
Fire dage på den grønne ø med fokus på malkekøer, afgræsning og græs i alle retninger

Studietur til Irland  - 10. - 13. sep. 2019 
LMO Økologi, DLF og Djursland Landboforening inviterer 
på en spændende studietur til Irland for økologiske 
mælkeproducenter og andre interesserede.

På turen besøger vi irske mælkeproducenter og hører om 
økologisk mælkeproduktion i Irland. Vi besøger det irske 
forskningscenter Teagasc og DLF’s irske afdeling for at 
høre hvad der rører sig indenfor forsøg med afgræsning 
og græs- og hvor fokus er, når afgræsning er den primære 
fodermulighed til malkekøerne. 

Tidligere Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen vil 
give faglig support på turen og LMOs Økologi konsulenter 
deltager.

På turen er der fokus på:
• Effektiv afgræsning hos irske mælkeproducenter
• Irske afgræsningssystemer og hvordan de styrer det
• Måling og opgørelser af udbytter med forskellige teknikker 
• Økologisk mælkeproduktion i Irland
• Optimering af græsvalg som egner sig særligt til 
   afgræsning
• Om avl af køer som kan græsse
• Hvordan man bruger rød- og hvidkløver i Irland

Oplev den skønne irske natur og kultur - vi stopper bl.a. ved 
et irsk whisky destilleri.

Pris ca kr. 8.000 pr. person i delt dobbeltværelse 
ekskl. bagage. 

Check-in bagage 800-900 kr. Kontakt LMO for pris 
for  enkelt værelse. 

Prisen inkluderer rejse, ophold og forplejning på turen. 
Afgang med fly fra Billund. Programmet er under 
udarbejdelse, og der tages forbehold mod eventuelle 
ændringer i turens indhold. Se bagside.

Tilmeldingsfrist: 14. maj 2019 
Efter først til mølle-princip.

Tilmeld dig på:

www.lmo.dk/studietur-til-irland

Tilmelding er bindende

Hvis du har spørgsmål til turen kontakt gerne:
LMO: Kirstine Flintholm Jørgensen, telefon: 2070 0636, mail: kfj@lmo.dk 

DLF: Gurli Klitgaard, telefon 3063 5556, mail: gkl@dlf.dk 

Djursland Landboforening: Henrik Østergaard Nielsen, telefon 2835 0185, mail: hoen@landboforening.dk  

ØKOLOGI



ØKOLOGI

Tirsdag 10/9 Onsdag 11/9 Torsdag  12/9 Fredag 13/9

Formiddag Afgang Billund kl. 6.00 Afgang kl. 8.00 Afgang kl. 8.00 Afgang kl. 8.00

Ankomst Dublin 
kl. 10.20

Afgang med bus fra 
lufthavn kl. 11.00

Gårdbesøg hos 
SoloHead v/ Dr. John 
Humphreys
kl. 11.00 – 13.00

Low-input - farming
Forsøgssted/gård. 

Besøg hos Moorepark, Teagasc
kl. 9.30 -11.30

Forsøgssted med fokus på at 
optimere afgræsning. Blandt 
andet tester de græssorter under 
afgræsning med værdisætning af 
græssorter. 

Gårdbesøg hos Stuart 
Kingston, Farranes, Cork.

Økologisk landmand med 
planteavl og kvæg.

kl. 10.30 Bytur i Kinsale

Frokost kl. 12.30 – Frokost, pub Frokost kl. 12.00 kl. 12.00 kl. 12.00 Frokost i Kinsale

Eftermiddag kl. 14.00
Besøg hos økologisk 
mælkeproducent

kl. 16
Besøg hos DLF Irland
Afprøvning af 
græssorter til det Irske 
marked

Afgang 17.15

Besøg hos økologisk 
mælkeproducent

kl. 13.00 Afgang mod Middelton 
Whisky Distillery.

kl. 14.30 Rundvisning

kl. 16.00 Afgang til hotel

kl. 12.30 Afgang mod Old 
Head

kl. 13.00 Old Head of 
Kinsale
Natur og gåtur

Afg. kl. 15.00 til Cork 
Lufthavn

Afgang Cork kl. 17:20

Aftensmad DLF aftensmad i Cork

Aften Sightseeing i 
Waterford - irlands 
ældste by, grundlagt 
af vikingerne. 

Sightseeing i Cork Irsk musik på pub Ankomst Billund kl. 22.45

Overnatning Waterford Cork Cork

Program

Hvis du har spørgsmål til turen kontakt gerne:
LMO: Kirstine Flintholm Jørgensen, telefon: 2070 0636, mail: kfj@lmo.dk 

DLF: Gurli Klitgaard, telefon 3063 5556, mail: gkl@dlf.dk 

Djursland Landboforening: Henrik Østergaard Nielsen, telefon 2835 0185, mail: hoen@landboforening.dk  




