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Du er meget velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail for at høre 
nærmere om, hvordan du kan betænke World Animal Protection i dit testamente.

Kontakt os for at 
høre mere

World Animal Protection Danmark 
 
Amagertorv 29, 2. 
1160 København K 
 
T: 3393 7212  
E: info@worldanimalprotection.dk  
CVR-nummer: 26397448 
 
worldanimalprotection.dk  
facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark



Din arv 
kan sikre dyrene 
en lysere fremtid
Over hele verden kæmper vi for at stoppe dyremishandling og skabe bedre  
velfærd for dyrene, hvad enten der er tale om vilde dyr, landbrugsdyr, gadedyr 
eller dyr der rammes af naturkatastrofer. 

Igennem mere end 50 år har vi i World Animal Protection reddet millioner af  
dyr, som var i fare for at blive mishandlet, udnyttet eller slået ihjel.  Bjørnene på  
forsiden er to af dem. Cristi og Lydia levede i mere end 20 år under kummerlige 
forhold bag en restaurant i Rumænien, hvor de var en attraktion for restaurantens 
gæster. Nu lever de heldigvis trygt i et naturskønt reservat sammen med andre 
bjørne. 

Vi har opnået meget gennem årene, men der er stadig lang vej til en verden, hvor 
dyrevelfærd respekteres, og dyremishandling er stoppet. Denne folder handler 
derfor om et vigtigt valg. Et valg, du kan træffe. Ved at tilgodese World  
Animal Protection i dit testamente kan du være med til at beskytte verdens dyr.  

Folderen her kan hjælpe dig godt i gang med dit testamente. Mange har den  
opfattelse, at det er besværligt og dyrt at lave testamente. Men sådan behøver 
det ikke være. Tværtimod er der mange fordele ved at lave et testamente.

Ved at give et bidrag til World Animal Protection i dit testamente er du med til at 
sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde med at gøre verden til et bedre sted for dyr.

Med venlig hilsen
                          

Gitte Buchhave
Direktør 
World Animal Protection Danmark



Hvorfor oprette 
et testamente?
Det kan give ro i sindet at vide, hvordan ens arv bliver fordelt, når man ikke længe-
re er her. Hvis du vil have indflydelse på, hvem der arver efter dig, er det vigtigt, 
at du opretter et testamente. På den måde har du mulighed for at betænke de 
personer eller organisationer, som har betydning for dig, og som du ønsker at til-
godese. Med et testamente undgår du også unødig diskussion og uenighed blandt 
dine efterladte.

Arveloven indeholder bestemmelser for, hvordan din arv bliver fordelt, hvis du ikke 
har oprettet et testamente. Her ser du, hvordan din arv fordeles ifølge arveloven:

1. arveklasse: Ægtefælle, børn, børnebørn. 
 Hvis der er arvinger i denne klasse, arver andre slægtninge ikke efter dig.
 Hvis der ikke er arvinger i 1. arveklasse, går din arv til 2. arveklasse.

2. arveklasse: Forældre, søskende, søskendebørn. 
 Hvis der ikke er arvinger i 2. arveklasse, går din arv til 3. arveklasse

3. arveklasse: Bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. 
 Fætre og kusiner er altså ikke arvinger ifølge loven. 
 Hvis der ikke er arvinger i 3. klasse, tilfalder din arv staten.

Når du har oprettet dit testamente, har du gjort dit for at planlægge fremtiden og 
sikre dem, du holder af.

Det er særligt relevant at oprette testamente, hvis du: 
- er enlig uden børn
- vil betænke bestemte personer
- lever i et papirløst forhold
- vil betænke en velgørende organisation 
- har børn fra et tidligere ægteskab



Når du har besluttet dig for at oprette et testamente, anbefaler vi, at du søger råd 
hos en advokat. Så er du sikker på, at dit testamente bliver korrekt udformet efter 
dine ønsker. En advokat kan svare på dine spørgsmål, orientere dig om gældende 
arveregler og hjælpe dig med at sikre, at dit testamente overholder de juridiske  
betingelser. Mange advokater får honorar for det antal timer, de bruger. Typisk 
koster det mellem 2.000 – 5.000 kr. at oprette et testamente.

Du er altid velkommen til at kontakte os, inden du tager kontakt til en advokat. Vi 
svarer meget gerne på dine spørgsmål, og hvis du ønsker det, hjælper vi med at 
finde en advokat nær dig.

Kom godt i gang 
med dit testamente

Hvornår er dit testamente gyldigt?
Et testamente skal underskrives af en notar eller af to vidner for at være gyldigt.

En notar er en embedsmand med tilknytning til et dommerkontor. Notaren registrerer 
dit testamente i Centralregisteret for Testamenter. Det sikrer, at de ønsker, du har 
oplyst i testamentet, bliver opfyldt, når du ikke er her mere. Et vidnetestemente skal 
skrives under af to vidner. Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som et 
notartestamente, men du har ikke samme garanti for, at det kommer frem i lyset, når 
det engang bliver aktuelt. Derfor anbefaler vi, at du får dit testamente registreret hos 
notaren. 



