Teori, demonstration og øvelse: hvor meget må der investeres?
SimHerd fremskriver besætningens dækningsbidrag (DB):
DB = [indtægter fra mælk, køer, kalve og kvier] - [udgifter til foder, insemineringer, behandlinger, øvrige
stykomkostninger (strøelse mm.)]
Hvis der simuleres en forbedring af sundheden i besætningen, så står forskellen i DB mellem scenariet og
nudriften til rådighed til at forrente og afskrive en investering (eller til at aflønne en medarbejder). Den
maksimale størrelse af investeringsbeløbet afhænger af 1) stigningen i DB som man kan forvente på basis
af SimHerd analysen og 2) investeringens levetid og renten.
Case:
Investering i nye måtter - kan det betale sig? Landmanden overvejer at udskifte de gamle måtter.
Fakta:

nye måtter koster 250.000 kr.
måtternes levetid er 10 år
kalkulationsrente er på 4%
vedligehold og forsikring er på 0%
risikoen for køernes klov og ben problemer falder med 50%

Øvelse: Gennemfør øvelsen i standard besætningen gennemsnit (repro, sund, ydelse) .
1) Simuler en halvering af risikoen for klov og ben problemer (parameter 13). Hvor meget stiger DB pr. år?
Svar: +59.518 kr.
2) Brug arket på hjemmesiden (simherd.com  Om SimHerd  Hjælpeværktøj  Det øverste af de to
ark) til at finde ud af om "det maksimale investeringsbeløb" (som stigningen i DB giver mulighed for at
forrente og afskrive) er større end måtternes pris.
a) Kan det betale sig?
Svar: ja. Investeringen må maksimalt være på 485 964 kr.

b) Kan det også betale sig hvis levetiden kun er 5 år?
Svar: ja

3) Simuler med SimHerd følgende i et NYT scenarie:





risikoen for ko dødelighed falder med 2%-point
risikoen for ketose og børbetændelse reduceres med 50%
topydelse af første kalvskøer stiger med 1 kg
der er plads til 10 ekstra køer (maks. antal køer stiger med 10)

Ovenstående scenarie afspejler effekten af at bygge et nykælverhold/skånehold. Investeringen forbedrer
ikke kun køernes sundhed og ydelse, men projektet giver også plads til 10 ekstra køer.


Hvor dyrt må byggeprojektet maksimalt være (levetiden af tilbygningen er 20 år, renten er 4%
og der afsættes 2% til forsikring og vedligehold)?

Stigningen i DB pr. år fra SimHerd er: 217 395 kr.
Den maksimale investering må være 1.6 million kr.

Tekniske resultater fra SimHerd

Økonomiske resultater

