
Danskerne sender planter på hotel 
Tirsdag den 10. oktober 2006, 00:00 

I sne står urt og busk i skjul, hedder det 
godtnok i en gammel traver. Men faktum er, at 
stadigt flere danskere vælger at skåne deres 
knap så hårdføre, eksotiske planter og parkere 
dem i et lunt vinterhi på såkaldte 
plantehoteller, når frosten sætter ind. Det 
skriver URBAN onsdag. 
- Interessen er meget stor. Sidste vinter havde jeg over 300 private kunder fra hele 
Danmark og Skåne. Det er en stigning på 30 procent i løbet af det sidste par år, siger 
Harry Vesterager, indehaver af Gartneriet Rosengården ved Ledøje. 

Rosengården er et af de anslåede 10-12 gartnerier i Danmark, der tilbyder all inclusive-
ophold med studsning og gødning til sarte palmer og pelargonier. Prisen er typisk 400-500 
kroner per kvadratmeter - svarende til hvad der kan stå på en palle. 

- Vi rejser mere, og når vi så ser et oliven- eller citrustræ i udlandet, vil vi også have sådan 
et stående på terassen, når vi kommer hjem. Men vi gider ikke have det stående i stuen 
eller i et skur om vinteren, siger Harry Vesterager. 

På gartneriet Flora Frankfri på Fyn har ejer Claus Oldenbjerg heller ikke de store problemer 
med at få udlejet værelser på det 1.000 kvm store plantehotel. De godt 300 kunder vil 
sikre sig, at de dyrtindkøbte planter overlever vinteren og strutter af sundhed, når det er 
afhentningstid i maj. 

- Det her vinder mere og mere indpas. Folk har fået nyt køkken og badeværelse, Nu er 
turen kommet til terrassen, hvor der skal købes flotte blomster og store, dyre krukker. 

- Folk vil hellere have én stor plante end en kasse margueritter til 100 kroner, siger Claus 
Oldenbjerg. 

I Mårslet lidt uden for Århus har Leif Pedersen netop åbnet et plantehotel, og flere gange 
dagligt ringer interesserede planteejere. 

- Nogle er lidt skeptiske og spørger om, planterne nu også bliver passet ordentligt, smiler 
den 61-årige gartner, mens han viser rundt på hotellet. 

En Sika-palme, et oliventræ og en engelsk pelargonia står klar til at tjekke ind til et halvt 
år med masser af lys og temperaturer omkring de fem-syv grader. 

Til de særligt kuldskære planter er der også et `luksushotel', hvor temperaturen er 
behagelige 20 grader, oplyser Leif Pedersen. 

Blandt kunderne er Vibeke Lindegaard, der for første gang har sendt en klematis og en 
buskpelargonia på vinterferie i Leif Pedersens Gartneri Egely. 
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- Det er nogle dyre planter, som jeg er meget glad for, men jeg har ikke plads til at have 
dem stående indenfor. Det bliver fedt at få dem igen om et halvt år, siger hun til URBAN og 
tilføjer: 

- Tidligere lod jeg bare planterne stå ude og visne om vinteren, hvorefter jeg måtte købe 
nye planter for en formue, når foråret kom. 
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