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i dit testamente

En gave til en 
levende verden
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En levende verden – nu og i fremtiden 

I WWF Verdensnaturfonden ved vi, at det kan lade sig gøre at bringe  
balance i naturens regnskab. Verden har de redskaber, der skal til, for at 
vende udviklingen. Derfor er vi med til at lægge pres på verdens ledere, 
når de træffer beslutninger, der har betydning for jordens natur og 
dyreliv.

Vi samarbejder med virksomheder, så de bliver mere miljørigtige, og  
vi oplyser mennesker i hele verden om de konsekvenser, ubalancen i 
naturens regnskab har for mennesker, dyr og natur. Sidst men ikke 
mindst udbreder vi løsninger og redskaber, så vi alle får mulighed for 
at handle og træffe de valg, som sikrer os, vores børn og børnebørn en 
levende verden – nu og i fremtiden. WWF Verdensnaturfonden er en 
privat natur- og miljøorganisation, og derfor er vi afhængig af private 
bidrag. I denne folder kan du læse mere om WWF og få praktisk 
information om at oprette testamente.

En gaVE til En 
lEVEndE VErdEn

En vigtig del af WWF Verdensnatur- 
fondens indtægter kommer fra  
testamentariske gaver, og vores mulighed 
for at gøre en forskel hviler på den tillid, 
som tusinder af mennesker viser os 
gennem deres donationer.

WWF Verdensnaturfonden før og nu:

1961 
Siden 1961 har WWF passet på den natur  
og det miljø, som jorden har givet os. Vores 
mission er at skabe balance i forholdet mellem 
mennesker og den natur, som er vores livs-
grundlag.

1972 
Den danske afdeling af WWF blev oprettet i 
1972, da HKH Prinsgemalen satte 35 ind-
flydelsesrige personer stævne på Fredensborg 
Slot til et konstituerende møde om WWF 
Verdensnaturfonden.

1993 
WWF var i 1993 med til at starte FSC, Forest 
Stewardship Council, som har til formål at frem- 
me bæredygtig skovdrift, og WWF anser i dag 
initiativet som den eneste troværdige certifi-
ceringsordning for bæredygtig skovforvaltning.

2007-2012 
Den første Earth Hour-event blev afholdt i 
2007, og den årlige event blev i 2012 betegnet 
som verdens største miljøaktivistiske begiven-
hed, hvor mere end 100 millioner mennesker 
deltog og slukkede lyset.



 dEt gør WWF 
VErdEnsnaturFondEn
WWF Verdensnaturfonden arbejder for at bevare 
naturen og miljøet, samtidig med at verdens fattige  
får en bedre levestandard. WWF Verdensnaturfonden 
arbejder for at skabe en udvikling, som både giver 
plads til verdens unikke natur, som sikrer at verdens 
naturressourcer bruges på en hensigtsmæssig måde,  
og som sikrer os et sundt miljø nu og i fremtiden.

Hver gang WWF modtager en arv – stor som lille  
– kommer det altid som en ekstraordinær gave,  
der gør det muligt for os at yde en særlig indsats.  
Med din hjælp kan vi sammen gøre en forskel.

Ghita Nørby: Skuespiller

”Jeg har gennem mange år fulgt Verdensnaturfondens indsats for at redde de 
stærkt truede bjerggorillaer, og jeg har besøgt Bwindi-skovene i Uganda sammen 
med WWF. 

Nu kan jeg heldigvis glæde mig over, at antallet er i fremgang, men der er brug for 
en stor og kontinuerlig indsats for at redde bjerggorillaen og mange andre truede 
dyr. Derfor støtter jeg WWF Verdensnaturfonden.”
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Tommy Dybbro: Biolog, videnskabelig medarbejder

”Gennem min mangeårige ansættelse i WWF har jeg været vidne til, at organisa-
tionen har udviklet sig til at blive stadigt mere indflydelsesrig og opnået talrige 
gode resultater for at bevare naturen og miljøet. 

