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Vedrørende søknad om registrering av trossamfunn – Church of the Flying
Spaghetti Monster
Vi viser til søknad av 17.08.16 vedrørende registrering av nytt trossamfunn.
Søknad om registrering avslås.
Vilkårene for registrering av trossamfunn følger av lov av 13. juni nr. 25 1969 om
trudomssamfunn og ymist anna. Det heter i § 1 at alle har rett til å drive religiøs virksomhet og til å
etablere trossamfunn.
Fylkesmannen gjør ingen vurdering av om den oppgitte tro i denne saken er reell eller ikke.
Fylkesmannen tar bare stilling til om vilkårene i loven for registrering er til stede.
Trossamfunn som i sin lære eller virksomhet ikke strider mot rett og moral, kan la seg registrere.
Det får dermed de rettigheter og plikter som er hjemlet i lov, jf lov om trudomssamfunn og ymist
anna § 13 (trossamfunnsloven) For å bli registrert kreves først og fremst at samfunnet må være et
felleskap basert på religiøs tro, jfr. Ot.prp. nr. 59 (1980-81)
Det er videre en forutsetning av trossamfunnet representerer en positiv verdi som Staten kan være
tjent med å vise tillit og støtte, både ut fra interesse for folkemoralen og for den del av kulturen
som det religiøse liv representerer.
Begrepet trossamfunn er ikke definert i loven eller forarbeidene til denne. Vanlig språkbruk må
derfor legges til grunn for tolking av begrepet. I ulike leksikon kan en finne moment til en
definisjon av religion som ”en bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller
grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne”. Felles for alle religioner er at tilhengerne
tror på en makt som avgjør spørsmål som står utenfor den menneskelige verden og at de innretter
sitt liv etter denne forestillingen. Videre er det religiøse begrep som for eksempel under,
åpenbaring, synd og offer.
For å kunne avgjøre om det er et trossamfunn i lovens forstand, må det i søknad om registrering
legges frem en trosbekjennelse jf. Lov om trossamfunn § 14, 1 ledd nr. 2.
Dersom det ikke kommer fram av trosbekjennelsen at samfunnet er en eksklusiv sammenslutning
av personer som delen er positiv religiøs tro som etter sin overbevisning tar sikte på en

dyptgående, varig og omfattende påvirkning av sine medlemmer, vil samfunnet etter praksis ikke
kunne registreres.
Det er opplyst i søknaden at Church of the Flying Spaghetti Monster sine grunnsetninger er:
1.
Samfunnets trosbekjennelse er at et flyvende spaghettimonster (heretter forkortet
til FSM) har laget universet. Det er Han som har skapt alt som er og alt vi føler. Vi føler
sterkt at all vitenskapen som peker mot evolusjon ikke er mer enn tilfeldigheter, iscenesatt
av Ham. For eksempel, når vitenskapsmenn finner alderen til et fossil ved hjelp av
Karbon-14-metoden, så er det FSM som ved hver måling manipulerer resultatet med Hans
Nudlevedheng. Vi har mange tekster som beskriver i detalj hvordan dette er mulig og
grunnene til at Han gjør dette. Han er selvsagt usynlig og kan med letthet passere
gjennom vanlig materie. Et annet viktig aspekt med vår tro, er at vi har funnet en sterk
omvendt korrelasjon mellom antall pirater og global temperatur. Det vil si at vitenskapen
viser oss at etter hvert som antall pirater i verden går nedover, så kryper temperaturen
oppover. Siden dette fører til jordskjelv, orkaner og andre naturkatastrofer, ser vi det som
vår oppgave å tilføre verden flere pirater. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å
holde fester med pirattema.
Fylkesmannen legger vekt på at Church of the Flying Spaghetti Monster ikke har en religiøs
praksis på en slik måte som er vanlig i trossamfunn, som bønn, religiøse ritualer og gudstjenester.
Fylkesmannen kan på bakgrunn av dette ikke se at Church of the Flying Spaghetti Monster
oppfyller lovens krav til registrering som trossamfunn.
Vedtak:
Church of the Flying Spaghetti Monster kan ikke registreres som trossamfunn etter Lov om
trudomssamfunn og ymist anna § 13.
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kulturdepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal
sendes til Fylkesmannen i Rogaland.
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avdelingsdirektør

Marie Bloch-Johnsen
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Marie Bloch-Johnsen
Saksbehandler telefon: 51 56 88 68
E-post: fmrombj@fylkesmannen.no

Side 2 av 2

