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Avslag på søknad om registrering av tros- eller livssynssamfunn 

Vi viser til søknad om registrering datert 28. februar 2021. 
 
Vedtak 
Statsforvalteren avslår søknaden om registrering av Norsk Vegansamfunn som tros- og 
livssynssamfunn, jf. trossamfunnsloven § 1 annet ledd, jf. § 4 første ledd.  
 
Saksforholdet 
Norsk Vegansamfunn har søkt om å bli registrert som nytt livssynssamfunn.  
 
I vedtektene definerer dere veganisme slik: «Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så 
langt som mulig og praktiserbart, alle former for utnyttelse av og grusomhet mot dyr for mat, klær 
eller andre formål.» Av samfunnets vedtekter går det frem at NVS formål er å «fremme veganisme 
og et vegansk livssyn med fokus på dyrenes perspektiv – og gjennom dette å gjøre det lettere for 
mennesker å ta dyrevennlige valg.»  
 
I registreringssøknaden opplyser dere at samfunnet har vegantreff, der veganere treffes i fellesskap. 
Hensikten er å skape et sterkt fellesskap som ivaretar den enkelte. Møtene har en seremoniell 
ramme, da de har likt innhold. De arrangeres av en lokalkoordinator, og er vanligvis sentrert rundt et 
felles vegansk måltid. Noen av vegantreffene inneholder helserelaterte temaer og foredrag. Treffene 
har også en viktig funksjon som arena for diskusjon og utvikling av livssynet. Vegansamfunnet bidrar 
også til å sette veganere og ressurspersoner i kontakt med hverandre, for støtte og samhold.  
 
En annen viktig oppgave for vegansamfunnet er å rekruttere og overbevise så mange nye personer 
som mulig. Videre planlegger samfunnet å utforme veganske alternativer til tradisjonelle 
seremonier, som vielse, navnefest og bisettelse.  
 
Norsk Vegansamfunn sin virksomhet er regulert i deres vedtekter § 3:  

«1. Norsk vegansamfunns mål er et samfunn som går bort fra utnytting, dreping og konsum 
av dyr, og som anerkjenner at dyr har interesser og rettigheter til å leve og utfolde seg i tråd 
med deres natur og artsspesifikke behov, uavhengig av nytteverdi for mennesker.  
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2. Vår overordnede oppgave er å fremme veganisme på en positiv, saklig og faktabasert 
måte, herunder: 
a) Fungere som et inkluderende samlingspunkt for veganere og veganinteresserte.  
b) Være en kunnskapsbasert informasjonsportal og en synlig aktør i ulike medier. 
c) Organisere sosiale treff, foredrag, stands og andre typer arrangementer. 
d) Være en pådriver for å øke tilgjengeligheten av veganske varer og tjenester. 
e) Representere veganisme og veganere overfor det offentlige og samfunnet forøvrig. 
f) Tilby veganere faglig støtte om de utsettes for diskriminering.» 

 
Rettsgrunnlaget 
Trossamfunnsloven § 4, første ledd fastslår at: 
 
«Et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert når det er fast organisert og har minst 50 
medlemmer».  
 
Av trossamfunnsloven § 1 annet ledd, følger det at med «tros- og livssynssamfunn menes i denne 
loven sammenslutninger for felles utøvelse av tro eller livssyn».  
 
Statsforvalterens vurdering  
Dere har søkt om registrering som et livssynssamfunn etter lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven). Sammen med søknaden har dere lastet opp samfunnets vedtekter. Det er 
denne dokumentasjonen som ligger til grunn for vårt vedtak.  
 
Hovedspørsmålet i saken er om Norsk Vegansamfunn (NVS) er å anse som et livssynssamfunn i 
trossamfunnslovens forstand. Trossamfunnsloven beskriver et livssyn som en sammenslutning for 
«felles utøvelse av (…) livssyn». Av forarbeidene1 understrekes det at definisjonen av tros- og 
livssynssamfunn først og fremst retter seg mot felles utøvelse av tro eller livssyn, og ikke mot 
innholdet i en tro eller et livssyn. Dette har sammenheng med lovens hovedmotiv, som nettopp er å 
legge til rette for praktisering av tros- og livssynsfrihet.2 Det vil derfor i første rekke være samfunnets 
konkrete aktiviteter som vil skille dem fra andre typer sammenslutninger.  
 
Aktivitetene kan imidlertid ikke vurderes helt isolert, men må kunne knyttes til en tros- eller 
livssynsoppfatning. Den aktuelle oppfatningen må ha et visst nivå av overbevisning, alvor, 
sammenheng og viktighet. En livssynsoppfatning vil normalt kjennetegnes ved at den har et 
sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål. Dette følger 
også av trossamfunnslovens forarbeider.3  
 
Ut fra deres innsendte dokumentasjon, ser vi at dere har jevnlige samlinger for medlemmene, der 
dere diskuterer og informerer om veganisme, og er opptatt av å skape et fellesskap. Dere har også 
fokus på rekruttering, noe som kjennetegner tros- og livssynssamfunn. Dere opplyser også at dere 
tar opp sentrale spørsmål rundt hvordan mennesket skal forholde seg til andre, inkludert dyr.  
 
Samfunnet definert sitt eget mål under § 3 i vedtektene, der det går frem at: «Norsk vegansamfunns 
mål er et samfunn som går bort fra utnytting, dreping og konsum av dyr, og som anerkjenner at dyr 
har interesser og rettigheter til å leve og utfolde seg i tråd med deres natur og artsspesifikke behov, 

 
1 Prop. 130 L (2018-2019) kp. 24 s. 253 
2 Prop.120 L (2018-2019) s. 253 
3 Prop.120 L (2018-2019) s. 253 
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uavhengig av nytteverdi for mennesker.» Videre er samfunnets virksomhet knyttet til å fremme 
veganisme gjennom blant annet samlinger, medier, foredrag, representasjon overfor det offentlige. 
Etter forarbeidene4 vil ikke sammenslutninger som i hovedsak driver politisk, humanitær, kulturell 
eller forretningsmessig virksomhet, regnes som et tros- eller livssynssamfunn. Det samme gjelder 
virksomheter som har andre hovedaktiviteter enn utøvelse av tro eller livssyn, for eksempel å 
fremme helse eller selvutvikling, å drøfte filosofiske spørsmål eller å bekjempe religion eller livssyn. 
Etter vår oppfatning er samfunnets hovedaktiviteter i det vesentlige sosiale treff der dere drøfter 
filosofiske spørsmål. Sammenslutninger med denne type aktivitet vil ikke regnes som et 
livssynssamfunn etter trossamfunnsloven. Vi kan heller ikke se at samfunnet «har et 
sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål», noe som vil 
kjennetegne et livssynssamfunn.5  
 
Statsforvalteren i Agder avslår deres søknad om registrering.  
 
Klagerett 
Dette vedtaket kan påklages til Barne- og familiedepartementet innen 3 uker, etter at det er mottatt. 
En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren. For å sende en klage benytter samfunnet 
vedleggsfunksjonen: «Send inn tilleggsinformasjon» i den digitale løsningen, og velger deretter 
«Klage på vedtak». Forvaltningsloven §§ 18 og 19 inneholder regelverket om å se sakens 
dokumenter. 
 
Med hilsen 
 
Eva Louise Jørlo 
rådgiver 
Justis- og vergemålsavdelingen 

  
 
Oda Eikeland Myrnes 
rådgiver 
Justis- og vergemålsavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Prop.120 L (2018-2019) s. 253 
5 Prop.120 L (2018-2019) s. 253 