Det er mit store håb, at denne udvikling fortsætter, så den danske afdeling fortsat 
kan bidrage til, at WWF tager kampen op mod det enorme pres, der er på verdens 
biologiske mangfoldighed.”
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WWF arbejder også i Grønland

WWF arbejder for bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcerne i Grønland. Arbejdet er 
blevet vanskeliggjort af de truende klima-
forandringer, som gør det endnu sværere at 
bevare de grønlandske naturværdier. 

WWF’s mål er at sikre den grønlandske 
natur, og at udnyttelse af de mange natur-
rigdomme sker på en bæredygtig måde til 
glæde for de nuværende og kommende 
generationer.
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En målrettet og vedholdende indsats gennem mere end 
50 år har gjort WWF til den mest indflydelsesrige 
natur- og miljøorganisation i verden.

Brug for en bred indsats

Da WWF blev etableret i 1961 var det primære fokus at redde truede 
dyrearter fra at uddø, men behovet for at sikre verdens natur og dens 
ressourcer har vist sig at kræve en langt bredere indsats. 

WWF er en af verdens største og mest erfarne uafhængige natur- og 
miljøbevarelsesorganisationer. Mere end fem millioner mennesker 
støtter organisationen over hele verden, og WWF har et aktivt globalt 
netværk i mere end 100 lande. 

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og 
skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF 
arbejder for dette, dels ved at bevare naturens mangfoldighed med 
fokus på de biologisk rigeste naturtyper på jorden, dels ved at sikre, at 
naturens ressourcer udnyttes på en bæredygtig måde og endelig ved at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi.

Skov
Træprodukter er i dag blevet en så indgroet del af en moderne hverdag 
– fra morgenavisen til spisebordet og de gulvbrædder, det står på – at 
vi let glemmer, hvor afhængige vi er af klodens skove og dermed også, 
hvor afgørende det er, at vi passer på dem. Samtidig er en stor del af 
vores forbrug forbundet med skovrydning på den anden side af kloden. 

Natur i Danmark 
WWF arbejder også med at sikre, at Danmark lever op til internationale 
forpligtelser på naturområdet, som følge af EU’s Natura 2000-direktiver 
og det såkaldte 2020-mål om stop for tilbagegangen i biologisk  
mangfoldighed.

dEt arbEjdEr
WWF VErdEnsnaturFondEn mEd



 miljø og udVikling
Marine udviklingsprojekter i Afrika og Asien skal sikre 
en bæredygtig udvikling i kystsamfundene, så der er 
fisk nok til de fremtidige generationer. 

WWF Verdensnaturfonden arbejder med miljø og 
udvikling i udvalgte områder i Afrika og Asien, som 
rummer værdifuld natur som regnskove, savanne, 
koralrev og floddeltaer. 

Naturen i områderne er levebrød for millioner af  
fattige mennesker og er samtidig levested for en lang 
række dyrearter som gorillaer, elefanter, floddelfiner  
og hvalhajer. 
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din Arv
du bestemmer 
selv formålet

En lEVEndE 
VErdEn – nu  
og i FrEmtidEn

”Vi har ikke arvet jorden af  
vores forældre – vi har lånt  
den af vores børn.”  

Sådan udtrykte en indianerhøvding sig for snart 
150 år siden. Ordene er imidlertid endnu mere 
aktuelle i dag, hvor mennesket i løbet af blot 
en enkelt generation kan ødelægge mere end 
naturen har udviklet gennem millioner af år. 

Ifølge arveloven er 25 procent af din formue forbeholdt familiemedlemmer, 
dette kaldes tvangsarv. Den resterende formue (75 procent) kan du i et 
testamente betænke til hvem du ønsker. Det er derfor en god idé at skrive 
et testamente, hvis du ønsker at betænke andre end din ægtefælle eller 
dine livsarvinger med en del af din arv. Efterlader du ingen tvangsarvinger, 
kan du frit råde over din formue og selv vælge, hvem der skal arve dig. 
Dog skal der skrives et testamente, da formuen ellers tilfalder staten.

