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Djurhållning för cirkushästar 

Enligt H. Schicht på Cirkus Maximum (personligt meddelande, 22 december 2016) är 

hästhållningen på Cirkus Maximum som på vilket annat stall som helst. På dagtid när hästarna 

inte uppträder hålls dem i väl tilltagna boxar på minst nio kvadratmeter och hästarna har även 

tillgång till hagar om vädret tillåter (H. Schicht på Cirkus Maximum, personligt meddelande, 

22 december 2016). I samma meddelande framgår att syftet med hästhållningen är att hästarna 

ska kunna uppträda i manegen i frihetsdressyr. Under vintern och när cirkusen inte är på turné 

hålls hästarna i boxar på cirkusens vinterkvarter i Älvsered (H. Schicht, Cirkus Maximum, 

personligt meddelande, 22 december 2016).   

Jag har valt mig att fördjupa mig i cirkusdjur med fokus på cirkushästen. Jag finner detta 

intressant då det varit mycket debatter om just djur på cirkus. Att vilda djur inte ska vara på 

cirkus ser jag som en självklarhet, men jag är nyfiken på hur det ser ut för ett domesticerat 

djur som kräver mer utrymme än till exempel hund och katt. 

Hästens naturliga beteenden 

 

Hästen är en icke-idisslande herbivor och tillgodoser sitt näringsbehov genom bete då hästens 

matsmältningssystem är speciellt anpassat för växt-fiber eller grovfoderbaserade dieter. (Zeeb, 

1981; Helsinki et al., 2002). Den största delen av sin tid letar hästen efter föda och betar, i de 

mest omfattande förhållandena upp till sexton timmar per dag (Zeeb, 1981; Helsinki et al., 

2002). Hästens basfoder är vallfoder och för att undvika hälsoproblem och beteendestörningar 

hos hästen är det oerhört viktigt att hästen får äta tillräckligt mycket och ofta (Harris, 2016).  

Hästar vilar flera gånger om dagen och gärna tillsammans med flocken, dock behöver varje 

häst ett individuellt område på cirka sex kvadratmeter så att den kan rulla, röra och sträcka på 

sig ordentligt (Zeeb, 1981). Hästen vilar liggandes upp till sex timmar per dag, i omgångar om 

tio till åttio minuter, och ståendes i åtta till tolv timmar per dag i omgångar om 5-120 minuter 

(Jensen, 2009). Hästen vilar helst på en platt yta utan luftdrag men under varma förhållanden 

får det dock gärna fläkta lite (Zeeb, 1981). 

 

Hästen har ett har ett stort behov av social kontakt (Jensen, 2009). Tillsammans med sina 

artfränder bildas sociala relationer som förstärks bland annat genom närhet, ömsesidigt 

betande, gemensam vila och vandring (Jensen, 2009). Ett mycket förekommande beteende är 

social putsning där hästarna hjälper varandra med kroppsvården samtidigt som de sociala 

banden stärks (Jensen, 1993). Vid social putsning ställer sig hästarna parallellt vid varandra 

med huvudena åt motsatta håll. Sedan putsar de varandras nackar, fortsätter längs med manen 

och ryggen ända ner till svansens bas (Jensen, 1993). 

 

Hästen lever naturligt i en så kallad haremflock där en avelshingst lever ensam tillsammans 

med sitt harem av ston och deras avkomma (Jensen, 2009).  Enligt Jensen (2009) har ston ofta 

en eller två sociala partners att spendera tiden med, förutom sina egna föl, vilket visar på att 

ston kan ha väldigt starka och bestående band till varandra. Gemensamheten i en flock är 

stark och behöver inte ha med släktskap att göra (Jensen, 2009).   

 

 

  



   
  

Lagar, förordningar och föreskrifter 

 

Djurskyddslagen (1988:534) tar upp de grundläggande bestämmelserna för hur djur ska hållas 

och skötas. 

 

Djurskyddsförordningen (1988:539) innehåller kompletterande bestämmelser till 

djurskyddslagen, där 35-36 §§ tar upp de särskilda bestämmelserna för cirkus.  

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om djurhållning vid cirkusar, saknr L 

116,  reglerar villkoren för hållande och skötsel av cirkusdjur, både på turné och vid cirkusens 

vinterkvarter, och är enligt länsveterinär M. Jernberger på Länsstyrelsen i Stockholms län 

(personligt meddelandse, 28 december 2016) den viktigaste föreskriften. 2 kap. 6 § 

DFS2007:3, saknr L 116, tar upp de särskilda bestämmelserna för hästdjur. DFS 2007:3 saknr 

L 116, tar också upp reglerna för länsstyrelsens inbesiktningar och kontroller samt cirkusens 

journalföring. 

 

Föreskrifterna om allmänna råd om transport av levande djur (DFS 2004-10) innehåller 

föreskrifter och allmänna råd vid eller i anslutning till transport av ryggradsdjur. 6 kap. 9 § 

DFS 2004-109 tar upp de särskilda bestämmelserna för tama hästdjur. 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007-06) om hästhållning, saknr 

L 101, reglerar villkoren vid all hästhållning om inte annat anges i föreskrifterna. 

 

Definition av djurvälfärd 

 

Ett försök till en vetenskaplig version av djurvälfärd definierades så sent som 1965 av The 

Brambell Committee (Jensen, 2009). The Farm Animal Welfare Council (FAWC) 

utvecklade The Brambell Committees vetenskapliga version till De Fem Friheterna, som 

lyder: 1.) Frihet från törst, hunger och undernäring. 2.) Frihet från obehag. 3.) Frihet från 

smärta, skada och sjukdom. 4.) Frihet att uppvisa ett naturligt beteende. 5.) Frihet från rädsla 

och oro (Jensen, 2009). 

