
Producent Niels Aage Arve ontvangt een prijspremie voor 
het op de markt brengen van zijn varkensvlees onder het 
welzijnsmerk 'Heart Pig'. De hogere prijs dekt de extra 
kosten van het produceren van zijn varkens volgens de 
specifieke normen van het merk (volgens

berekeningen door SEGES).

Wat is Heart Pig?

Beste stalpraktijk - Vereiste welzijnsschema

‘Heart Pig’ -Welzijnsschema 
Productiepunt: Gesloten bedrijf
Land van herkomst: Denemarken
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Kosten-Baten analyse

Varkensproducten in Denemarken kunnen het logo 'Bedre Dyrevelfærd' (Beter 
dierenwelzijn) dragen, dit logo zijn die drie ingekleurde harten die de 
verbeteringen in het dierenwelzijn voor het varken representeren. Het idee is om 
consumenten meer keuze te geven, en hen in staat te stellen om dierenwelzijn te 
ondersteunen naargelang hun eigen budget. Of consumenten nu varkensvlees 
kiezen met één, twee of drie harten, ze kunnen zo zien hoeveel meer 
dierenwelzijn ze kopen voor hun geld. 

• Staartcouperen wordt niet uitgevoerd in de stal
• De gespeende biggen en vleesvarkens hebben 10% meer ruimte dan normaal
• Alle dieren moeten continu toegang hebben tot stro. Er worden stro-rekken 
gebruikt. Zij hebben een belangrijk voordeel gevonden bij het gebruik van rekken 
in vergelijking met stro op de vloer, wat is dat dit 
stro altijd toegankelijk is
• Zeugen bevinden zich gedurende de gehele 
cyclus in een losse behuizing, met uitzondering 
van een paar dagen bij het werpen
Het dierenwelzijnslabel stelt 
strenge eisen aan 
varkenshouders voordat het 
varkensvlees wordt 
geëtiketteerd met het etiket 
voor dierenwelzijn, de 
omstandigheden voor varkens 
op boerderijen moet voldoen 
aan een aantal basisvereisten. 
Deze vereisten zijn aanzienlijk 
strenger dan de huidige 
wettelijke vereisten in 
Denemarken en in de EU, en 
daardoor strenger dan de 
eisen in standaard of 
conventionele productie. Verder onderzoek & Project Links

https: // www.eupig.eu/
Link naar technisch rapport
Neem contact op met Claus 
Hansen van Denemarken voor 
meer informatie

De productiekosten zijn hoger door de 
vereisten van het schema.
De extra benodigde ruimte verhoogt 
de vaste kosten.
Zeugen hebben een hogere voer 
verbruik vanwege hun beweging in 
losse behuizing.
Er is meer energieverbruik om de 
grotere pennen te verwarmen (33 
kWh / zeug).
In de kraamfase is er een hogere 
mortaliteit vóór het spenen (2,5%) en 
hogere zeugensterfte (+ 1,5%), wat 
vereist dat er extra gelten zijn.
Strorekken en aanzienlijke 
hoeveelheden stro (160 kg / zeug / 
jaar en 21 gr / varken / dag) moeten 
worden gekocht.
De arbeidstijd om extra stro te 
voorzien wordt ingeschat op minstens 
30%. Op basis van deze aannames 
zijn de productiekosten 7,9% hoger, 
stijgend van € 1,41 / kg tot € 1,52 / kg 
slachtgewicht.

De extra productiekosten, hierboven 
beschreven, vallen onder de hogere 
marktprijs, van ongeveer
€ 0,17 per kilo. Er is ook potentieel op 
langere termijn voor een betere 
stabiliteit voor het bedrijf, via 
marketing van zijn product via een 
goed gedefinieerde keten en
onder een duidelijk onderscheiden 
merk met toegevoegde waarde, 
waarvoor de vraag van de consument 
lijkt te groeien.

Niels Aage biedt losse huisvesting voor alle
zeugen, behalve een paar dagen tijdens 
het werpen
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