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til WWF Verdens-
naturfonden, må du oprette et testamente. Uden testamente vil arven 
blive fordelt efter arveloven, således at familiemedlemmer med arveret 
arver efter dig, og har du ingen arvinger tilfalder arven staten. Med et 
testamente kan du bestemme, hvordan din formue skal fordeles.

Ved at inkludere WWF Verdensnaturfonden i dit testamente er du  
med til at sikre, at både mennesker og dyr også har en levende planet i 
fremtiden. Din arv – stor som lille – betyder, at vi kan yde en særlig 
indsats. Langt de fleste vælger at betænke vores generelle arbejde, og så 
bruger vi pengene der, hvor det aktuelle behov er størst, men du kan 
også vælge at øremærke din arv til specifikke områder.

Ved at oprette testamente, kan du indsætte WWF Verdensnaturfonden 
som arving eller legatar til et bestemt beløb, til en procentdel af arven, 
eller som enearving til hele den disponible formue.

Fritaget for afgift

Arv til organisationer med et almennyttigt formål – herunder WWF 
Verdensnaturfonden – er fritaget for afgift. Derfor går hele det beløb, 
som testamenteres til WWF Verdensnaturfonden, til vores natur-
bevarende arbejde.



 tEmpEraturEn stigEr, 
arktis smEltEr
Hvis verdens temperatur stiger 2 grader, vil det medføre  
en temperaturstigning i Arktis på minimum det dobbelte. 

Når havisen ved Arktis smelter, bliver der mindre  
hvid is til at reflektere solens stråler og mere mørkt 
vand til at absorbere dem. Afsmeltning af indlandsisen 
og gletsjere i Arktis vil også få konsekvenser for vand-
standen i verdenshavene, der forventes at stige med 
over en meter inden udgangen af dette århundrede, hvis 
der ikke reageres beslutsomt på klimaforandringerne nu.
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Du kan i princippet skrive dit 
testamente selv.  
WWF Verdensnaturfonden anbefaler 
dog, at du henvender dig til en advokat. 

Så er du sikker på, at testamentet er korrekt udformet, at din vilje bliver 
tolket efter hensigten, og at testamentet kommer frem i lyset, når det 
bliver aktuelt. 

Advokaten kan også forudse de situationer, som du måske ikke selv har 
tænkt på, ligesom advokaten kan være med til at sikre, at din arv ikke 
belastes unødigt af afgifter.  

For at være gyldigt skal testamentet blot være underskrevet for en 
notar eller af to vidner. Når et testamente skal underskrives hos notar, 
er der en notarafgift, der betales til staten.

Du kan betænke WWF Verdensnaturfonden i dit testamente, uafhængig 
af om du har børn, om du er gift, og uafhængig af om du har fast ejendom 
eller andre særlige værdier. 

Advokathjælp til at udforme testamentet behøver ikke koste mange 
penge. Advokatens pris er afhængig af den enkeltes situation, og hvor 
meget tid advokaten skal bruge. Bed eventuelt advokaten om et overslag 
på, hvad det vil koste i dit tilfælde.

hVordan 
oprEttEr jEg  
Et tEstamEntE?

HKH Prinsgemalen,  
præsident for WWF 
Verdensnaturfonden:

”Som præsident for Verdensnatur-
fonden Danmark siden 1972, har jeg 
altid med stor interesse fulgt WWF’s 
arbejde for at bevare naturen, og jeg 
har besøgt mange af WWF’s projekter 
i verden. 

Overalt, hvor WWF er til stede, gør 
organisationen en stor forskel for  
naturen. I en tid hvor naturens res- 
sourcer og balance er under hårdt pres, 
er WWF’s arbejde mere nødvendigt 
end nogensinde.”
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Du kan spare tid og penge ved at 
forberede dig hjemmefra. Spørg 
advokaten, hvad du skal medbringe 
eller brug denne tjekliste:

• Medbring legitimation, f.eks. dit pas.

