
KUNDEBONDE er en form for solidarisk landbrug, hvor 
du betaler en årlig medlemspris, der skal finansiere  
produktionsomkostningerne – og så deler vi høsten. 
Du kan gå ud i marken og høste af de grønsager, der er i 
sæson, eller du kan hente dem i en kølevogn i Silkeborg.

Du høster efter behov – til eget forbrug



BLAKGÅRDEN ligger ved Silkeborg 
og drives af mig, Janus Sølvsten og 
min familie. Jeg ønsker at udvikle en 
ny måde at drive landbrug på, hvor 
bæredygtighed, økologi og fælles
skab er i centrum.

Som KUNDEBONDE har du 
adgang til grønsager, æg og andre 
produkter fra Blakgården.
Du får grønsager, der er dyrket af 
frøfaste sorter i en jord, hvor der 
arbejdes aktivt på at opbygge frugt
barhed og humusindhold. 

Alt sammen for at få sunde grønsa
ger fulde af smag.

Som KUNDEBONDE har du mulig
hed for at komme på gården for at 
hjælpe med dyrkningen eller selv 
høste udvalgte grønsager 
– tag gerne børnene med.
Du har også indflydelse på, hvad der 
skal dyrkes på Blakgården og kan 
deltage i KUNDEBONDEdage på 
gården.

Som KUNDEBONDE er du en del 
af et fællesskabsorienteret landbrug. 
Du har relation til mig som bonde, og 
du får gode oplevelser sammen med 
din familie og andre i lokalområdet.



PRIS
Forud for sæsonen afholdes et plan
lægningsmøde hvor budgettet for 
det kommende år lægges åbent frem 
og vedtages af KUNDEBONDE- 
medlemmerne.

Ud fra dette indgår vi en aftale om, 
hvad du betaler for det kommende 
år. Du skal dermed kun betale 

produktionsomkostningerne for dine 
råvarer, men der er også mulighed 
for at støtte bæredygtige tiltag på 
gården.

Som bonde gør jeg alt, hvad jeg kan, 
for at producere fornuftigt indenfor 
de rammer, som naturen, gården og 
fællesskabet byder mig. 

”Jeg synes, at man på den 
her måde giver grønsagerne 
deres værdi tilbage. Og her 
taler jeg netop ikke om pen
geværdi. En gulerod har den 
har en værdi som gulerod, 
fordi den kan ernære menne
sker og dyr.”  
                 Janus Sølvsten

”Jeg synes, at man på den her 
måde giver grønsagerne deres 
værdi tilbage. Og her taler jeg 

netop ikke om pengeværdi. 
En gulerod den har værdi som 
gulerod, fordi den kan ernære

mennesker og dyr.” 
Janus Sølvsten

        



AFHENTNINGSSTEDER

Som KUNDEBONDE kan du hente dine råvarer følgende steder:

Blakgården, Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg
Afhentning i kølervogn onsdag og lørdag fra kl. 11.00
I sæsonen kan du høste i marken og hente æg alle dage

Ved Rudolf Steiner Skolen, Stavangervej 3, 8600 Silkeborg
Afhentning i kølevogn mandag og torsdag kl. 11.00-21.00

Ved Madselskabet, Ewaldsvej 7, 8600 Silkeborg
Afhentning i kølevogn fredag kl. 11.00-19.00

Nyt fra 
2017

Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg, 
Tlf. 30 95 46 43    

www.blakgaarden.dk
E-mail: kontakt@blakgaarden.dk

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden


