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1. INDLEDNING 
Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at indgå kontrakt om overdragelse af ejerskabet over de 
fire danske pensionerede cirkuselefanter. Overdragelsen sker i samspil med det planlagte forbud 
mod hold og fremvisning af vilde dyr i cirkus. De fire danske pensionerede cirkuselefanter vil 
blive overdraget vederlagsfrit til den ansøger, der opnår det samlet set højeste antal point.  
 
Tildelingskriterieriet er "bedste forhold mellem tidsperspektiv og dyrevelfærd". Der 
redegøres fyldestgørende for tildelingskriterierne i dette dokument.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet afholder en konkurrencepræget ansøgningsproces med henblik på 
at identificere den bedst egnede aftager. Der ansøges om overtagelse af ejerskabet af de fire 
danske pensionerede cirkuselefanter fra hhv. Cirkus Arena og Cirkus Trapez. Der følger ingen 
økonomisk kompensation med overtagelse af ejerskabet. Det er ansøgeres eget ansvar at opnå 
tilstrækkeligt kendskab til elefanterne forud for ansøgningen. Ansøgninger skal være gældende i 
60 kalenderdage fra frist for indlevering af ansøgning. 

 
Den ansøger, der opnår det højeste antal point, tilbydes at indgå en overdragelsesaftale med 
Miljø- og Fødevareministeriet. Udkast til overdragelsesaftale kan rekvireres hos Kristine Tang-
Jensen via KRTAN@MFVM.dk. Den endelige overdragelsesaftale fremsendes til den ansøger, der 
opnår det højeste antal point efter evalueringen.  
 
Formålet med statens køb og vederlagsfrie donation af elefanterne er, at sikre dyrevelfærden for 
elefanterne. Det er vigtigt, at Miljø- og Fødevareministeriet føler sig betryggede i, at elefanterne 
i fremtiden vil leve i trygge rammer, der varetager elefanternes behov, og sikrer, at elefanterne 
ikke genindføres i cirkus i fremtiden. For at Miljø- og Fødevareministeriet kan sikre elefanternes 
velfærd, skal de danske tilsynsmyndigheder have tilsyns- og sanktionsret overfor aftager, efter 
overdragelsen af elefanterne. Det er endvidere vigtigt, at befolkningen i Danmark har adgang til 
elefanterne i samme omfang, som da elefanterne levede i cirkus. Det vil være hensigtsmæssigt, 
at aftager giver adgang til eventuel forskning i elefanternes adfærd.   
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2. KRAV TIL ANSØGNING 

 
Tidsperspektiv 
Ansøger skal redegøre for, hvornår og hvordan Ansøger kan overtage ejerskabet over 
elefanterne fra de nuværende ejere.  
 
Med overtagelsen af ejerskabet følger fuldt ansvar, herunder økonomisk, for elefanternes 
fodring, pasning, opstaldning og pleje mv. 
 
Det er et mindstekrav, at Ansøger kan overtage ejerskabet over alle fire elefanter i år 2019. 
Ansøger kan, om nødvendigt, opstalde elefanterne under midlertidige forhold, i det tilfælde at 
de endelige faciliteter ikke er klar i år 2019. I så fald skal Ansøger redegøre for hvilke 
midlertidige faciliteter der anvendes. Ansøger skal dokumentere hvordan eventuelt midlertidige 
opstaldningsfaciliteter lever op til gældende lovkrav. Ansøger skal redegøre for, hvornår 
elefanterne forventes at flyttes til de permanente faciliteter som ansøgningen baserer sig på. 
 
Dyrevelfærd: Opstaldningsfaciliteter 
Ansøger skal i sin ansøgning dokumentere detaljer om Ansøgers fysiske opstaldningsfaciliteter, 
som ansøgningen baserer sig på, herunder beliggenhed, arealstørrelse, tegninger med videre.  
 
Hvis Ansøger allerede er i besiddelse af opstaldningsfaciliteterne, dokumenteres det i 
ansøgningen, hvordan disse lever op til minimumskravene og tildelingskriterierne. 
 
Hvis Ansøger har til hensigt at opføre fysiske opstaldningsfaciliteter, fremsendes tids-, kvalitets- 
og leveranceplan for opførelsen med ansøgningen. Endvidere redegøres der i ansøgningen for, 
hvordan de fremtidige opstaldningsfaciliteter lever op til minimumskravene og 
tildelingskriterierne. 
 