•  Oplysninger om økonomiske forhold (bl.a. seneste selvangivelse). 

•  Har du tidligere oprettet testamente, så medbring en kopi af dette.

•  Oplysninger om familieforhold (f.eks. ægtefælle, adoptivbørn  
og børn uden for ægteskab). 

•  Er ægtefælle eller børn afgået ved døden, så medbring dato for dette.

•  Navn, adresse og CPR-nummer på familie, bekendte og andre,  
som du vil betænke i dit testamente. 

• Eventuel vielsesattest. 

•  Skifteretsattest, hvis du sidder i uskiftet bo. 

• Evt. skøder på ejendomme, som indgår i dit bo. 

•  Hvordan skal arven fordeles? Skal særlige boeffekter overdrages  
til bestemte personer? 

• Hvad skal der ske med eventuelle husdyr?

•  Navn og adresse på organisationer, du ønsker at betænke. 

•  Er der særlige bestemmelser i livs- eller ulykkesforsikring, kapital- 
eller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter  
din død? Medbring gerne papirer på dette.

•  Særlige ønsker vedrørende bisættelse/begravelse og eventuel  
vedligeholdelse af gravsted.  

•  Navn og adresse på eventuel bobestyrer.

hVordan  
skal jEg  
ForbErEdE mig?

Råd og vejledning

Du er altid velkommen til at få råd og vejledning hos os, ligesom vi også 
kan henvise til en advokat. Du kan kontakte os på 35 36 36 35.



 koraltrEkantEn
Koraltrekanten er verdens mest artsrige havområde, 
der spreder sig over de østlige dele af Malaysia, store 
dele af Indonesien, Filippinerne, Papua New Guinea  
og Salomonøerne. 

WWF har konkrete projekter i Koraltrekanten, hvor vi 
arbejder for at skabe en sund, økonomisk udvikling i de 
fattige kystsamfund samtidig med at havets ressourcer 
opretholdes. Derved bevares naturen, og kystsam-
fundene kan fortsætte med at nyde godt af havets fisk 
og skaldyr i fremtiden.
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 Hav og fiskeri
Tre fjerdedele af de globale fiskebestande er overudnyttede eller 
udnyttet til det maksimale. Verdens fiskebestande er med andre ord 
under pres, og situationen bliver ikke bedre af, at 25 procent af alle 
fangster på kloden smides tilbage i havet som dødt udsmid. Hvis  
vi ikke gør noget ved det ubæredygtige fiskeri nu, vil verdenshavene 
være tømt for bæredygtige bestande om 40 år. 
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spørgsmål og sVar
Hvorfor skal jeg testamentere?
Det er en god idé at skrive et testamente, hvis du ønsker at betænke 
andre end din ægtefælle eller dine livsarvinger med en del af din arv.  
Af din arv udgør 25 procent tvangsarv. Det betyder, at de resterende 75 
procent er penge, du kan betænke, til hvem du ønsker. I tilfælde af at 
du ingen ægtefælle eller arvinger har, går pengene direkte til staten.

Hvad kan jeg bestemme i mit testamente? 
Når du opretter testamente, kan du i et vist omfang lave om på den 
fordeling, arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese personer, 
som ikke er dine legale arvinger, eller du kan betænke velgørende formål. 
Du kan testamentere et bestemt beløb, bestemte genstande, bestemte 
andele af din formue eller den resterende del af din formue, når tvangsarv 
og eventuel anden arv er fordelt. Du kan også vælge, om specifikke 
personer eller organisationer skal arve.

Hvad er de formelle krav til et testamente?
For at et testamente skal være gyldigt, skal det enten underskrevet for 
en notar eller af to vidner. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er 
juridisk holdbart, bør du kontakte en advokat.

