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Vikten av att skriva testamente
Ett testamente är en viktig handling för att dina närstående 
ska kunna se till att din yttersta vilja respekteras.
Du kan själv bestämma vem som ska ärva dina tillgångar. Undantaget är barn och barnbarn 
(så kallade bröstarvingar) som alltid har rätt till hälften av arvet. Om det inte finns några 
arvingar och inget testamente tillfaller hela arvet Allmänna Arvsfonden.

Testamente – För att djuren ska få ett bättre liv.
Idag väljer allt fler att inkludera en organisation i sitt testamente. På så sätt är det möjligt att 
bidra till det som känns viktigt även när man själv inte längre finns med. En testamentsgåva till 
World Animal Protection är ett viktigt bidrag för att djuren ska få ett bättre liv. Din omtanke och 
goda vilja hjälper djuren i deras utsatta situation och ger World Animal Protection för-
utsättningar att arbeta för bättre djurskydd i världen.

Det går även bra att testamentera fast egendom eller lösöre. World Animal Protection är 
befriad från skatt på kapitalvinst. Det innebär att vid försäljning går hela köpesumman till vårt 
arbete för djuren.



Vi är stolta över att ha stoppat den grymma seden med björndans i 
flera länder och 2017 befriade vi de sista dansbjörnarna i Nepal. 
Nu arbetar vi intensivt för att kunna få ett stopp för utvinningen av 
björngalla från levande björnar i Asien. 

Vårt arbete för att förbättra för världens hundar har lett till att flera länder, 
exempelvis Kina, Indonesien och Kenya, har antagit vårt vaccinations-
program mot rabies. Det stoppar massavlivningar av hundar i skräck för 
den fruktade sjukdomen. Vårt mål är att ge hundarna samma trygghet 
över hela världen som de redan har i länder som Sverige, Nederländerna 
och England.

Naturkatastrofer har blivit allt vanligare i världen. Vi har räddat hundratu-
sentals djur som drabbats och på så vis också hjälpt människorna som är 
beroende av sina djur. Men vi arbetar också förebyggande tillsammans 
med regeringar och djurägare för att skydda djuren vid kommande 
katastrofer.   

Vårt arbete för att de vilda djuren ska få vara kvar i det vilda har lett till att 
många reseföretag har slutat erbjuda elefantridning och andra attraktioner 
som innebär ett lidande för djuren. I vår vision är de vilda djuren kvar i sin 
naturliga miljö.

Vi arbetar också för att få bättre villkor för djur i livsmedelsindustrin. Mjölk-
kor ska ha rätt att gå ute, hönor ska slippa burar och grisar ska inte hållas 
fixerade eller bli stympade, utan kunna röra sig fritt och ha tillgång till strö. 
Vårt mål är att alla djur ska leva ett bra liv. En testamentsgåva till World 
Animal Protection kan hjälpa oss att uppnå det.

Så förvaltar World Animal Protection
din testamentsgåva 
World Animal Protection är en av världens största djurskydds-
organisationer. Vårt arbete skyddar de utsatta djuren. 



Några saker att tänka på
• Testamentet ska vara skriftligt och under 
 tecknat av dig och två vittnen.

• Du får inte vara släkt med vittnena. 
 De får heller inte ärva dig.

• Dina vittnen behöver inte se innehållet i 
 testamentet. Med sina vittnesmål bekräftar 
 de din namnteckning och intygar att du 
 är vid dina sinnens fulla bruk.

• Om du vill nämna World Animal 
 Protection i ditt testamente ska du skriva: 
 World Animal Protection 
 Organisationsnummer: 802447- 4481
 Box 22536, 104 22 Stockholm

Vill veta mer
Du är välkommen att ta kontakt med vår 
generalsekreterare Roger Pettersson när det 
gäller testamentsfrågor. Du når honom på 
telefon 08-617 79 71 eller mail: 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se
Alla ärenden kring testamentsfrågor hanteras 
konfidentiellt.

En testamentsgåva till World Animal Protection  är ett 
mycket viktigt bidrag för att djuren ska få bättre liv.

rogerpettersson@worldanimalprotection.se


 
World Animal Protection 
i Sverige har 90-konto 
och granskas av 
Svensk insamlingskontroll.

World Animal Protection

Box 22536, SE-104 22 Stockholm,

Hantverkargatan 5S

+46 (0)8 617 79 70

 info@worldanimalprotection.se

W: www.worldanimalprotectrion.se

PG: 90 01 74–4

BG: 900–1744

World Animal Protection vill till-
sammans med våra supportrar göra 
världen bättre för djur. Vi fokuserar 
på konkreta och långsiktiga lösningar 
som verkligen gör skillnad. Vi inspi-
rerar människor, andra organisationer, 
företag och makthavare att komma 
närmare målet med en värld utan 
djurplågeri.

Läs mer om oss på: 
worldanimalprotection.se
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