
    

Kirkeudvalget har ved brev af den 15. januar 2020 (KIU alm. del – spørgsmål 

11) bedt om min besvarelse af spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse, om det i Danmark er et krav til anerkendte trossamfund, 

at de opgiver antallet af deres medlemmer?”  
 

Svar: 

Ja, der stilles visse krav til anerkendte trossamfund om, at de opgiver antallet af 

deres medlemmer.  

De relevante regler herom findes i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om tros-

samfund uden for folkekirken (trossamfundsloven) og i bekendtgørelse nr. 
1283 af 15. november 2018 om Trossamfundsregistret: 

Det er en betingelse for, at et trossamfund kan registreres som anerkendt tros-

samfund, at det har mindst 50 myndige medlemmer, der enten har fast bopæl i 
Danmark eller dansk indfødsret. Det følger af trossamfundslovens § 7, stk. 1, nr. 

1. 

Anmodning om anerkendelse som trossamfund skal derfor indeholde oplysnin-

ger om antal myndige medlemmer i trossamfundet. Det følger af trossamfunds-
lovens § 7, stk. 2, nr. 2. 

Efter anerkendelsen er det anerkendte trossamfund og menigheder forpligtet 
til give oplysninger til Trossamfundsregistret bl.a. om antallet myndige med-

lemmer og om ændring i medlemstallet. Dette følger af bekendtgørelse om 
Trossamfundsregistret §§ 12-13.   

Herudover indkalder Kirkeministeriet hvert tredje år oplysninger fra alle aner-
kendte trossamfund og evt. tilhørende menigheder om, hvorvidt der er sket 

ændringer i bl.a. medlemstallet. Dette følger af trossamfundslovens § 20, stk. 2 
sammenholdt med bekendtgørelsens § 13.   

Kirkeministeriet kan ved besøg hos trossamfundet anmode om at få forelagt en 

fortegnelse over trossamfundets myndige medlemmer, såfremt der skønnes at 
være et behov herfor. Det følger af trossamfundslovens § 7, stk. 3, og § 20, stk. 

3. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til de to bestemmelser, at Kirke-
ministeriets adgang til ved besøg hos trossamfundet at få forelagt en medlems-

fortegnelse kun kan anvendes rent undtagelsesvist og efter en konkret vurde-
ring. Dette vil især kunne være tilfældet, hvor ministeriet konkret formoder, at 

trossamfundet afgiver urigtige oplysninger om antallet af myndige medlem-
mer. 
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