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Vedr. høring over rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.
Det Dyreetiske Råd har modtaget en henvendelse fra Justitsministeriet af 4. november 2008
(Sagsnr.: 2005-5401-0008) vedr. høring over rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.
Det Dyreetiske Råd anmodes om at komme med bemærkninger til rapporten.
Tre af Det Dyreetiske Råds medlemmer har tillige været medlemmer af Justitsministeriets
arbejdsgruppe vedrørende hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v., nemlig Ingeborg Mølbak (efter
indstilling fra Det Dyreetiske Råd), Bengt Holst (efter indstilling fra Rådet vedrørende hold af
særlige dyr), og Peter Sandøe, der har fungeret som formand for arbejdsgruppen. De tre medlemmer
tegner tilsammen de to hovedsynspunkter, der er blevet fremlagt i rapporten:
1. At det ud fra principielle etiske betragtninger, sikkerhedsmæssige overvejelser og hensyn til
dyrevelfærd er uacceptabelt at dressere og fremvise vilde dyr i cirkus.
2. At der ikke er principielle indvendinger mod fremvisning af vilde dyr i cirkus, hvis det kan
ske på en måde, der sikrer dyrene en acceptabel velfærd og begrænser sikkerhedsmæssige
risici.
Uanset den principielle stillingtagen var alle arbejdsgruppens medlemmer dog enige om, at hvis
dyr, herunder vilde dyr, fremvises i cirkus, skal der fastsættes regler, der sikrer disse dyr en god
velfærd.
De øvrige medlemmer af Det Dyreetiske Råd anerkender det store arbejde, der ligger bag rapporten.
Også blandt de øvrige medlemmer af Rådet er der delte holdninger svarende til de
hovedsynspunkter, der er fremlagt i rapporten som skitseret herover. Der er blandt Rådets
medlemmer desuden delte meninger om det etisk acceptable i overhovedet at fremvise dyr i cirkus,
uanset om de er domesticerede eller vilde.
Det Dyreetiske Råds medlemmer understreger, at hensynet til at sikre velfærden for dyr, der holdes,
trænes og anvendes til fremvisning i cirkus m.m. naturligvis skal gælde alle dyr, uanset om de er
domesticerede eller vilde. Alle Rådets medlemmer kan derfor ligesom arbejdsgruppens medlemmer
bakke op om, at der på baggrund af eksisterende viden og erfaringer fastsættes regler, der så vidt
muligt sikrer dyrenes velfærd, herunder også regler vedrørende de vilde dyr, såfremt disse fremover
holdes og fremvises i cirkus.
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