Hvis Ansøger har til hensigt at erhverve sig allerede eksisterende fysiske opstaldningsfaciliteter, 
fremsendes tidsplan for overtagelsen med ansøgningen. Endvidere redegøres der i ansøgningen 
for, hvordan opstaldningsfaciliteterne lever op til minimumskravene og tildelingskriterierne. 
 
Det skal, på baggrund af de fremsendte dokumenter, fremgå hvordan det praktisk og 
økonomisk er realistisk og forventeligt, at ansøger vil være i besiddelse af de beskrevne 
faciliteter på den angivne dato for elefanternes indflytning. Det bemærkes, at denne dato kan 
være efter Ansøgers overtagelse af ejerskabet over elefanterne, som senest skal finde sted d. 
31. december 2019.  Elefanterne opstaldes af aftager under midlertidige forhold i perioden fra 
overtagelsen til overførsel til de permanente faciliteter som ansøgningen baserer sig på.  

 

Dyrevelfærd: Konsulentteam  
Ansøgningen skal indeholde opdaterede CV’er på det team af konsulenter (fastansatte og 
midlertidigt ansatte) som Ansøger har til sin rådighed på tidspunktet for overdragelsen af 
ejerskabet over elefanterne fra de nuværende ejere. Af tildelingskriterierne fremgår det hvilke 
kvalifikationer der vægtes positivt.  
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3. TILDELINGSKRITERIER
Tildeling af elefantejerskab og indgåelse af overdragelsesaftale vil ske på grundlag af 
tildelingskriteriet "bedste forhold mellem tidsperspektiv og dyrevelfærd". Den Ansøger, der 
opnår det samlet set højeste antal point, tilbydes at indgå en overdragelsesaftale med Miljø- og 
Fødevareministeriet. Der følger ingen økonomisk kompensation med overtagelse af ejerskabet. 

Ved evaluering af ansøgningerne vil Miljø- og Fødevareministeriet, hvor intet andet udtrykkeligt 
fremgår, anvende de følgende kriterier og følgende vægtning: 

Pointmodel fra 0 til 5. Ved denne evaluering benyttes en lineær nulpunktsmodel, hvor bedste 
præstation opnår 5 point, mens bedste præstation + 100 % opnår 0 point. I kriterier hvor der 
er angivet minimumskrav gives 0 point til ansøgninger der netop præsterer minimumskravet. 
De øvrige ansøgninger opnår point svarende til den forholdsmæssige forskel til bedste 
præstation (point afrundes til to decimaler).  

Eksempel I: Ansøger A yder den bedst præstation blandt ansøgerene på parameteret tid. 
Ansøger A tilbyder at overtage elefanterne 100 dage efter ansøgningsfristen. Ansøger B tilbyder 
at overtage elefanterne 150 dage efter ansøgningsfristen. Ansøger A tideles 5 point. 0 point 
tildeles til 100 dage + 100 % = 200 dage. Ansøger B tildeles 2,5 point svarende til den 
forholdsmæssige forskel til bedste præstation. 

Eksempel II: Ansøger C yder den bedst præstation blandt ansøgerene på parameteret 
publikumshegn. Ansøger C’s anlæg har et hegn på 20 meter. Minimumskravet er 10 meter. 
Ansøger D’s anlæg har et hegn på 12 meter. Ansøger C tideles 5 point. 0 point tildeles ved 10 
meter. Ansøger D tildeles 1 point svarende til den forholdsmæssige placering mellem bedste 
præstation og minimumskrav. 

Hvor relevant kan flere ansøgninger tildeles det samme antal point. 

3.1 Underkriterium 1: Tid (20 %) 
Miljø- og Fødevareministeriet vil evaluere indkomne ansøgninger på en skala fra 0 til 5 i forhold 
til hvornår elefanterne fysisk kan overdrages fra cirkus til Aftager, hvor tidlig overtagelse 
vægtes positivt. Der tildeles point efter princippet under pkt. 3, tid måles i dage.  

Såfremt elefanterne først kan modtages i år 2020 vil ansøgningen blive betragtet som 
ukonditionsmæssig.  

Det bemærkes, at der er mulighed for at Aftager kan opstalde elefanterne under midlertidige 
forhold, i det tilfælde at de permanente opstaldningsfaciliteter – som ansøgningen beror på – 
ikke er færdige til elefanternes indflytning senest d. 31. december 2019.  Ved underskrivelse af 
overdragelsesaftale påtager Aftager sig at finansiere alle udgifter til elefanterne fra den dato 
hvor elefanterne overdrages og senest pr. 31. december 2019. Det fulde ansvar for 
elefanternes pasning og pleje overdrages samtidig til Aftager. 

