
Studietur til Frankrig 4-7 november 2017 

 

Denne rapport beskriver min studietur til Frankrig fra 4-7. novmeber 2017. Turen var arrangeret af FRDK 

(Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark). I turen deltog i alt 16 landmænd og konsulenter. 

Formålet med turen var at se hvordan Conservation Agriculture praktiseres under de forhold, der eksisterer 

i det sydlige Frankrig. Når dette område var valgt skyldes det at Sarah Singla, som er en af pionererne inden 

for området driver sit landbrug i dette område. 

Conservation Agriculture er en driftsform, som er under fremmarch over hele verden, også i Danmark. 

Dette system adresserer nemlig flere af fremtidens udfordringer for landbruget. Systemet kan praktiseres 

med lave omkostninger og indebærer såvel klima som miljømæssige fordele. Der er dog visse udfordringer 

med at tilpasse systemet til danske forhold, og derfor var det meget inspirerende at se hvordan de franske 

landmænd som praktiserer systemet griber udfordringerne an. Ikke alt kan overføres til danske forhold – 

men landmændenes passion og interesse er en vigtig del af at få succes med dette system – og det kan vi 

alle lære af, ligesom vi kan lære at landbrug også under vanskelige jordbundsforhold kan lykkes med få 

maskinoperationer.  

I det følgende er der anført de vigtigste indtryk fra turen. De endelig program for turen er medtaget som 

bilag 1. 

Besøg på Sarah Singlas Landbrug 

Her hørte vi om baggrunden for at Sarah er født med interesse for reduceret jordbearbejdning, da 

bedriften har været dyrket helt uden plov i 40 år. Sarah har overtaget bedriften fra bedstefaderen i 2010. 

Bedriften ligger i et bakket terræn og markerne ligger alle på skråninger ned mod en opdæmmet sø. Faktisk 

har den oprindelige gård ligget hvor der nu er sø. Jorden virker som ret gruset med en del små sten. 

Alligevel har dyrkningssystemet hvor jorden ikke jordbearbejdes og hvor der indgår mange efterafgrøder 

opnået et højt indhold af humus, så den er rimelig dyrkningssikker. På turen kom vi ned til søen, hvor vi ved 

selv kan se hvordan jorden ville være hvis ikke der er et tilpas indhold af organisk materiale.  

 

På bedriften dyrkes salgsafgrøder samt foderafgrøder til omkringliggende bedrifter som har fedekvæg. 

Sarah er meget innovativ og afprøver hele tiden nye afgrøder og nye etableringsmetoder. Hendes plan er, 

at der fremover skal forsøges at så afgrøder med luftassisteret gødningsspreder, så der slet ikke bearbejdes 

i jorden. Denne metode anvendes i dag til etablering af efterafgrøder før høst. Vi så maskinparken som 

består af ganske få maskiner – maskinomkostningerne er givetvis på et meget lavt niveau. 



 

 

Intensivt kursus i Conservation Agriculture v. Sarah Singla 

Søndag formiddag var deltagerne på skolebænken hvor Sarah Singla gennemgik principperne for 

Conservation Agriculture. De vigtigste elementer er minimal jordbearbejdning – sædskifte – og 

efterafgrøder. Det vigtigste er dog landmandens indstilling til at ville det. Vi fik et godt indtryk af hvordan 

efterafgrøder skal ses som en investering og hvordan det er vigtigt at se på helheden når sædskiftet skal 

fastlægges. Faktisk skal man tænke mange år frem – nok lidt som økologerne er tvunget til – herved kan 

man nemlig undgå mange af de faldgruber som nogle falder i hvis ikke systemet er gennemtænkt.  

 

Sarah er en dygtig underviser, der forstår at få deltagerne involveret og formiddagen gav også rigtig god 

mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.  

