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Høring - utkast til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i 

sirkus – saksnr. 2006/34702 
Den norske veterinærforening(DNV) har fått ovennevnte høring til uttalelse. 
 

Innledning: 
DNV var svært enig i forrige forskriftsutkast hvor hold av asiatisk elefant i sirkus ble foreslått 
avviklet på bakgrunn av godt dokumenterte vurderinger fra alle relevante fagmiljøer, inkludert 
Vitenskapskomiteen og Mattilsynet. Det er derfor med undring og forbauselse at vi registrerer 
at politiske myndigheter nå går mot disse faglige rådene og allikevel ønsker at asiatisk elefant 
skal tillates fremvist i sirkus i Norge. 
Ut i fra den siste viten om hold av elefant i sirkus fremgår det tydelig at det er svært utfordrende 
å få dette til samtidig som elefantene tilbys forsvarlig dyrevelferd. Det forhold at det i 
europeiske sirkusmiljøer finnes et antall elefanter som fremvises, er ikke noe godt argument for 
å fortsette denne praksisen. Tvert i mot ville Norge ved å innta en klar holdning til dette 
spørsmålet understreke den tydelige satsingen på dyrevelferd som vi ønsker å fremstå med, og 
samtidig yte et viktig bidrag til at hold av asiatisk elefant i sirkus avvikles også i andre land.  
 
DNV vil derfor sterkt oppfordre til at landbruks- og matministeren reviderer sitt standpunkt i 
denne saken. 
 
Dersom endringene i forskriften likevel opprettholdes har vi følgende kommentarer til de 
foreslåtte endringene: 
 

Generelt: 
I og med at det stilles strenge krav til hold og fremvisning av asiatisk elefant, forutsetter vi at 
Mattilsynet prioriterer tilstrekkelige ressurser til å føre nøye tilsyn med at bestemmelsene faktisk 
overholdes. Særlig gjelder dette på steder hvor det kan være problematisk å gjennomføre de 
nødvendige tiltak som er fastsatt, og forhold vedrørende transport mellom oppholdsstedene. 
 

Kommentarer til de enkelte paragrafene: 

 

§ 20 – Sosialisering 
I og med at hannelefanter har relativt lange brunstperioder og at det i denne perioden kan være 
svært utfordrende å sørge for at hannelefantene får oppfylt betingelsene som er nedfelt i 
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høringsutkastet, bør en vurdere å forby hold av hannelefanter. I alle fall må en ha spesiell 
oppmerksomhet rundt hold og stell av hannelefanter i brunstperioden. 
 

§ 21 – Levemiljø og oppholdssted 
DNV er uenig i at kravene til miljøberikning begrenses til der det er praktisk mulig. Hensynet til 
elefantenes velferd må her komme foran reiserutene til sirkuset. Fremvisningsstedene bør etter 
vårt syn uten mulighet for unntak, legges opp slik at både krav til miljøberikning, arealbehov og 
forhold rundt forsvarlig transport tilfredsstilles fullt ut. I tillegg mener vi at kravet til daglig tilgang 
til uteområde bør utvides til mer enn 2 timer, av hensyn til elefantenes naturlige adferdsbehov. 
 

§§ 22 og 23 
DNV støtter paragrafene som tar sikte på å ivareta elefantenes helse når det gjelder hud- og 
fotpleie, fôring og aktivitet, for å unngå helsemessige problemer og overvekt. For å kunne føre 
tilstrekkelig tilsyn med at disse forhold ivaretas, kreves det både gode pålagte 
journalføringsrutiner hos dyreholder, ofte nok tilsyn fra tilsynsmyndighetene og ikke minst 
tilstrekkelig kompetanse hos tilsynsførende personell, slik at avvik oppdages. (jfr. 
kommentarene under generelt)  
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