Udvidelse af besætningen
Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre
det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan
outputtet fra SimHerd kan bruges til et give et bud på hvor stor investeringen i en ny stald må
være.
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Gå ind på www.simherd.com
Indtast brugernavn og kodeord
Klik på Hent besætning (se nedenfor)



Vælg besætningen "God Repro" (se boksen nedenfor, vælg ”God repro” i drop-downlisten)
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Scenarie 1: Gradvis udvidelse ved at øge ”det maksimale antal køer”
Herned vises at ”maksimalt antal køer” øges fra 204 til 270. Det eneste du simulerer, er at
besætningen ikke sælger kvier så snart ko-antallet har nået 204 køer, men først når besætningen
er oppe på 270 køer. Loftet øges simpelthen. Dette er et spændende scenarie som viser hvad
besætningens ”interne udvidelseskapacitet” er.

Herned vises udviklingen af antal årskøer i dette scenarie; modellen viser hvor hurtigt
besætningen kan komme op på 270 køer uden at indkøbe dvs. med eget opdræt.
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Scenarie 2: Udvidelse, dog først om to år
Det er også muligt, at udskyde beslutningen om at udvide (=øge det maksimale antal køer) med for
eksempel to år. Det gør man ved at øge det maksimale ko-antal i scenariet til 270 (se side 2).
Men samtidigt specificeres, at det maksimale ko-antal skal reduceres med 70 (sådan at antallet er lige
med nudriften) igennem de første 728 dage (=2 år) af simuleringen (under-kategorien ”-Repro”). Se
herned.

I simuleringen går det efterfølgende tydeligt frem, at stigningen i ko-antallet (og dermed DB) først sker
efter 2 år. Se herned.
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Scenarie 3: Udvidelse ved at indkøbe kvier
Herned vises at ”maksimalt antal køer” øges til 270. Udover det, specificeres at der indkøbes
kvier hvis ko-antallet er under 260. På nuværende tidspunkt har besætningen cirka 195 køer
(aflæs ko-antallet i år 0 i figuren på side 2) og ved at sætte ”grænse for indkøb” på 260 tvinger
man modellen til at indkøbe køer i den allerførste simuleringsuge indtil ko-antallet er på 260.

Herned vises hvordan udviklingen af ko-antallet ser ud. Obs! Det frarådes at sætte ”grænse for indkøb”
på 269 og ”maksimalt antal køer” på 270. Det fører til at den simulerede besætning køber en kvie i den
ene uge og besætningen sælger en kvie ugen efter; vi vil gerne acceptere en vis variation i ko-antallet i
modellen, ligesom vi gør i virkeligheden. Sæt ”grænse for indkøb” på cirka 95% af ”maksimalt antal køer”.
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I nedenstående figur ses tydeligt at der indkøbes kælvekvier; antal første kalvskøer stiger i den allerførste
simuleringsuge med næsten 70 køer. Der indkøbes altid kælvekvier i SimHerd og en situation hvori der
indkøbes køer kan derfor ikke helt efterlignes. De indkøbte kælvekvier i SimHerd kælver dog med det
samme (noget som heller ikke er realistisk i praksis). Det kan dermed næsten sammenlignes med at
indkøbe nykælvede køer, forskellen er at nykælvere har fået deres kalv i en anden besætning.
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Bemærkningen til de økonomiske resultater fra SimHerd
Herned vises outputtet når besætningen udvides ved at indkøbe kvier. Resultaterne repræsenterer årene
6 til 10 og indkøb af kvierne (som foregik i år 1) fremgår selvfølgelig ikke i denne tabel. Det eneste der er
sket, er at alle indtægter, udgifter og dermed DB er steget lineært med ko-antallet. Forskellen i DB pr.
årsko er lige med 0 (forskellen på -9 skyldes støj i modellen).
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I nedenstående tabel fremgår at stigningen i DB er lidt lavere i år 1. Stigningen er dog stadigvæk på godt
456 tkr. Indkøbet af kvier fremgår heller ikke (ret tydeligt) i denne tabel. De indkøbte kvier bogføres
selvfølgelig som en udgift i simuleringsår 1 (prisen på kælvekvier findes i kategorien ”mælk og levekvæg”
på fanebladet priser). Men desuden opstår der en status forskydning; besætningen bliver mere værd i år
pga. de ekstra dyr som nu er til stede. Den stigning i værdi bogføres som en indtægt. Den indtægt kaldes
for ”statusforskydning” (hver ekstra 1. kalvs ko som er til stede har en værdi på 6400 kr. (prisen findes i
kategorien ”statusværdier” på fanebladet priser)). Så udgifter til indkøbte kvier kompenseres et godt
stykke hende af vejen af værdistigningen i besætningen som skyldes det større antal 1. kalvskøer som er
til stede. Forskellen i DB mellem scenariet og nudriften er derfor så stor i år 1.

