
Tanskalaiset sianlihatuotteet voivat saada kolme sydäntä sisältävän ”Bedre 
Dyrevelfærd” (parempi eläinhyvinvointi) -logon. Värilliset sydämet ilmaisevat 
sikojen hyvinvointiin tehtyjä parannuksia. Logon ideana on antaa kuluttajille 
enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuus tukea eläinten hyvinvointia heille ja 
heidän kukkarolleen sopivalla tavalla. Riippumatta siitä valitsevatko kuluttajat 
yhdellä, kahdella tai kolmella sydämellä varustetun sianlihatuotteen, he 
näkevät, kuinka paljon enemmän eläinten hyvinvointia he voivat ostaa 
rahoillaan.

Tuottaja Niels Aage Arve saa hintalisän 
markkinoimalla sikojaan ”Heart Pig” 
-hyvinvointibrändin alla. Korkeampi hinta kattaa
lisäkustannukset, jotka syntyvät sikojen
kasvattamisesta brändin vaatimusten mukaan

(SEGESin laskelmien mukaan).

Mikä on Heart Pig?

Hyvät käytännöt – Järjestelmän vaatimukset

Heart Pig – 
Hyvinvointijärjestelmä
Tuotantomuoto: Yhdistelmäsikala  
Alkuperämaa: Tanska
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Kustannus-hyötyanalyysi

• Sikojen häntiä ei typistetä
• Välikasvatuksessa ja loppukasvatuksessa sioilla on 10 % enemmän tilaa
tavanomaiseen tuotantoon verrattuna
• Olkia on jatkuvasti oltava kaikkien eläinten saatavilla. Olkihäkin on todettu
olevan tässä avainasemassa sen sijaan, että
oljet tarjottaisiin lattialle
• Emakot ovat kaikki tuotantovaiheet
vapaana lukuun ottamatta muutamaa päivää
porsimisen jälkeen

Eläinten hyvinvointimerkintä asettaa tiukat 
vaatimukset sikatiloille. 
Jotta sianliha saa 
hyvinvointimerkinnän, 
sikojen olojen on 
täytettävä lukuisia 
perusvaatimuksia. 
Vaatimukset ovat 
huomattavasti tiukempia 
kuin nykyiset lakisääteiset 
vaatimukset Tanskassa ja 
EU:ssa ja siten tiukempia 
kuin perinteistä tuotantoa 
koskevat vaatimukset.

Tutkimus- ja projektilinkkejä 
https:// www.eupig.eu/  
Linkki tekniseen raporttiin
Ota yhteyttä RPIG:hen (Tanska): 
Claus Hansen.

Hyvinvointibrändin vaatimusten vuoksi 
tuotantokustannukset ovat 
korkeammat. 
Suurempi tilavaatimus lisää kiinteitä 
kustannuksia.
Emakot syövät enemmän, koska 
vapaana ne liikkuvat enemmän.
Suurten karsinoiden lämmittämiseen
kuluu enemmän energiaa (33 
kWh/emakko). 
Vieroitusta edeltävän 
porsaskuolleisuuden voidaan odottaa 
olevan hieman korkeampi. (+2,5 %) ja 
emakkokuolleisuus on suurempi (+1,5 
%), minkä takia ensikoita täytyy hankkia 
aiempaa enemmän.
Eläimille on ostettava olkitelineitä ja 
huomattavia määriä olkia (160 
kg/emakko/vuosi ja 21 g/sika/päivä).
Olkien lisäämiseen kuluu 30 % 
enemmän työaikaa. Näiden oletusten 
pohjalta tuotantokustannukset ovat 7,9 
% korkeammat nousten 1,41 €/kg:sta 
1,52 €/kg:aan teuraspainolta.

Edellä kuvatut tuotannon 
lisäkustannukset katetaan 
korkeammalla markkinahinnalla, joka 
on noin 0,17 €/kg. Mahdollisena etuna 
on myös liiketoiminnan parempi pitkän 
aikavälin vakaus, sillä tuotetta voidaan 
markkinoida tarkasti määritellyn 
toimitusketjun kautta ja selkeästi 
erottuvan, lisäarvoa tuottavan brändin 
alla, jonka kuluttajakysyntä vaikuttaa 
olevan kasvussa.

Niels Aage Arve pitää emakot vapaana lukuun 
ottamatta muutamaa päivää porsimisen jälkeen

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta 
avustussopimuksen nro 727933 nojalla. Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemystä, eikä 
Euroopan komissio ole vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä

https://www.eupig.eu/meat-quality
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