Kan jeg ændre mit testamente?
Du kan til hver en tid ændre eller tilbagekalde dit testamente. Det er 
vigtigt, hvis testamentet oprettes i fællesskab med din ægtefælle eller 
partner, at det fremgår, om den længstlevende senere skal have mulig-
hed for at ændre i testamentet.  

Hvordan kan jeg betænke WWF?
Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til WWF  
Verdensnaturfonden, må du oprette testamente. Du kan vælge 
følgende:

• Hvis du har tvangsarvinger:  
Op til 75 procent af din formue – angivet som en procentdel.

•  Hvis du ikke har tvangsarvinger:  
Op til hele din formue – angivet som en procentdel. 

•  Et bestemt beløb i form af legat eller bestemte ejendele. 

•  Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt. 
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Hvordan bruger WWF arvemidler?
Langt de fleste vælger at testamentere til WWF’s generelle arbejde, og 
så bruger vi pengene der, hvor det aktuelle behov er størst. I disse år 
har WWF især brug for ekstra ressourcer til arbejdet for at begrænse 
de globale klimaforandringer til at sikre en bæredygtig udnyttelse  
af verdens naturressourcer og til beskyttelse af verdens regnskove og 
de dyrearter, der lever her. Hvis du ønsker at øremærke din arv til 
specifikke områder, skal det specificeres i dit testamente. I givet fald 
kan det være en god idé at kontakte os, så du er sikker på, at ordlyden i 
testamentet bliver tolket, som du ønsker, når det engang bliver aktuelt.

Hvad sker der med indbo og værdigenstande?
Ønsker du at testamentere en fast procentdel af boet til WWF  
Verdensnaturfonden, bliver boet først opgjort af bobestyreren, 
hvorefter pengene bliver fordelt efter dit ønske.  

Hvad koster det at oprette et testamente?
Det er en god ide at kontakte en advokat for at sikre, at ordlyden i 
testamentet er i overensstemmelse med dine ønsker. Du kan spare tid 
og penge ved at forberede dig hjemmefra ved at bruge tjeklisten på side 
17. Advokaten tager betaling for sit timeforbrug, og prisen er således 
afhængig af den enkeltes situation. Ring eventuelt til advokaten og 
bed om at få et overslag på, hvad det vil koste i dit tilfælde. Hvis din 
husstandsindkomst ikke overstiger visse grænser, kan du muligvis få 
tilskud fra det offentlige. 

Hvad er boafgift, og hvor meget skal betales i boafgift? 
Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, dvs. den samlede 
formue. Ægtefæller betaler ingen boafgift. Organisationer med et  
almennyttigt formål, herunder WWF Verdensnaturfonden, betaler heller 
ikke boafgift.

Hvordan opbevarer jeg mit testamente?
Du bør opbevare dit testamente sammen med dine private papirer.  
En kopi af dit testamente bliver automatisk opbevaret hos notaren,  
når testamentet er registret, hvilket er din sikkerhed for, at det ikke 
forsvinder. Det er samtidig også din garanti for, at testamentet bliver 
respekteret, når skifteretten skal behandle boet, da det dermed findes  
i Centralregistret for Testamenter.
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Nye kroge

WWF har været med til at udvikle de såkaldte cirkel-
kroge, der kan redde op mod 80 % af de havskildpadder, 
der tidligere blev fanget som bifangst i fiskernes net.

Flere jordkloder

Danskernes forbrug opbruger verdens naturressourcer, og hvis alle 
levede som os, ville det kræve flere jordkloder. Vores globale fodaftryk 
er et udtryk for, hvordan vi med vores forbrug i Danmark lægger beslag 
på arealer over hele Jorden. Arbejdet med at sikre en bedre balance 
mellem forbrug og ressourcer indgår derfor centralt i WWF’s arbejde.

3200 tilbage

Der er kun omkring 3200 vilde tigre tilbage i naturen. De store kattedyr 
har mistet 93 % af deres oprindelige habitat. Tigeren er eftertragtet  
på grund af dens kropsdele, som er vidt brugt i traditionel orientalsk 
medicin, og samtidig er dens skind højt værdsat.