Det er dog også muligt, at vise hvordan økonomien ser ud, ved at ekskludere ”indtægterne fra
statusforskydning”. Det gør man også under ”priserne”; indtast ”0” ved ”Statusforskydning (1 eller 0)” i
kategorien ”Statusforskydning”. Se herned.
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I nedenstående tabel vises, at forskellen i DB er tæt på 0 i år 1 (i stedet for 455.000 kr., se side 7). I dette
år regnes nu med udgifter til indkøb af kvier, mens indtægterne fra ”statusforskydning”, altså den værdi
stigning som besætningen opnår ved at udvide ko-antallet, ikke er med i beregningen af DB.
Dækningsbidraget i nedenstående tabel kan opfattes som en pengestrøm (meget relevant for
likviditetsbudgetter). Tabellen på side 7 derimod, viser udviklingen i dækningsbidraget ifølge den korrekte
definition af DB; indtægterne fra statusforskydning inkluderes.
Bemærk at forskellen i DB i år 6 til 10 er de samme i nedenstående tabel (865.204 i år 6, …, 850.973 i år
10) i forhold til tabellen på side 7 (864.110 i år 6, …, 850.972 i år 10). Med andre ord, at inkludere
statusforskydning påvirker kun økonomien i de første år hvori besætningen får flere køer og/eller ungdyr
og dermed bliver mere værd fra år til år (beløbet for statusforskydning er større i scenariet end i nudriften
i disse år). Værdien for statusforskydning i år 6 til 10 (se side 6) er typisk et lille beløb (sjældent over
10.000 kr.); efter 5 år er dyr-antallet typisk stabil og er der ingen ændring i besætningens status.

Økonomien i perspektiv
På side 6 vises at DB stiger med 906.005 kroner om året! Dette beløb står dog ikke til rådighed for at
bygge en stald. I DB inkluderes nemlig kun variable omkostninger (foder, avl, dyrlæge og øvrige
omkostninger (savsmuld, ryk, rådgivning mm.)). Men hvis der mælkes flere køer, skal der også regnes
med flere omkostninger til arbejde, elektricitet, forsikring og andet (kapacitetsomkostninger).
Forskellen mellem stigningen i DB og disse ekstra kapacitetsomkostninger står til rådighed for afskrivning
og forrentning af en tilbygning til stalden plus øvrige investeringer (robot).
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På www.simherd.com/invest/invest.htm findes et regneark som kun bruges til at finde ud af hvor stort
det maksimale investeringsbeløb er. Der skal udfyldes 6 tal i arket
1) Øverst til højre udfyldes beløbet som man fik ud af SimHerd modellen (906.005 kr.).

2) Antallet af ekstra årskøer i scenariet er lige med 66, se herned. Antallet 66 udfyldes også i årket.

Vi skal også udfylde vigtige forudsætninger for den investering vi vil foretage:
3)
4)
5)
6)

de ekstra køer skal malkes med en robot og at ekstra service omkostninger er 50.000 kr. om året
tilbygningen af stalden har en levetid på 25 år,
Renten er 5%
Forsikring og vedligehold er på 3%

Arket viser at stigningen i DB (på 906.005 kr.) kan bruges til at finansiere en investering på maksimalt
4.098.720 kr.

Bemærk! I konkrete tilfælde af udvidelser kan regnearket fint bruges som et fingerpeg, men det
anbefales at inddrage økonomikonsulenten for at diskutere alle ekstra kapacitetsomkostninger.
Regnearket kan ikke bruges til at lave investeringsbudgetter eller likviditetsbudgetter da vi tager
udgangspunkt i stigningen i DB pr. år i simuleringsår 6 til 10; en lavere DB i de første år giver selvfølgeligt
et lavere rådighedsbeløb i de første år.
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