Besøg hos Roquefort 

Søndag eftermiddag gav mulighed for at besøge det sted, hvor de berømte roquefort oste fremstilles og 

oplagres. Det var spændende at høre om processen og ikke mindst at se, hvordan det er lykkedes 

franskmænd at fremstille så unikke produkter, som der er stor efterspørgsel på. Her kunne vi alle lære 

noget om alternativer til bulkproduktion.  

Besøg hos Guillaume Rudelle i Flavin 

Her besøgte vi en fåreavler som har praktiseret direkte såning siden 1998. Når vi så markerne der alle var 

meget kuperede er det nemt at forstå at pløjning ikke giver megen mening. Vi hørte dels om produktionen 

af mælk fra fårene, der leveres til Roquefort – mod en merpris, dels så nogle af de afgrøder han havde 

etableret ved direkte såning. Vi må dog også erkende at et system med direkte såning og efterafgrøder nok 



er lettere at praktisere når der kan indgå lucernemarker og efterafgrøder som kan fodres op på bedriften. 

Endnu en udfordring at tage med hjem til Danmark. Vi fik et indtryk af en bedrift med en god økonomi, 

trods de lidt vanskelige klimaforhold og det bakkede terræn, der kræver visse egenskaber hos 

maskinparken 

 

 

Besøg hos Phillippe Bosc 

Her besøgte vi en kvægavler, der har praktiseret direkte såning siden 1995. Afgrøderne var også her korn, 

græs, og efterafgrøder. Også han leverede special produkter med en særlig mærkning. Vi besøgte her 

marker med en imponerede god jordstruktur. Faktisk var det meste af overjorden ekskrementer fra 

regnorme. At pløjefri dyrkning også her var højaktuel kunne blandt andet ses af, at grundfjeldet flere steder 

stak op i overfladen  

 

På bedriften fik vi også lejlighed til at se efterafgrøder, som her består af rigtig mange arter. Alle deltagere 

var enige om, at vi kunne ønske at vi også i de lovpligtige efterafgrøder i Danmark kan få lov at så disse 

alsidige blandinger ud.  

Besøg hos RAGT 

På sidste dagen fik vi lejlighed til at besøge firmaet RAGT, som er et firma der arbejder bredt inden for frø 

og korn forædling, herunder efterafgrøder. Vi fik en grundig gennemgang af de principper de anvender når 

de sammensætter blandinger til efterafgrøder. Vi fik også her bekræftet at hvis vi i Danmark skal videre 

med efterafgrøder til virkelig gavn for jord og landmand, så skal vi have mulighed for at bruge andre arter 



end dem vi anvender i dag. Vi fik også bekræftet at såtidspunktet er helt afgørende for god udvikling. Selv 

om vi var i det sydlige Frankrig så lå de fleste bedrifter i over 700 m højde, hvilket betyder tidlig vinter. Det 

var faktisk temmelig koldt under vores besøg. De blev dog også noget overraskede da vi fortalte dem, at det 

ikke er ualmindeligt at en vinterhvede i Danmark næsten når at være på marken et år. I frankrig sås normalt 

i oktober og høstes i juli. Det giver naturligvis gode muligheder for efterafgrøder, men det så alle deltagerne 

som endnu en udfordring de må hjem og løse. Vi fik en god drøftelse af muligheder og begrænsninger i 

etablering før høst, som nogle deltagere har gode erfaringer med.  

Efter dette besøg var det tiden at vende hjem til Danmark. Alle deltagere fik god inspiration med hjem og 

som konsulent var det meget berigende at være sammen med progressive landmænd som ser muligheder i 

systemet og er klart til at tage udfordringen op med at tilpasse systemet til Danske forhold. 

 

 

For mig personligt var det desuden en god optakt til at jeg på Plantekongressen skal holde et oplæg med 

titlen ”Sådan tilpasses Conservation Agriculture til Danske forhold.  

 

Denne rapport er udarbejdet december 2017 

 

Erik Sandal, Chefrådgiver Planteproduktion LMO 

  



Bilag 1. Program for studietur. 

 

 



 

 

 



 


