København 06.04.2018

Ang. forbud mod vilde dyr i cirkus
Vi skriver for at takke dig for dit arbejde for at hjælpe de vilde dyr i cirkus. Det er
noget som alle dyreværnsforeninger sætter stor pris på, og når Danmark kommer på
linje med de mange lande, som allerede har lovgivet på området, så vil vi regne det
for et væsentligt fremskridt for dyrevelfærden.
Samtidig er vi bekymrede for, at der vil blive givet så lang frist til udfasning af de vilde
dyr, som i dag fremvises i cirkus, at lovens formål ikke opfyldes. Derfor skriver vi til
dig i fællesskab for at bede dig bruge din indflydelse til at sikre den kommende lov så
hurtigt som muligt vil stoppe, at vilde dyr tvinges til at optræde med alle de negative
konsekvenser dette har for dyrenes velfærd.
Vi har gennem pressen erfaret, at det endnu ikke er besluttet, hvor lang en udfasningsperiode, som loven vil have. Vi forstår, at, at der overvejes en udfasning på 3-5
år. Dette er efter vores opfattelse for lang en frist, og vi anbefaler, at fristen bliver
maksimalt 2 år.
Herefter mener vi, at elefanterne skal have mulighed for at leve resten af deres liv i
reservater eller dyreparker, hvor deres naturlige adfærd kan tilgodeses, og de ikke
tvinges til at udføre kunster eller ustandselige dyretransporter.
De elefanter som i dag fremvises i cirkus i Danmark vil leve i mange år, og derfor er
det særlig vigtigt, at der ikke gives dispensation til, at disse dyr fortsat må fremvises i
længere tid. I så fald kan Danmark let ende som det sidste land i Europa, der tillader
en sådan praksis. Hvis man eksempelvis tillod, at de elefanter som i dag holdes i
cirkus måtte fremvises resten af deres liv, så kunne dette være en periode på op til
40 år.
I de lande som allerede har taget skridtet har man benyttet en kort udfasningsfrist.
En række eksempler på dette er som følger:
•
•
•
•
•

Irland: Forbud vedtaget i begyndelsen af november 2017, implementeret januar
2018.
Italien: Vedtaget november 2017, forventes implementeret udgangen af 2018.
Belgien: Vedtaget juli 2013, implementeret februar 2014.
Rumænien: Vedtaget juni 2017, implementeres 2018.
Holland: Vedtaget 2014 og implementeret i 2015.

Cirkus har som branche i mange år været bekendt med, at et forbud ville blive
indført og har haft tid til at tilpasse deres forestillinger. I dag er det da også sådan, at

de færreste cirkus anvender vilde dyr. Allerede af den årsag vil det ikke være rimeligt
at tilgodese en lille del af branchen, der ikke har reageret, på bekostning af dyrevelfærden.
Vi forstår også, at det vil være en del af forhandlingerne at forbedre forholdene
for dyrene i en overgangsperiode. Dette hilser vi velkomment, men vil samtidig
bemærke, at det ikke er muligt at indføre regler, der vil tilgodese dyrenes velfærd på
en måde, så denne bliver acceptabel. Der er ligeledes en kendt modsætning mellem
bedre dyrevelfærd for dyrene og offentlighedens sikkerhed. Derfor må regler om
velfærd ikke træde i stedet for en endelig slutdato for, hvornår de vilde dyr ikke
længere kan fremvises i danske cirkus.
Vi er fuldt overbeviste om, at det vil være muligt at sikre dyrene et værdigt liv i et
naturligt miljø, og vil gerne være konstruktive medspillere omkring dette. Men dette
fordrer, at der sættes en konkret og kort udfasningstid i forbindelse med implementering af forbuddet.
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