
Giv en gave til naturen
- om testamente og arv til Dansk Ornitologisk Forening (DOF)          
                                               og Fugleværnsfonden

Oftest stillede spørgsmål og svar
DOF og Fugleværnsfonden bliver ofte stillet over for 
spørgsmål i forbindelse med testamenter:

• Kan det i testamentet bestemmes, 
 hvad arven skal anvendes til? 
 Ja, hvis formålet ligger inden for DOF’s eller 
 Fugleværnsfondens formål, kan det specificeres,  
 hvad arven fortrinsvis skal anvendes til.  
 Hvis en arv f.eks. ønskes anvendt til opkøb til nye  
 reservater, vil Fugleværnsfonden dog lægge natur- 
 faglige hensyn til grund for, om det pågældende  
 område er egnet til reservat. Det samme gælder  
 en testamentarisk gave i form af et jordareal.

• Kan der testamenteres fast ejendom 
 til DOF eller Fugleværnsfonden? 
 Ja, men DOF eller Fugleværnsfonden bør ikke 
 forpligtes til at beholde en ejendom. DOF eller  
 Fugleværnsfonden kan blive nødt til at sige  
 nej tak til at overtage en ejendom, hvis det er  
 for stor en økonomisk belastning at varetage  
 driften af denne.

Ved besøg hos advokaten skal  
følgende dokumenter medbringes:

• Eventuelt nuværende testamente.

• Eventuel vielsesattest.

• Attest fra skifteretten, hvis man sidder i uskiftet bo.

• Oplysninger om familieforhold 
 (inklusive adoptivbørn og børn uden for ægteskab).

• Oplysninger om økonomiske forhold, 
 dvs. seneste årsopgørelse.

• Eventuelle skøder og ejendomsvurderinger på hus, 
 sommerhus, ejerlejlighed osv.

• Oplysninger om anden formue af betydning 
 (for eksempel værdifuldt indbo).

• Navn og adresse (samt gerne CPR nr.) på de 
 personer, man vil betænke i testamentet.

• Navn og adresse på de organisationer, 
 man gerne vil betænke.

• Eventuelle ønsker til begravelse og gravsted.

• Navn og adresse på eventuel bobestyrer.

Brug advokat
DOF og Fugleværnsfonden oplyser gerne om de generelle 
fordele ved at skrive testamente. Men med hensyn til 
juridisk rådgivning, herunder udformning af et testamente, 
henvises til at kontakte en advokat.

Arveloven stiller ganske præcise krav til form og indhold  
af et testamente. Et testamente kan være ugyldigt, hvis  
ikke alle krav er opfyldt. Derfor bør testamentet oprettes 
som et notartestamente hos en advokat. DOF eller Fugle-
værnsfonden kan kontaktes med henblik på anbefaling af 
en advokatvirksomhed, ligesom der kan findes informa-
tioner på de landsdækkende advokatkæders hjemmesider.
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i fuld forståelse med børnene testamente og betænker 
velgørende arbejde med et større eller mindre beløb. 
Hvis man har en vis formue, stor eller lille, er det en god idé 
at skrive testamente, navnlig hvis man ønsker, at ens formue 
skal fordeles anderledes end efter arvelovens bestemmelser. 
Testamentariske gaver kan enten omfatte hele formuen eller 
dele heraf. I et testamente kan det således bestemmes, at et 
forud fastsat beløb skal tilfalde en forening som DOF eller 
en velgørende fond som Fugleværnsfonden, mens resten af 
formuen skal tilfalde familien eller andre. Har man ingen 
arvinger, tilfalder arven staten.

Såvel DOF som Fugleværnsfonden er godkendt af SKAT til 
at modtage testamentariske gaver uden fradrag af boafgift. 
Det betyder, at hver eneste krone fra en testamentarisk arv 
kommer fuglene og naturen til gavn.

En livgivende arv
Den nye arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, 
kan give anledning til at overveje, om man skal  
skrive testamente, for at sikre at arven fordeles på rette 
måde. I den forbindelse bør man være opmærksom  
på, at en testamentarisk arv kan være livgivende for såvel 
DOF´s som Fugleværnsfondens almennyttige arbejde for 
fuglene og naturen. 

Hvorfor skrive testamente?
Tidligere gik familiens formue i arv fra én generation til 
den næste for eksempel i form af “den fædrene gård”. 
Sådan er det ikke længere, da voksne børn nu har deres 
egen økonomi, hvorfor de ikke er afhængige af en arv 
fra deres forældre for at overleve. Stadigt flere skriver 

Typer af testamente

Et testamente kan have tre former:

• Et notartestamente oprettes typisk med hjælp fra en 
 advokat og underskrives i overværelse af en notar,  
 hvorefter det gemmes i to eksemplarer; det ene  
 opbevares i den lokale skifterets arkiv, og det andet  
 opbevares af en selv.

• Et vidnetestamente oprettes og underskrives i 
 overværelse af to vidner. Der er strenge krav til, 
 hvem der må være vidne, og nøjagtig hvilken tekst  
 vidnerne skal skrive under på. I tvivlstilfælde 
 vil et vidnetestamente blive tilsidesat som ugyldigt.

• Et nødtestamente oprettes af en person, som på grund 
 af sygdom eller af anden grund befinder sig i en  
 nødsituation, hvor man er forhindret i at oprette en  
 af ovennævnte typer af testamente. Der er ingen  
 formkrav; for eksempel kan der via SMS oprettes et  
 nødtestamente. Et nødtestamente bortfalder, når der  
 i 3 måneder ikke er hindringer for at oprette en af  
 de andre typer af testamenter. Et nødtestamente er i  
 sagens natur en mulighed, hvis man befinder sig i en  
 ekstrem situation med risiko for ikke at overleve.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har siden 1906 været landsforening  
for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. 

Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende, almennyttig fond stiftet af DOF i 1966. 

Yderligere oplysninger om testamentariske gaver kan fås ved henvendelse til  
DOF’s direktør Jan Ejlsted på tlf. nr. 3328 3800, dof@dof.dk  

eller Fugleværnsfondens direktør Elise Frydensberg på tlf. nr. 3328 3839, fvf@dof.dk.

Desuden henvises der til DOF’s hjemmeside på adressen www.dof.dk  
eller til Fugleværnsfondens hjemmeside på adressen www.fuglevaernsfonden.dk
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