3.2 Underkriterium 2: Dyrevelfærd (Kvalitet) (80 %) 

For underkriteriet "Dyrevelfærd (Kvalitet)" tildeles ét point, der beregnes på baggrund af de 
ligeligt vægtede delkriterier 1 og 2. Pointet beregnes ud fra gennemsnittet af de to 
pointtildelinger (point afrundes til to decimaler). 
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Delkriterie 1: Ansøgers opstaldningsfaciliteter 
 
Her foretages en samlet vurdering af Ansøgers beskrivelse af det anlæg, som Ansøger baserer 
sin ansøgning på (opstaldningsfaciliteter). Ansøger opfordres til at tydeliggøre hvordan 
faciliteterne lever op til nedenstående kriterier.  
 
Ansøgninger, som ikke iagttager nedenstående krav, betragtes som ukonditionsmæssige: 
  
Minimumskrav: 

• At anlægget er beliggende i Danmark.  
• At anlægget er beliggende i en zoologisk have, som har godkendelse hertil 

efter de relevante regler herom.  
• At anlægget er godkendt som zoologisk anlæg efter de relevante regler 

herom.  
• At det indendørs areal skal have en loftshøjde på 8 meter.  
• At anlægget, udover det nedenfor angivne indendørs areal, rummer to 

bokse til isolation og træning af elefanterne på minimum 25 kvadratmeter 
hver. Boksene skal være placeret i udkanten af anlægget så en passer kan 
etablere nærkontakt med elefanten udefra.  

• At der omkring hele anlægget findes et perimeterhegn af mindst 300 cen-
timeters højde og med mindst 300 centimeters sikkerhedsafstand. Hegnet 
skal være af en sådan beskaffenhed, at elefanterne ikke kan forcere det.  

• At mindst 80 % af det indendørs gulvareal, inklusive de ovenfor omtalte 
bokse, kan oplyses med naturligt dagslys.  

• At hele det indendørs areal, inklusive de ovenfor omtalte bokse, forsynes 
med en bund af sand på mindst 50 centimeters dybde.  

• At anlægget er forsynet med en automatisk virkende drikkevandsforsy-
ning, som alle elefanterne til enhver tid kan skaffe sig adgang til.  

• At alle ind- og udgange til anlægget er forsynet med fjernbetjente porte 
og døre.  

• At anlægget indeholder mulighed for at holde det indendørs areal inklusive 
bokse på mindst 15 C graders varme.  

• At anlægget giver alle fire elefanter mulighed til enhver tid at søge skygge 
og læ. Disse indretninger skal være passende sikret imod, at elefanterne 
vælter dem. 

• At Ansøger beskriver hvordan overførelsen af Elefanterne nærmere skal 
gennemføres, herunder valg af transportform, transportmiddel og trans-
porttid, samt hvordan Ansøger vil tage hensyn til Elefanterne mentale 
sundheds- og stressniveau på særligt transporttidspunktet. 
 

Der lægges vægt på: 
1. At der i anlægget er passende indretning, som er egnet til at stimulere 

elefanter intellektuelt samt at anspore elefanter til bevægelser og ad-
færd, som tilgodeser elefanternes sundhedsmæssige behov.  
Point tildeles efter den skønsmæssigt bedst egnede indretning, hvor 
den bedste tildeles 5 point, næstbedste tildeles 4 point, tredjebedste 
tildeles 3 point, fjerdebedste tildeles 2 point, femtebedste tildeles 1 
point og alle øvrige tildeles 0 point. 



SIDE 6                                                                                  Kravspecifikation 
 

 
 

2. At der i anlægget findes en sammenhængende strækning på mindst 10 
meter af både det yderste og inderste hegn, hvorfra publikum kan be-
tragte anlægget udefra.  
For dette punkt tildeles point efter princippet under pkt. 3 efter læng-
ste strækning i meter. Er strækningen på det yderste og inderste hegn 
ikke den samme, tælles den korteste strækning. 

3. At der i anlægget findes et bassin med ferskvand, som på det dybeste 
sted forsynes med et fladt og plant bundareal på mindst 12 sammen-
hængende kvadratmeter, som befinder sig på mindst 50 centimeters 
vanddybde. Bassinet skal, udover dette bundareal, være forsynet med 
skrånende sider, som med trin eller lignende er indrettet til, at elefan-
ter ubesværet kan gå ned i og op af vandet.  
For dette punkt tildeles point efter princippet i pkt. 3 efter det dybest 
beliggende bundareal, dog således, at enhver dybde over på 300 cen-
timeter eller dybere betragtes som 300 centimeter dyb. 

