
Ge de hotade djuren en framtid
– frågor och svar om testamenten



Testamente
Det finns många skäl till att man bör skriva ett 
testamente. Ett av dem är att man själv talar om hur 
man vill fördela sina tillgångar efter sitt frånfälle. Du 
besparar också dina närstående svåra och kanske käns-
liga diskussioner om hur arvet efter dig ska fördelas.

Finns det inget testamente, gäller arvsordningen som 
regleras i lagen. Arvsordningen delar in närstående 
i tre arvsklasser. Om arvingarna saknas i en arvs-
klass går arvet vidare till nästa. Grundtanken med 
arvsordningen är att barn ärver sina föräldrar, s.k. 
bröstarvingar. Därefter ärver mor och far och i sista 
arvs klassen mor- och farföräldrar. Finns inga legala 
arvingar eller något testamente går alla tillgångar till 
statliga Allmänna Arvsfonden.

Man kan testamentera sina tillgångar till vem man 
vill. Barn har dock alltid rätt till hälften av till-
gångarna, den s.k. laglotten. Bestämmer man i 
testamentet att någon annan än barnen ska ha hela 
eller delar av barnens laglott, måste barnen begära 
jämkning av testamentet vid domstol för att få ut 
laglotten. Barnen kan dock välja att avstå från att 
begära jämkning av testamentet för att respektera sin 
förälders sista vilja. 

Tryggt att testamentera till Nordens Ark
Stiftelsen Nordens Ark har en tydlig insamlingspolicy när det gäller testamenten. Stiftelsen tar som testa
mentstagare ansvar för och bevakar att testators vilja verkställs på ett ansvarsfullt och värdigt sätt. Stiftelsen 
förvarar testamenten och andra handlingar på ett betryggande sätt utan åtkomst från obehöriga.

Som testamentstagare tar stiftelsen aktiv del i boutredningen för att säkerställa att boet hanteras på ett profes
sionellt och värdigt sätt. 

Om tvister uppstår gällande testamenten är stiftelsens ansvar ytterst mot testatorn och hans eller hennes vilja. 
Stiftelsens självklara utgångspunkt är att lagstiftningen (Ärvdabalken) är grundläggande. Vid testaments
tvister företräds därför stiftelsen alltid av en jurist. Det ska kännas tryggt att testamentera till Stiftelsen 
Nordens Ark.
 

Nordens Arks syfte
Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att
ge utrotningshotade djur en framtid. Vår syfte är att hotade 
arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga 
miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. Stiftelsens 
viktigaste fokusområden är: 

• Avel och naturvård
• Utsättning av djur i deras naturliga miljö när så är möjligt
• Forskning och utbildning
• Att utbilda och sprida kunskap om hotade djur och biolo

gisk mångfald.



Hur skriver man ett testamente? 
Tänk på följande när du upprättar ett testamente:
• Testamentet ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av den som skrivit testamentet.
• Testamentet ska vara bevittnat av två vittnen som känner den som upprättat testamentet väl.
• Vittnena måsta vara samtidigt närvarande.
• Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta innehållet.

Om du väljer att testamentera till Stiftelsen Nordens Ark kanske formuleringarna nedan kan vara till hjälp. 
Vill du vara säker på vad som gäller just i ditt fall råder vi dig kontakta din bank, försäkringsbolag, advokat 
eller annan sakkunnig. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mats Höggren, Vd Nordens Ark, på 
0705 58 27 96, mats.hoggren@nordensark.se

Exempel på formuleringar i ett testamente:
”Undertecknad förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente, att all min kvarlåtenskap med full 
äganderätt ska tillfalla Stiftelsen Nordens Ark, Åby säteri, Sotenäs kommun”

”Jag, Gustav Gustavsson gör härmed följande förordnande om min kvarlåtenskap. Stiftelsen Nordens Ark, 
Åby säteri, Sotenäs Kommun ska erhålla 25 000 kr att användas till projekt grönfläckig padda”

”Skulle ingen av mina arvingar vara i livet ska återstoden av min kvarlåtenskap tillfalla Stiftelsen Nordens 
Ark, Åby säteri, Sotenäs Kommun.”

”Jag, Gustav Gustavsson, gör härmed följande förordnande om min kvarlåtenskap. Stiftelsen Nordens Ark, 
Åby säteri, Sotenäs Kommun ska erhålla 5000 kr.”

Tänk på att ett testmente måsta vara bevittnat för att det ska vara giltigt.

Förslag på testamente: 

TESTAMENTE
Undertecknad förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente, att all 
min kvarlåtenskap med full äganderätt skall tillfalla Stiftelsen Nordens Ark, Åby 
säteri, Sotenäs Kommun.
Göteborg 20190410

…………………………………………………………………………………..
Gustav Gustavsson
Att Gustav Gustavsson, som vi personligen känner, denna dag vid sunt förnuft 
samt fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans yttersta vilja och 
testamente och därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt 
tillkallade och på en gång närvarande vittnen.
Ort och datum som ovan

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………
Johanna Karlsson   Siv Svensson
Idrottsvägen 13   Solrosstigen 5
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