Känslighetsanalys förklaras i detalj
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Känslighetsanalys: Den blå kolumnen i varje figur visar skillnaden i TB per år mellan scenariet och
nuläget då man änvander standardförutsättningar*
Förklaring till de gröna staplarna
• Kvigor-20%: om vi gör om hela analysen men ändrar bara en sak. Här är det att vi använder
ett pris som inte är 15 000 kr som i standardförutsättningen* utan ett pris på 12000 kr (-20%)
i beräkningarna. Vinsten blir 245 000 kr om vi använder köttrasdoser istället för 105 000 kr.
Vinsten ökar då staplarna visar skillnaden mellan att göra köttraskorsningskalvar jmf med att
göra kvigkalvar. Ett sämre pris på kvigorna gör att det är relativt sett mer lönsamt att göra
köttraskorsningar.
• Korsningskalvar: om vi gör om analysen men ändrar bara en sak. Vi sänker priset på
korsningskalvar i beräkningen. Det ger en vinst på bara 45 000 kr och inte 105 000 kr. Vinsten
blir lägre då det är mindre intressant att göra köttraskalvar.
• Ungdjur -4 kr./dag: Vi gör om hela analysen men ändrar en sak. Uppfödningskostnaden för
ungdjur blir billigare med 4 kr, kanske till lägre foderkostnad. Om det är billigare att göra
kvigor blir det bättre att göra kvigor jämfört med köttraskorsningar. Med andra ord så är det
92 000 kr dyrare att göra köttraskorsningar än kvigor.
• Mjölk -20%: Om vi gör om analysen och ändrar bara en sak, mjölkpriset blir 20% lägre. Då
ändras vinsten att göra köttraskorsningar lite grann. Av den anledningen att
mjölkavkastningen i besättningen ändras bara lite. Mjölkpriset är det viktigaste priset för en
lantbrukare men det är inte viktigt för beslutet att använda köttrasdoser eller inte. Iden att
använda köttras är en bra idé vid högt och lågt mjölkpris.
Se detaljer på nästa sida.
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Den gröna stapeln ”Kvigor -20%” förklaras i detalj
• Intäkter från kvigor är 771.000 kr lägre eftersom vi säljer 47 färre kvigor (se tabell nedan)
•

När vi gör om analysen och säger att kvigorna är mindre värda, (-20% av 15 000 kr= 3000 kr).
kommer vi förlora mindre intäkter: 47*3000 kr= 140 000kr. Istället för att förlora 771-tusen
kommer vi bara förlora 631-tusen kr (771-140= 631).

•

De här 140 000 kr är den enda skillnaden då det enda vi ändrade på var kvigornas värde.
Vilket ger att 140 000 kr är skillnaden mellan den blå stapeln och den gröna för kvigor -20%,
105 000 kr +140 000 kr = 245 000 kr.
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Den gröna stapeln ”Ungdjur -4 kr./dag” förklaras i detalj
• Eftersom vi har färre ungdjur (se tabellen nedan) har vi också lägre kostnader. Lägre
foderkostnader, seminkostnader och andra kostnader så som arbete, strö mm. Detta är en
schablonkostnad för att föda upp ungdjur i Sverige och inte en gårdspecifik kostnad.
•

Om vi upprepar analysen och säger att uppfödningskostnaden är 4 kr lägre resulterar i en
mindre kostnadsreduktion. Hur mycket mindre? 135 ungdjur x 365 dagar x 4 kr=197 000 kr
per år.

•

De här 197 000 kr är också den enda skillnaden då det var det enda vi ändrade på i
analysen. De 197 000 kr är skillnaden mellan den blå stapeln och den gröna för "ungdjur -4
kr/dag", 105 000 - 197 000 = -92 000 kr.
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