WWF arbejder sammen med lokalbefolkninger og regeringer for at 
sikre tigerne en bedre fremtid. En løsning er blandt andet at oprette 
flere beskyttede tigerreservater og stoppe den illegale handel.

3 gange Danmark

Hvert år forsvinder der på verdensplan 130.000 kvadratkilometer skov, 
hvilket svarer til 3 gange Danmarks areal.

WWF ser mennesker som en del af løsningen i kampen for at bevare 
klodens skove. Hvis man vil sikre skovenes rigdom og sætte en stopper 
for ulovlig skovhugst og ubæredygtig brug, skal de lokale have bæredygtige 
alternativer, så de også kan få gavn af skoven i fremtiden.

tigErEn har mistEt 

93% 
aF dEns oprindEligE 

habitat

hVErt år ForsVindEr 
skoVarEalEr

på størrElsE mEd

3 gangE
danmarks arEal
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WWF arbejder i mere end 100 lande og har stor 
indflydelse og gennemslagskraft på internationalt, 
nationalt såvel som lokalt plan. Vi har opnået vores 
omdømme og troværdighed ved at prioritere dialog og 
samarbejde med mange partnere og løse komplekse 
problemstillinger gennem innovativ tænkning.

Da WWF blev etableret i 1961, var det primære fokus at redde truede 
dyrearter fra at uddø, men behovet for at sikre verdens natur og dens 
ressourcer har vist sig at kræve et langt bredere fokus.

Isbjørnen
Et eksempel er isbjørnen, som man ikke kan redde alene ved fredninger 
og oprettelse af naturreservater. I dag er den største trussel mod 
isbjørnen den globale opvarmning, der smelter havisen, som bjørnen 
jager fra. I sin jagt på føde må isbjørnen svømme lange distancer, og 
den risikerer at drukne eller sulte ihjel. 

Derfor har WWF Verdensnaturfondens klimaarbejde stor betydning 
for, om isbjørnen går en lysere fremtid i møde.

FSC-mærket
I dag overstiger verdens samlede forbrug af naturressourcer klodens 
samlede reproduktion af naturressourcer med 25 procent. En bære-
dygtig udnyttelse af naturens ressourcer betyder, at vi ikke tager mere 
fra naturen, end den kan nå at reproducere. Gennem en langsigtet 
indsats, hvor WWF har lagt pres på en række store tømmerfirmaer og 
nationale regeringer, bliver en stadig større andel af det træ, der fældes 
på verdensplan, i dag miljøcertificeret med FSC-mærket, som WWF 
har været medstifter af.

dEn mEst indFlydElsEsrigE 
natur- og miljø- 
organisation i VErdEn
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Arv & Testamente

MSC- og ASC-mærkerne
Verdens fiskeri skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiske-
bestanden. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet 
kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes. 
MSC- og ASC-mærkerne er miljømærkning af fisk – og din bedste 
garanti for, at fiskene er fanget eller opdrættet bæredygtigt. WWF var 
med til at etablere MSC-mærket i 1997 og ASC-mærket i 2009.

Operation Oskar
I 1989 estimerede man, at der var ca. 300 bjerggorillaer tilbage på 
verdensplan. I 2010 blev dette antal vurderet til at være steget til knap 
800 individer. WWF støtter bevarelsen af bjerggorillaerne og deres 
levesteder. Dette indebærer også reduktion af den illegale produktion af 
og handel med tømmer og trækul, og støtte op om skabelse af politiske 
rammer for en bæredygtig forvaltning af skovområder med bjerg- 
gorillaer, herunder arbejdet mod olieboringer i Virunga Nationalpark.

