Nyhedsbrev, december 2012
Projektet ”Risikoledelse”

Den 14. december 2012

Kære projektdeltagere, medlemmer af styregruppen og samarbejdspartnere
Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en julehilsen til alle
som har været fast eller løst tilknyttet til projektet i løbet af 2012.

1. Projektstatus
Der er bred enighed om, at den afholdte workshop den 11. oktober 2012 på Videncentret for
Landbrug i Århus var vellykket med gode indlæg og diskussioner og en tro på, at det præsenterede
værktøj (RiBAY) kan blive et godt redskab for svineproducenter og deres rådgivere.
Men tilbagemeldingen fra workshoppens deltagere var lige så klart, at det forudsætter, at en række
vigtige problemstillinger bliver løst. Det drejer sig især om:
I.
II.
III.

nemmere indtastning af data
bedre beregning af sandsynligheder og samvariation i modellen
mere brugervenlig præsentation af resultaterne

Ad. I
Websiden (http://risiko-svinebrug.hugin.com) er siden workshoppen blevet ændret således det nu er
langt nemmere at indtaste de nødvendige data til modellen (der udgør den bagvedliggende motor).
Det gælder fx både omkring indtastning af foderforbrug og koder for indtastning af valg af
risikoinstrumenter.

Ad. II
Der har vist sig at være et stort behov for at lave bedre beregninger af sandsynligheder og
samvariation i modellen. Det har også betydet, at vi har skullet skaffe mange flere data til
beregningerne fra bl.a. DLG og Videncentret. Det har været en langt mere krævende opgave end
oprindeligt forventet.
Mandag den 10. december havde vi et nyt møde med DLG, som lovede at levere flere prognosedata
mv. Samtidigt er afdelingen for Økonomi på Videncentret i færd med at skaffe regnskabsdata til
beregning af sandsynligheder for udbyttesvingninger i plante- og svineproduktionen.
Der har også været afholdt en række projektmøder med deltagelse af FOI og Hugin i både oktober
og november med henblik på at tjekke modellens opførsel og resultater. Møderne har bekræftet, at
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en solid beregning og dokumentation af de anvendte sandsynligheder og sammenhænge er helt
afgørende for RiBAY’s troværdighed.

Ad. III
På websiden er der nu mulighed for, at man kan vælge hvilke former for præsentationer af de
simulerede resultater, som man ønsker. Det gør man ved at vælge i en menu af muligheder. Dermed
håber vi også at have opfyldt de brugerønsker, som blev fremsat på workshoppen i oktober.

2. Tilbagemelding fra Styregruppen
Styregruppen for projektet afholdt møde umiddelbart efter workshoppens afslutning den 11. oktober
2012. Her blev der vedtaget følgende plan for projektets videre forløb:
1. Løsning af forhold omkring inddata og samvariation foreligger 15. november 2012
2. Driftsorganisation etableret

31. december 2012.

3. Præsentation af programmet ved møder, således at det kan
anvendes ved budgetlægning 2014

Efteråret 2013.

Ad. 1
Som tidligere nævnt har det desværre ikke – på trods af stor indsats fra ikke mindst Anders og
Svend – været muligt at løse alle problemstillinger omkring inddata og samvariation inden for den
deadline, som blev fastsat af Styregruppen.
Som ny deadline for løsning af de datamæssige udfordringer har vi fastsat slutningen af december i
år. På det tidspunkt vil RiBAY derfor være klar til brug af landmænd og rådgivere. Der vil dog
også i det nye år stadig være behov for en løbende opdatering og forbedring af datagrundlaget.

Ad. 2
Torben Ulf er i gang med at undersøge mulighederne for en driftsorganisation for RiBAY’s
forankring på Videncentret. Det kræver bl.a. løsning af en række IT-problemstillinger og en analyse
af det økonomiske forretningsgrundlag. Dette afventer resultatet af den nedenfor nævnte
markedsundersøgelse.
Videncentret har derfor besluttet at gennemføre en markedsanalyse af den forventede efterspørgsel
efter den type risikostyring, som værktøjet kan bidrage med. Formålet er som bekendt at lave en
risikostyring på det budgetterede resultat for det kommende budgetår. Resultatet af
markedsundersøgelsen forventes at foreligge ultimo januar 2013.
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Ad. 3
Det forventes, at risikoværktøjet skal præsenteres ved en række møder i foråret 2013 med deltagelse
af landmænd, rådgivere, ansatte i finansieringsinstitutter og andre med interesse i risikoledelse
inden for landbruget.

3. Fremtidige aktiviteter
Der er besluttet at flytte projektets aflevering til Styregruppen fra den oprindelige dato 5. december
2012 til mandag den 21. januar 2013 på Syddansk Universitet.
Det er planen, at projektgruppen også vil mødes en eller flere gange i 2013 med henblik på at sikre
risikoværktøjets troværdighed og funktionalitet i forhold til landmænd, rådgivere og andre brugere.

Jeg takker for samarbejdet i 2012 - og ønsker alle en rigtig god jul og godt nytår.

Mogens Lund