Bedömning av djurvälfärd hos cirkushästar 

 

Exempel 1. I en studie med hästar ovana med transporter visades mätningar att både höjd 

kortisolhalt och höjd hjärtfrekvens ökat under en transport på 17.8±0.52 minuter (Clark et al., 

1993). Detta strider mot punkt fem i De Fem Friheterna (Jensen, 2009). Dock menar Kiley-

Worington (1990) att cirkushästar är så pass vana vid transporter att de inte påverkas av 

varken rädsla eller oro. Däremot kan diskussionen om djurvälfärd fortsätta när det kommer till 

att vänja nya och unga hästar (Kiley-Worington, 1990). 

 

Exempel 2. En bedömning av ohälsa och ångest kan enligt Kiley-Worington (1990) göras av 

att titta på det fysiska tillståndet hos cirkushästen. Om hästen har sår, visar tecken på 

stereotypt beteende eller undernäring är det ingen bra djurvälfärd (Kiley-Worington, 1990). 

Enligt en rapport (Länsstyrelsen Stockholm, 2016-09-16) enligt 24 § Djurskyddslagen (DFS 

1988:534) som utfördes efter begäran om inbesiktning av Cirkus Scott bedömdes att tre av 

cirkusens sex andalusiska hingstar såg ut att vara i gott allmäntillstånd. I samma rapport 

framgår att de andra tre andalusiska hästarna bedömdes vara i medelgott hull, men att en av 

dessa hade utstickande höftben, synliga revben samt dåligt musklad ländrygg och korsrygg. 

Detta anser jag strider mot punkt tre i De Fem Friheterna. 

  



   
  

Beteendebehov - tillgodoseende och brister 

 

Även om hästen är ett av våra mest alerta husdjur är vilan och återhämtningen otroligt viktig 

och förändringar i miljön stör dygnsrytmen och sömnmönstret (Carson 1983). Enligt M. 

Wallmark på Cirkus Wictoria (personligt meddelande, 2 januari 2017) tillgodoses detta behov 

genom att hästarna får vila större delen av dagen under. 

Enligt H. Schicht på Cirkus Maximum (personligt meddelande, 22 december 2016) är det 

första som händer när cirkusen anländer till en ny plats att hagen byggs upp och hästarna 

släpps ut. Hagen byggs så stor som möjligt för att hästarna skall kunna tillgodose sina sociala 

beteendebehov och vid ett flertal plaster i landet får cirkusen tillstånd av bönderna att använda 

deras hagar (H. Schicht på Cirkus Maximum (personligt meddelande, 22 december 2016). 

I flera tidigare rapporter (Länsstyrelsen Stockholm 2016-09-16; Länsstyrelsen Hallands Län 

2015-03-26, 2014-04-29) framgår att nästan alla hästar som hålls på cirkus är hingstar. Jag 

anser att detta är en brist då det blir omöjligt för hästarna att åstadkomma en haremsflock som 

enligt Jensen (2009) består av en hingst tillsammans med ett flertal ston och dess avkomma.  

För att hästens ätbeteende ska tillgodoses bör den kunna beta eller söka föda 14-16 timmar per 

dygn (Rifá, 1990). Enligt M. Wallmark på Cirkus Wictoria (personligt meddelande, 2 januari 

2017) har hästarna möjlighet till det. Det ligger dock ett stort ansvar på människan när det 

gäller hästens utfodring (Mellberg, 1995). Eftersom hästens anatomiska uppbyggnad gör att 

den inte kan kräkas (Planck & Rundgren, 2008) gäller det att människans har kunskap om 

hästens födointag (Mellberg, 1995). En brist i detta anser jag är hur pass kontrollerade de 

olika hästhagarna är. Enligt M. Wallmark på Cirkus Wictoria (personligt meddelande, 2 

januari 2017) gör de inte någon kontroll för att se om det finns giftiga växter i hagen.  

Styrkor och svagheter i djurskyddslagstiftningen för cirkushästar 

 

Jag anser att det är en styrka med en definierad gräns på ljudnivån i stall som regleras i 4 kap. 

22 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007-06) om hästhållning, 

saknr L 101. Dock anser jag att det är en svaghet att det inte nämns något om ljudnivån i 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om djurhållning vid cirkusar, saknr L 

116, då mekaniskt buller är något som cirkushästarna utsätts för varje dag de ankommer till en 

ny plats och cirkusen byggs upp (H. Schicht på Cirkus Maximum, personligt meddelande, 22 

december 2016). 

 

Jag anser att det är styrka i 3 kap. djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(DFS 2007-06) om hästhållning, saknr L 101, där det uppges mått för diverse utrymmen i ett 

stall samt att Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om djurhållning vid 

cirkusar, saknr L 116, hänvisar till detta i 3 kap. 1 § som innehåller förskrifter om 

cirkusdjurens vinterkvarter. Anledningen till att jag anser att det är en styrka är att cirkusarna 

då har skyldighet att ta väl hand om cirkushästarna även när de inte är på turné. 

 

Efter ett telefonsamtal med länsveterinär M. Jernberger på Länsstyrelsen i Stockholms län 

(personligt meddelandse, 28 december 2016) framgår att Sveriges lagar och regler kring 

djurhållning vid cirkus fortfarande är otydliga och komplexa trots detaljförskriften 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om djurhållning vid cirkusar, saknr L 116 

som trädde i kraft 1 november 2007 just för att förbättra detta. I samma telefonsamtal 

framgick att lagarna måste bli mer tydliga gällande djurhållning på cirkus. 
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