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Ghana - kort  

 
Green Crop Farming, nær Asutsuare 



1. Kerneforretningen – i dag  

• Etableret 2012  

• 100 HA dyrkes 

• Afgrøder: 
• Chia, Majs, Ris og Soya 

• Økologisk – højere udbytte i troperne,  

   bedre verdensmarkedspriser 
• Import af økologisk gødning 

• Option på udvidelse op til 1.000 HA 

• Eksport til Europa og Australien 

 



1. Kerneforretningen – i dag  

• Fokus på kvalitet – certificeringer 

• Lave omkostninger 

• Effektivitet – lean principper, effektivisering af rutiner, mekanisering 
og optimering af logistik 

• Sporings- og kontrolsystem på alle processer 

 



1. Kerneforretningen - Ansvarlig drift   

Green Crop giver medarbejdere ordnede ansættelsesforhold, som ikke 
er en selvfølge i Ghana 

• Medarbejdere har: 
• Kontrakt 
• Sygeforsikring 
• Bonusordning 
• Medarbejderaktier 
• Frokostordning 

• Green Crop støtter desuden lokalområdet: 
• Skoler 
• Lokalt lægehus 

 

 

 



1. Kerneforretningen – fremadrettet  

• Investering i udvidelse 
• Jord – køb af flere HA 

• Maskiner – effektivisering og håndtering af større arealer 

• Kunstvanding 
 

• Mulig introduktion på Ghanas børs,  
når virksomheden er moden 
• Mulighed for større investorer  

 



1. Kerneforretningen – Udfordringer og risici 

• Primær landbrug  
• Lave priser på afgrøder 

• Kræver stor volumen at tjene penge 

• Stor og langsigtet investering i jord 
 

• Klima 
• Mere ustabilt end tidligere 

• Fokus på mere hårdføre afgrøder  

 



1. Kerneforretningen – økonomi  

Omsætning og Resultat 

 

 

 
2017 budget 2016 estimat 2015 2014 2013 2012

HA under plov 100 100 60 50 40 17

Omsætning GH₵ 720.000 1.609.000 580.000 197.000 540.000 252.000

Resultat før skat 103.000 -73.000 18.000 -210.000 127.000 81.000

Kurs: 1 GH₵ = 1,6 DKK



2. Fremtid  
 - Forædling og produktudvikling  

Rationaler: 
  

• Forædlede varer giver langt højere indtægt end afgrøder 

• To markedsperspektiver: 
• Lokalt og regionalt marked i udvikling og stort potentiale 

• Fortsat muligt at eksportere ud af Afrika 

• Fokus på sunde fødevareprodukter 

 



2. Fremtid  
 - Projekt 1: Soya mælk  

• Produkt  
• Alternativ til mælk fra køer 

• Markedsmuligheder 

• Konkurrencen i dag – principielt kun én konkurrent 

• Prissætning 

• Sundhed og økologi 

 



2. Fremtid  
 - Projekt 2: Risprodukter og andelsselskab 

• Risbaserede produkter – tilsat chia, tørrede frugter o.a. 

• Udvikling af nye fødevareprodukter: 
• Spaghettiris 

• Brød, kiks og knækbrød 

Eksempel: ”Baby Jungle Porridge”  
– baby mad, sund og økologisk 
• Blanding af ris, chia og tørrede frugter  
• Stor interesse på lokale marked via lokale distributører 
• Eksportmulighed 



2. Fremtid  
 - Projekt 2: Risprodukter og andelsselskab 

• Involvering af 2.000 risbønder  
= 15-16.000 mennesker 

• 2.000 Ha. = 10.000 tons høst,  
to gange/år 

• Sundhed og økologi 

 

• Andelsejet fabrik 
• Risbønder 
• Green Crop Farming 
• Internationale investorer? 

GCF høster ris for bønder i Asutsuare 



3. GCF - andre fremtidsperspektiver   

• Mere effektiv udnyttelse af Green Crop’s maskiner 
• Service ydelser til bønder 

 

• Soya fabrik 
• Restprodukter til dyrefoder 

 

• Import og videresalg af  
økologisk gødning i Ghana  

 

GCF’s tørringshal bag markerne 



Mere information 

greencropfarmingghana.com 

Facebook: Green Crop Farming Ghana 

Lars Bollerup, CEO: lb@greencropfarmingghana.com 
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