Vi vil sikre jordens naturværdier for kommende generationer
Igennem de mange år WWF har eksisteret, har vi opnået markante 
resultater og gjort en forskel på en lang række områder. Det har vi 
gjort ud fra visionen om, at vi gerne vil efterlade en værdifuld og rig 
naturarv til de næste generationer.
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Arveloven
Hvis du ikke har skrevet testamente, bliver din formue fordelt efter 
arvelovens bestemmelser.

Arveklasser 
I arveloven er dine legale arvinger inddelt i tre arveklasser, som 
bestemmer, hvordan der arves, hvis der ikke er oprettet testamente. 

Arveklasse 1 omfatter livsarvinger og ægtefæller. Hvis der ikke er 
arvinger i arveklasse 1, går man videre til arveklasse 2, der omfatter 
forældre, søskende, nevøer og niecer. Hvis der ikke er arvinger i arve-
klasse 2, går man videre til arveklasse 3, der omfatter bedsteforældre 
og forældres søskende – fætre og kusiner arver ikke efter loven. 

Boafgift
Alle arvinger – undtaget ægtefælle – skal betale boafgift af arven. Dine 
børn og forældre skal betale 15 procent i boafgift. Alle andre skal betale 
tillægsboafgift – i alt 36,25 procent. Almennyttige organisationer, som 
WWF Verdensnaturfonden, er fritaget for at betale boafgift.

Legat/Legatar
Et legat er en bestemt angiven pengesum eller bestemte ejendele. 
Legataren er den begunstigede.

Livsarving
Dine livsarvinger er dem, du har givet liv til, det vil sige børn, børnebørn,  
oldebørn, osv. Ifølge arveloven arver dine børn lige, og er et barn død, 
arver børnebørnene i stedet for. Ægtefælle og livsarvinger er tvangs-
arvinger. De hører til i arveklasse 1, hvilket betyder, at de arver hele din 
formue, medmindre du har bestemt andet i et testamente.
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Notar
Notaren er den, der bekræfter underskrivning af testamenter og andre 
dokumenter. Du kan finde en notar på dommerkontoret i byretten, se 
eventuelt www.domstol.dk. Nogle steder skal man bestille tid, og andre 
steder kan man komme inden for et bestemt tidsrum.  
Du kan få nærmere oplysninger på rettens hjemmeside.

Tvangsarv
Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger,  
og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have  
¼ af formuen, og du kan i et testamente selv bestemme, hvem der  
skal arve de resterende 75 procent. Hvis du ikke skriver testamente  
vil arven automatisk tilfalde dine livsarvinger og/eller ægtefælle.

Tvangsarving
De arvinger, der efter loven er sikret en tvangsarv, det vil sige dine 
livsarvinger og din ægtefælle. Andre familiemedlemmer er ikke 
tvangsarvinger.

Universalarving
Enearving – en person eller en organisation – der arver hele formuen, 
eller den helt overvejende del heraf, i tilfælde af at der ikke findes  
livsarvinger.
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kort om WWF VErdEnsnaturFondEn

WWF har mere end 100 kontorer i hele verden.  
Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige 
ngo’er med mere end fem mio. støtter globalt.  
WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig 
rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt.

If there is no URL

With URL - Regular

OR

Why we are here

To stop the degradation of the planet’s natural environment and

to build a future in which humans live in harmony and nature.

Vores mission:

www.wwf.dk

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø 

og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen

WWF arbejder for en 
bæredygtig fremtid, hvor 
der er nok ressourcer til de 
kommende generationer i 
alle lande på kloden.

WWF Verdensnaturfonden  

er den danske del af World 

Wide Fund for Nature.

WWF er en udfordrende,  
konstruktiv, vidensbaseret 
og troværdig organisation. 

De danske  
mærkesager er:  
klima, hav & fiskeri, 
skov, den danske  
natur og Arktis.

læs mErE om VorEs arbEjdE på WWF.dk

Det danske WWF kontor arbejder både i Danmark  
og i udviklingslandene. Projekterne er koncentreret  
i Sydøstasien og den østlige del af Afrika.


