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Høringssvar – utkast til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus 

 

Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 01.02.13 med utkast til nytt regelverk om hold og 

fremvisning av asiatisk elefant i sirkus. Hovedinnholdet i forskriftsutkastet er at det foreslås å 

tillate fremvisning av asiatisk elefant på det vilkår at det stilles særlige krav til hold og 

fremvisning. Det gjelder særlig krav om hold i grupper, forbud mot oppbinding og mot bestemte 

belastende øvelser, og bestemmelser om areal, underlag og miljøberikelser, temperaturregulering 

og forebyggende helsestell. 

 

Rådets vurdering 

 

Rådet for dyreetikk har tidligere støttet et forslag om forbud mot bruk av asiatisk elefant i sirkus 

(Høringssvar til forskrift om fremvisning av dyr, 2010). Rådet mener at det finnes tungtveiende 

grunner som tilsier at elefanter ikke skal holdes eller fremvises i sirkus. 

 

Miljøet som tilbys elefanter i sirkus tilfredsstiller ikke dyras behov for fri bevegelse og sosial 

kontakt med artsfrender (Iossa et al. 2009, VKM, 2008). I en oversiktsartikkel over bruk av 

udomestiserte arter i sirkus (Iossa et al. 2009) påpekes det at egnede arter bør ha et lite 

arealbehov, enkle sosiale strukturer, lav kognitiv funksjon og være økologisk uspesialiserte (dvs. 

at arten benytter et bredt spekter av ressurser). Arten bør også kunne transporteres uten at 

velferden påvirkes i negativ retning. Det konkluderes med at elefanter er dårlig tilpasset et liv i 

sirkus. I en statlig utredning som skal danne grunnlag for ny dyrevelferdslov i Sverige, anbefales 

det å forby elefanter i sirkus grunnet de stressbelastninger og begrensninger av naturlig atferd 

som sirkusmiljøet medfører (Ny djurskyddslag, SOU 2011:75). 

 

Elefanter i sirkus er utsatt for overvekt og helseproblemer som leddplager, sprekkdannelser i 

føtter, halthet og brokk (Iossa et al. 2009). Det finnes sannsynligvis få eller ingen veterinærer i 

Norge med faglig spesialkompetanse på elefanter, noe som øker risikoen for feilbehandling av 

syke eller skadde elefanter.  
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Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en 

risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i 

sirkus. I VKM-rapporten anføres det at: «Dagens sirkuselefanter har med høy sannsynlighet selv 

vært ville elefanter eller deres foreldre har vært det, og dermed er det stor sannsynlighet for at 

de har måttet gjennomgå en «breakdown». Dette er en prosess som innebærer psykisk 

nedbryting av dyret». Det er ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon på hvorvidt europeiske 

sirkuselefanter er født i fangenskap eller om de er villfanget. Hvilke treningsmetoder som er 

benyttet er også ukjent. Basert på reproduksjonstallene fra asiatiske elefanter i fangenskap, vil 

ikke bestanden kunne opprettholdes på sikt uten tilskudd fra den ville populasjonen. Dersom en 

elefant i framtiden blir brakt til Norge, har den derfor mest sannsynlig blitt fanget og temmet. 
 

Ut i fra dagens situasjon mener Rådet at det ikke er mulig å gi asiatiske elefanter i sirkus et 

akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i høringsbrevet. 

Rådet for dyreetikk ønsker derfor et forbud mot hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus. 
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