Velgørende organisationer og ægtefæller er de eneste, som kan arve, helt uden 
at der skal betales afgift til staten. Alle andre arvinger betaler en afgift af beløb, 
der er højere end 264.100 kr.  Nærtbeslægtede arvinger fra 1. arveklasse be-
taler 15 % i boafgift, mens fjernere beslægtede arvinger foruden boafgift også 
betaler en tillægsboafgift på 25 %. For disse arvinger bliver den effektive afgift 
beregnet til 36,25 %. 

I et testamente, hvor en velgørende organisation som World Animal Protection 
arver et beløb, er der mulighed for, at arvingerne ikke skal betale afgifter. Du 
kan skrive i dit testamente, at organisationen arver (typisk 1/3) på betingelse 
af, at den til gengæld betaler bo- og tillægsafgift for de øvrige arvinger. Med 
andre ord kan du på en og samme tid tilgodese både World Animal Protection 
og dine øvrige arvinger, uden at deres faktiske arv ændres. 

Støt World Animal Protection 
– uden at arven til dine 
øvrige arvinger ændres

Testamenter, der betænker World Animal Protection, har altid stor betydning. Vores 
arbejde er udelukkende betalt af frivillige bidrag fra private, virksomheder og 
fonde, og når vi modtager en arv, er det altid en betydningsfuld ekstra gave, som 
er med til at sikre, at vi også langt ud i fremtiden kan arbejde for verdens dyr.  

Din arv rækker ind i fremtiden

Her giver vi dig et eksempel: 
Hvis en afdød med en arvesum på 1.000.000 kr. ikke har nogen arvinger i 1. 
arveklasse, kan vedkommende vælge f.eks. at lade sin niece arve millionen. I 
dette tilfælde vil niecen skulle betale både boafgift og tillægsboafgift, og når 
alle fradrag og afgifter er regnet med, vil hendes nettoarv blive 667.211 kr.

Hvis afdøde i stedet skriver i sit testamente, at niecen skal arve 667.211 kr. 
fri for afgift, og World Animal Protection indsættes som arving, så vil World 
Animal Protection skulle betale afgifterne af niecens 667.211 kr. Den reste-
rende del af arven vil tilfalde World Animal Protection, og organisationen skal 
ikke betale afgift af den del. Når niecens afgifter er betalt, vil hun, ligesom i 
ovenstående eksempel, modtage 667.211 kr., og World Animal Protection vil 
modtage 120.634 kr. i arv af afdøde.  

Din advokat vil kunne fortælle dig mere, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Sådan bruger vi vores penge

 Projekter, oplysning og kampagner
 Indtægtsgivende aktiviteter
 Administration
 Nyhedsblade m.v. 

72%

16%

1%

11%

Læs hvordan vores arbejde gør en forskel på den lange bane…



Over 20 millioner hunde bliver hvert år brutalt aflivet - blandt andet i et forsøg på 
at stoppe sygdomme som rabies. Men masseaflivninger stopper ikke spredningen 
af rabies. Den eneste effektive løsning er at vaccinere hundene. Vi redder hvert år 
tusindvis af hunde verden over ved at vaccinere dem mod rabies og ved at over-
bevise regeringer om at stoppe de meningsløse masseaflivninger.

Solstrålehistorie fra Bali
Da der udbrød rabies på Bali i 2008, forgiftede myndighederne tusindvis af  
hunde. Men hundenes smertefulde død var nyttesløs – antallet af rabiestilfælde 
faldt ikke. Vi viste Balis regering en bedre løsning: I løbet af et halvt år vaccine-
rede vi 210.000 hunde med et fantastisk resultat, 35 % færre mennesker døde 
af rabies, og antallet af rabiestilfælde blandt hunde faldt med 76 %. Regeringen 
blev så overbevist af succesen, at de stoppede de brutale masseaflivninger og  
selv fortsatte vaccinationerne. 

En tryggere fremtid 
for verdens hunde

Over 40 millioner dyr bliver hvert år ramt af katastrofer som oversvømmelser, 
tørke og tyfoner. Ofte bliver dyrene glemt i redningsarbejdet. Som den eneste 
internationale dyrebeskyttelsesorganisation rykker vi ud for at hjælpe dyrene i 
løbet af kort tid. 

