
kreditnota svarende til tilskuddet - og få tilbageført
det til egen bankkonto efterfølgende.

Tilmeldingsblanket for planteavlskursus 8WCCA 28. juni - 3. juli 2020
Navn(e) (VIGTGT!: som i det anvendte GYLDIGE pas):

Adresse:
Evt. navn og adresse til fakturering:
Mobil:

Fastnet:

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:
Eneværelse:

Medlem af FRDK:

Studerende:

Ønsker hjælp til at købe flybilletter (dagspris flybillet + 250 kroner + moms):
Prisen for kurset er 9.900 kroner + moms (i alt 12.375 kr.) pr. person (medlem af FRDK) i delt dobbeltværelse ved tilmelding senest 31. januar 2020. Tillæg for eneværelse er 1.950 kroner + moms
(i alt 2437,50 kr.) pr. person. Prisen inkluderer det i programmet nævnte. Ved tilmelding efter 31.
januar og frem til og med 1. maj 2020 er der et tillæg på 400 kroner pr. deltager. Hvis du ikke er
FRDK-medlem, er der yderligere et tillæg på 300 kr.
Hele prisen betales ved tilmelding for at sikre pladsen, da der fyldes op efter ”først til mølle” princippet. Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2019.
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. Du kan også tegne en afbestillingsforsikring, der koster 6% af kursets pris. Spørg herom.
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 kurset overtegnet eller aflyses det, får du din indbetaling retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling
er betalingen 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
oversigt over deltagerne.
Send denne tilmeldingsblanket med e-mail niels@rejsogoplev.dk til Niels Damsgaard Hansen. Ønsker du yderligere oplysninger brug samme e-mailadresse eller ring gerne på mobil 51 41 71 58.

Sidste frist for early bird rabat er 31. januar - og sidste frist
for tilmelding er 1. maj 2020.