4. At alle fire elefanter holdes på et indendørs areal på mindst 600 kva-
dratmeter. Det skal være muligt at kunne opdele anlægget i mindst to 
områder af mindst 250 kvadratmeter hver.  
Der tildeles point efter systemet angivet ovenfor under pkt. 3, dog så-
ledes, at arealer på 6.000 kvadratmeter eller mere betragtes som 
6.000 kvadratmeter store. 

5. At alle elefanterne holdes på et udendørs areal på mindst 1000 kva-
dratmeter. Det skal være muligt at kunne opdele anlægget i mindst to 
områder af mindst 450 kvadratmeter hver.  
Der tildeles point efter systemet angivet ovenfor under pkt. 3, dog så-
ledes, at arealer på 10.000 kvadratmeter eller mere betragtes som 
10.000 kvadratmeter store. 

6. At Ansøgers redegørelse for hvordan opstaldningsfaciliteterne evt. er-
hverves/etableres fremstår økonomisk og praktisk realistisk i forhold til 
tids- og kvalitetskrav.  
Der tildeles 5 point for fuldt ud realistiske redegørelser og 0 point for 
fuldt ud urealistiske redegørelser. 4-1 point tildeles forholdsmæssigt på 
baggrund af hvor realistisk en redegørelse fremstår. 
 

Der er 6 pointtildelinger under dette punkt. Antallet af tildelte point lægges sammen og 
divideres med 6. Dette resultat svarer til pointtildelingen for delkriterie 1. 
 
Delkriterie 2: Ansøgers konsulentteam 
Her foretages en samlet vurdering af Ansøgers konsulentteam (fastansatte og midlertidigt 
ansatte) på tidspunktet for den fysiske overdragelse af elefanterne fra cirkus til Aftager, som 
præsenteret i de vedlagte CV’er.  
 
Nedenstående kvalifikationer vægtes positivt: 

• Naturvidenskabelig uddannelse. 
• Akademisk indsigt i elefanters trivsel og behov. 
• Dyrepasseruddannelse. 
• Dokumenteret, professionel erfaring med pasning af elefanter i systemer 

med protected contact.  
• Dokumenteret, professionel erfaring med pasning af elefanter.  
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Det konsulentteam, som samlet set i højeste grad imødekommer ovenstående kriterier, tildeles 
5 point. Det konsulentteam som samlet set i næsthøjeste grad imødekommer ovenstående 
kriterier tildeles 4 point, og så fremdeles, ned til tildelingen af 1 point til det konsulentteam der 
samlet set opnår en femte plads. 0 point tildeles øvrige budgivere.  
 
Samlet pointtildeling 
En Ansøgers opnåede antal point under delkriterie 1 og 2 lægges sammen og divideres med 2. 
Dette tal svarer til Ansøgers samlede antal point under Underkriterium 2: Dyrevelfærd 
(Kvalitet).  
 
Afslutningsvis multipliceres det opnåede point under Underkriterie 1: Tid med faktor 0,2 
(svarende til 20 % vægtning), og det opnåede point under Underkriterie 2: ’Dyrevelfærd 
(Kvalitet) multipliceres faktoren 0,8 (svarende til 80 % vægtning). Herefter sammenlægges 
værdien af de to vægtede værdier. Overdragelsesaftalen tildeles den Ansøger, der på denne 
baggrund opnår det højeste antal samlede point. 
 
 
4. REGNEEKSEMPEL 

 
Dette er et tænkt eksempel, som udelukkende har til formål at illustrere udregningsmetoden: 
 
- Underkriterium 1: Tid: Ansøger tildeles 4 point  
- Underkriterium 2: Dyrevelfærd (Kvalitet): 

o Delkriterie 1: Ansøgers opstaldningsfaciliteter:  
Ansøger tildeles hhv. 4, 5, 2, 3, 4 og 3 point 
Udregning: 4+5+2+3+4+3 = 21  
21:6= 3,5 
Ansøger tildeles således 3,5 point for Delkriterie 1 

o Delkriterie 2: Ansøgers konsulentteam: 
Ansøger tildeles 4 point 

o Udregning: 3,5+4=7,5 
7,5:2=3,75 

- Udregning: (4*0,2)+(3,75*0,8)=3,8  
 
Ansøger opnår sammenlagt 3,8 point. Dette resultat sammenlignes med de resterende 
ansøgeres resultater.  

 
 