Vellykket katastrofeindsats i Filippinerne
Når vi redder dyrene, hjælper vi samtidig deres ejere. En milliard af verdens fat-
tigste er nemlig afhængige af deres dyr for at overleve. Det gælder også mange 
af indbyggerne i Filippinerne, som i 2013 blev ramt af den værste tyfon i landets 
historie. Vi rykkede ud med mad og dyrlægebehandling til næsten 18.000 dyr, 
herunder køer, grise og hunde. Hvis dyrene ikke havde overlevet katastrofen, ville 
deres ejere ikke længere kunne sætte mad på bordet eller betale for deres børns 
skolegang. Vi reddede også mange familiers højt elskede kæledyr, der gav dem 
trøst og glæde midt i katastrofen.

Vi redder dyrene, når 
katastrofen rammer



”Det er fantastisk opløftende at se bjørnene i reservatet leve et trygt og sorgløst 
liv – et rigtigt bjørneliv. Det giver mig energi til at fortsætte mit arbejde, når jeg 
ser, hvordan de nyder livet. ”

Fakhar Abbas var kun et barn, da han første gang var vidne til en bjørne-hunde-
kamp. Oplevelsen efterlod ham syg i flere dage, og lige siden har han brændende 
ønsket at få stoppet den forfærdelige mishandling af bjørne. I dag leder Fakhar 
det bjørnereservat, vi er med til at drive i Pakistan. Bjørnene i reservatet har vi 
reddet fra bjørne-hundekampe og fra et liv som dansebjørne. Nu lever de et trygt 
liv med masser af plads til at klatre i træer, bade i vandhuller og lege i græsset. 

Fakhar er meget taknemmelig for den opbakning, World Animal Protection får. 
”Jeg føler mig ydmyg, når jeg oplever, hvor gavmildt folk støtter. ’Tak’ er alt for 
lille et ord. Støtten gør en kæmpe forskel i vores arbejde for at redde bjørnene.”

Fakhar er 
bjørnenes beskytter



Det kan være en god idé at forberede dit møde med advokaten ved at gøre dig 
nogle overvejelser om, hvordan din arv skal fordeles. På den måde kan advokaten 
arbejde hurtigere, og du kan spare noget af advokatbistanden. Følgende punkter 
skal du gerne have overvejet, inden du taler med advokaten:

Oplysninger om dine familieforhold: 
Information om børn, børnebørn, adoptivbørn og børn uden for ægteskabet. Infor-
mation om din civilstand og om, hvad der skal ske med eventuelle husdyr, når du 
ikke er her mere.

Oplysninger om, hvem du vil betænke i dit testamente:
Skriv navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de personer eller organisationer, du 
gerne vil betænke i dit testamente.

Oplysninger og overvejelser om økonomi:
Sidder du i uskiftet bo (se forklaring på næste side)?. Hvis ja, skal du huske din 
skifteretsattest.

Hvordan skal din arv fordeles? Ønsker du for eksempel, at bestemte ejendele skal 
overdrages til bestemte personer?

Vigtige papirer:
Vielsesattest, skilsmissepapirer, tidligere oprettet testemente, skifteretsattest 
(hvis du sidder i uskiftet bo), skøde på ejendom (hvis ejendom indgår i dit bo).

Praktiske overvejelser for tiden efter din død:
Hvem skal stå for behandlingen af dit bo? 
Har du særlige ønsker om vedligeholdelse af eventuelt gravsted?

Her er en liste over ord, som kan være nyttige for dig at kende, inden du taler med 
advokaten:

Boafgift: En procentdel af boet, der betales i afgift til staten.

Bobestyrer: Den person, du eller skifteretten har udpeget til at skulle behandle dit 
bo. Det er typisk en advokat.

Legat: Et bestemt beløb af arven eller en ting, som tildeles i arvegave til en person 
eller organisation.

Livsarving: Dine børn og deres efterkommere.

Notar: En embedsmand på et dommerkontor. Notaren bekræfter underskrivning af  
testamenter og opbevarer en kopi i Centralregisteret for Testamenter.

Notartestamente: Et testamente, som underskrives af en notar.

Privat skifte: Deling af boet, som arvingerne selv står for – eventuelt med hjælp fra 
en advokat.

Skifteretsattest: Attest, som udleveres af skifteretten. Attesten angiver, hvordan et 
dødsbo skal behandles, og legitimerer ægtefælle eller arvinger til at råde over boet.

Tvangsarv: Den del af din formue, som du ikke selv kan råde over. Ifølge loven skal 
25 % af dit bo gå til dine tvangsarvinger.

Tvangsarvinger: De arvinger, der har krav på at arve efter dig, hvis du ikke har 
skrevet testamente. Det vil sige din ægtefælle, børn og børns efterkommere.

Testator: Den, der opretter testamentet.

Universalarving: En person eller organisation, som betænkes hele formuen.

Uskiftet bo: En ret, den længstlevende ægtefælle har til at kræve rådighed over 
hele afdødes formue uden indflydelse fra andre arvinger.

Vidnetestamente: Et testamente underskrevet af to vidner i stedet for notaren.

Huskeliste til mødet 
med advokaten

Ordliste


