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Høringssvar over Rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. 
 
 
Rapporten gennemgår den gældende lovgivning i og udenfor Danmark 
omkring fremvisning af dyr i cirkus og behandler etiske, 
sikkerhedsmæssige og dyrevelfærdsmæssige overvejelser omkring 
fremvisning af dyr i cirkus. Afslutningsvis fremsættes et forslag til ændring 
af dyreværnsloven på områder relateret til hold og fremvisning af dyr i 
cirkus mv. og et udkast til bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i 
cirkus mv.  
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har for de 
dyrearter, der fokuseres på i rapporten, alene forskningsmæssig ekspertise 
vedrørende heste. Generelt finder vi dog, at begrænsninger i 
opstaldningsforholdene under turne, af dyrevelfærdsmæssige grunde bør 
ledsages af regler for, hvor lang tid af året, der må turneres.  
 
Desuden synes de specifikke krav for elefanter under turne 
(bekendtgørelsens Kapitel 3) umiddelbart problematiske. I henhold til 
Kapitel 3 synes det at være tilladt, at opstalde elefanterne i transportvognen 
i størstedelen af døgnet, hvor kravet til loftshøjde er mindst 3,2 m (§ 29, stk. 
2). Det er vanskeligt at forestille sig, at denne loftshøjde tillader naturlige, 
vertikale bevægelser, ikke mindst for de store elefant arter, som f.eks. den 
afrikanske elefant, der kan blive op til 4 m høj. Endelig skal vi gøre 
opmærksom på, at der i Kapitel 3, § 48 henvises til § 46, hvilket formentlig 
skulle have været en henvisning til § 47.  
 
I forbindelse med regler for heste finder DJF, at arbejdsgruppens forslag til 
bekendtgørelse indeholder en væsentlig forbedring i forhold til Lov om 
hold af heste, idet heste i henhold til bekendtgørelse forslagets §37 skal 
opstaldes med mulighed for kontakt med artsfæller. Dette har en 
veldokumenteret gavnlig effekt på hestes adfærd og velfærd. DJF finder 
imidlertid ikke, at arbejdsgruppens anbefaling til Justitsministeriet 
vedrørende dispensation fra hestelovens krav til loftshøjde i den periode, 
hvor cirkus turnerer, er velbegrundet.  
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I forbindelse med arbejdsgruppens overvejelser omkring forhold for heste 
(s. 54 til 57) foreslås fravigelse af reglerne for loftshøjde i Lov om hold af 
heste i den del af året, hvor cirkus turnerer. Arbejdsgruppen begrunder 
dette med, at opstaldning i telte må formodes at indebære naturlig 
ventilation og mindre risiko for at komme til skade ved interaktion med 
teltdugen. Krav om opstaldning i telte eller krav om, at lofter skal bestå af 
teltdug, fremgår dog ikke.   
 
Som det nævnes i rapporten er kravet til loftshøjde fastsat for at sikre 
hestens bevægelsesfrihed og en tilstrækkelig god ventilation.  De 
velfærdsmæssige konsekvenser af loftshøjden i hestestalde er dog endnu 
ikke videnskabeligt dokumenteret.  Af DJF’s tidligere høringssvar over 
Bekendtgørelse om loftshøjde i hestestalde af 11. januar 2008 fremgår, at 
der i de gældende regler for hold af heste ikke er overensstemmelse mellem 
kravet til loftshøjde og kravet til rumfang i stalde, hvilket især gælder de 
reducerede krav til loftshøjde i Bekendtgørelsen. Turné sker formodentlig 
mest i den varme periode, hvilket kunne tale for, at god ventilation er 
nødvendig.  
 
Desuden skal vi gøre opmærksom på, at der i den nye bekendtgørelse vedr. 
hold af heste er indført graduerede regler for loftshøjde til heste og 
hestelignende dyr. Kravet er ikke 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse 
for alle heste uanset størrelse, men er gradueret efter størrelse (stangmål). 
Med de nye graduerede regler for loftshøjde til heste er der ikke 
umiddelbart belæg for, at der skal gives yderligere dispensation. 
 
Vedr. arealkrav til folde anfører arbejdsgruppen, at kravet i Lov om hold af 
heste er indført for at sikre, at hestene får den fornødne motion, og at der 
derfor ikke er samme arealbehov for til cirkusheste, der også opnår motion 
på anden måde. DJF skal i denne forbindelse oplyse, at arealkravet i Lov 
om hold af heste ikke udelukkende er indført for, at hestene skal få motion. 
En del af begrundelsen er, at heste har velfærdsmæssige fordele af at kunne 
udføre fri bevægelse og naturlig adfærd i øvrigt. Dette gælder også for 
heste i hård træning, f.eks. konkurrenceheste i dressur, trav, og spring. DJF 
finder derfor ikke, at tvungen motion fuldt ud kan erstatte et foldophold. 
Arealet af en fold under turneringsforhold bør være tilstrækkeligt stort til, 
at foldophold bevarer sin værdi for hestene (mulighed for at udføre 
naturlig adfærd, f.eks. fri bevægelse, foragere).  
 
Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at lovgivningen for hold af 
heste ikke nødvendigvis er velegnet til zebraer. Her bør forholdene 
vurderes ud fra hvilke zebraarter og hvilket køn, der er tale om.  
 
 
 
På vegne af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
 
Med venlig hilsen 
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