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Henrik Læssøe

Henrik plantede de første nordmannsgran Ambrolauri Tlugi d. 1. oktober 1989 
og har siden været ramt af ”bacillen” juletræer.

Produktionen er vokset gennem årene på egne tilkøbte og på forpagtede 
arealer. I dag drives ca. 100 ha og omsætningen er 50 – 60.000 træer/år. Al 
handel sker til danske grossister med afsætning til de fleste europæiske lande.

Produktionsmålet er juletræer i god kvalitet: tætvoksede og tilpas slanke. Derfor 
er opskriften enkel: der skal laves alle de tilklipninger med saksen, som er 
nødvendige. 

Der plantes forår efter overfladisk nedknusning er resterende træer. Række-
afstanden er konsekvent 1,10 m. og 24 m fra spormidte til spormidte. 
Planteafstand fra 0,80 -1,10 m. afhængig af produktionsmål.

Hvert år udføres reparationsklipning. Efter 4-5 år bundklippes med maskine og 
grundformklipning foretages med håndhæksaks. Efterfølgende sker årligt en 
tilretning af formen, således den tætte, slanke kegleform sikres.

Gødskning foretages fra anlægsåret med NPK 23-3-6 udbragt med hånd. Fra år 
3 bredgødskes om foråret med semi-organiske gødninger fra Fertikal, og 
salgskulturer farvegødskes med N27.

Topskudsregulering udelukkende med Pomoxon Extra med 3-5 gennemløb. I 
apsheronsk anvendes også ConShape.

I 2021 er der gødsket med semiorganisk NPK 4-1-2 m. ekstra Mg og ekstra N i 
form af N27 kunstgødning. På Ellekærgaard er doseringen 500 kg NPK 4-1-2 og 
100 kg N27 pr. ha i foråret 2021. Det er planlagt at gødske med 200 kg N27 pr. 
ha i august. Mængden justeres efter en konkret vurdering inden.

Unge kulturer bredsprøjtes med Roundup Bio: 1,5 l/ha forår og 2,0 l/ha efterår.
Ældre kulturer sprøjtes afskærmet: Roundup Bio 2,0 l/ha + AMS + MCPA pletvis 
og efter behov – typisk 1-2 gange årligt. Grønne spor alle steder.

Sideløbende med sin egen produktion driver Henrik en omfattende entreprenør-
virksomhed med alt til faget hørende grej og en gns. medarbejderstab på 15. I 
højsæson for skudbrækning og topskudsregulering samt under høst øges dette.



Udstillerpladsen

Haastrup Bjergvej 5, Haastrup, 5600 Faaborg
Demonstration af planter, maskiner og tilbehør:
SilvaTrees Danmark ApS, Sønderup Maskinhandel, CompacTree ApS, HD 2412, 
NovaTrees, DAKA Danmark, JUTEK, Majland A/S, Skærbæk Maskinforretning, Flex 
Fertilizer System ApS, Treepacker GmbH.

Ellekærgaard

Tilkøbt og tilplantet i løbet af 2015 og 2016. 21 ha juletræer og 4 ha skov, krat og 
gårdsplads. Fra gården og de tilhørende marker er der en fantastisk udsigt. Det 
højeste punkt er ca. 116 m over havet.

Jordbunden en sandet og tør på bakkerne, mens der er fugtigt i visse lavninger.

I en del år har en medarbejder beboet ejendommen, men er nu flyttet til 
Toftegaard i Jordløse, hvor det hele startede. Planen er få moderniseret gården, 
så den kan tjene som bolig for Cornelia og Henrik og deres hunde.
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Punkt 1: Apsheronsk
Anlagt forår 2015

Punkt 2: Bredal FP1100 
Anlagt forår 2015

Punkt 3: Bornmülleriana ”Kongsøre”
Anlagt forår 2015

Emner:
• Kulturanlæg og planteafstande
• Gødskning
• Sprøjtning
• Reparationsklipning
• Grundformklipning
• Topskudsregulering
• Opfølgende formklipning         FØR                EFTER
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Eftermiddagens punkter:
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På vandringen kan de forskellige proveniensers udseende og reaktion på 
formklipning og topskudsregulering iagttages og debatteres.
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Pkt. Proveniens Anlagt Bemærkning

3 Bornmüller.
Kongsøre

Forår 
2015

P  – S – 3. – Skrot
76 – 15 – 7 – 2 %

4 Bredal 
FP1100

Forår 
2015

P  – S – 3. – Skrot
67 – 24 – 6 – 3  %

5 Amb. 
Nikortsminde

Forår 
2015

P  – S – 3. – Skrot
17 – 41 – 33 - 9 %

6 Tversted Forår 
2015

P  – S – 3. – Skrot
40 – 41 – 14 – 5 %

7 Apsheronsk Forår 
2015

P  – S – 3. – Skrot
42 – 36 – 17 - 5 %

8 Silkeborg 
Nordskov

Forår
2016

P  – S – 3. – Skrot
38 – 41 – 15 - 6 %

9 Bredal 
FP1100

Forår
2016

10 Silkeborg 
Nordskov

Forår
2016

Kvalitetspotentiale skønnet d. 16. maj 2021 
Emner:
• Proveniensernes fordele og ulemper
• Hvilket træ foretrækker juletræsproducenten?
• Hvilket juletræ foretrækker forbrugeren?
• Kvalitetsfordeling – forskelle?
• Udnyttelsesprocent – forskelle?
• Reaktion på formklipning og topskudsregulering
• Tørken i 2018
• Vilde topkranse
• Årlig formregulering
• Omkostninger contra salgspris



I samarbejde med Henrik Læssøe


