
En verden, der er værd at 
kæmpe for – i går, i dag og i morgen
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Meget er sket, siden Greenpeace startede for over 40 
år siden. Bevidstheden om miljøproblemer er vokset i 
samfundet, og vi har formået at opnå en lang række 
positive fremskridt. 

Da de påstod, at det var umuligt at fremstille et køle-
skab uden ozonnedbrydende drivhusgasser udviklede 
vi green freeze-teknologien, der i dag bruges i alle køle-
skabe og frysere i Europa. Og i 1991 lykkedes det os 
efter mange års vedholdende arbejde at få fredet Ant-
arktis indtil år 2050. Det var en vigtig sejr for miljøet og 
et stærkt symbol på, at intet er umuligt.

Alvorlige miljøproblemer formørker dog stadig 
fremtidens horisont. Så længe kortsigtede interesser er 
i konflikt med bæredygtighed, er der brug for organisa-
tioner som Greenpeace. Nogen er nødt til at holde øje 
med, hvad olieselskaberne foretager sig i Arktis – langt 
væk fra resten af verdens bevågenhed. Nogen må gøre 
opmærksom på, hvordan palmeolieindustrien ødelægger 
Indonesiens uvurderlige regnskove. Nogen må lægge 
pres på verdens politiske ledere, når de ikke tager ansvar 
for vores fremtid. Og nogle gange er det nødvendigt, at 
der er nogen, der rent fysisk stiller sig i vejen og siger: 
”Stop. Det her vil vi ikke være med til”. For naturen er 
grundlaget for alt liv, og Jorden tilhører os alle. 

Igen og igen har vores modstandere 
påstået, at vores krav var umulige 
eller urealistiske. Igen og igen har vi 
modbevist dem. 

Fremtiden har brug for os



4

Vi er Greenpeace

En lille gruppe mennesker med rødder i fredsbevægel-
sen og miljøbevægelsen lejede en fiskekutter og sejlede 
ud på havet for alene ved hjælp af deres fysiske tilste-
deværelse at forsøge at forhindre en atomprøvespræng-
ning. Det lykkedes dem ikke at forhindre sprængningen, 
men aktionen skabte enorm offentlig opmærksomhed, 
og fik USA til allerede året efter at opgive sine atomprø-
vesprængninger i Alaska. Samtidigt inspirerede aktionen 
mennesker over hele verden, og Greenpeace voksede 
hurtigt.

I dag, over 40 år senere, er vi verdens største uaf-
hængige miljøorganisation. Vi har kontorer i over 40 
lande,  lægger pres på multinationale selskaber og blan-
der os med verdens ledere ved internationale topmøder. 
Men vores mål om at sikre en Jord i økologisk balance er 
uændret. Og vi tror stadig på, at når mange mennesker 
går sammen for at skabe forandringer, så bliver foran-
dringerne mulige. 

Greenpeace-organisationen er opbygget, så arbejdet 
kan udføres så effektivt som muligt. Vi skal både være 
i stand til at planlægge langsigtet og til at reagere hur-
tigt, når der er brug for det. Men Greenpeace ville ikke 
være noget uden de millioner af mennesker verden over, 
der støtter vores arbejde. Nogle som frivillige eller aktivi-
ster, og andre ved at støtte økonomisk. Tilsammen er vi 
Green peace. Ved at stå sammen kan vi ændre verden 
og skabe en bedre og grønnere fremtid.

Greenpeace opstod i 1971 som 
en protest mod USA’s atomprøve
sprængninger i Alaska.



en global bevægelse

Greenpeace har mere end 
15.000 frivillige over hele  
verden. Deres ansvarsom-
råder varierer lige fra at  sejle  
en gummibåd og klatre op 
ad skor stene til at indsamle 
 underskrifter og lave aktiviteter 
for børn. Mange synes, at  
det er en særlig  følelse at være 
en del af en global bevægelse. 
Billedet stammer fra et møde  
i forbindelse med FN’s klima-
konference i Cancún i 2010.
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Her er nogle af de metoder, som 
Greenpeace bruger i sit arbejde. Det 
gør vi helt enkelt, fordi metoderne 
har vist sig at fungere.

vi dokumenterer 
Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens opmærk-
somhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor 
at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at 
tage billeder, filme, interviewe folk og indsamle beviser. 
På billedet tager besætningen på vores skib Rainbow 
Warrior prøver af havvand ud for Japans kyst for at måle 
niveauet af radioaktivitet efter atomulykken i Fukushima.

©
 J

er
em

y 
S

ut
to

n-
H

Ib
be

rt
 /

 G
re

en
pe

ac
e

vi undersøger 
Vi baserer altid vores kampagnearbejde på fakta. Vi sam-
arbejder med uafhængige forskere rundt om i verden 
og har også vores eget forskningslaboratorium på Exe-
ter University i England. På billedet testes børnetøj for 
skadelige kemikalier. Resultaterne bruges derefter til at 
påvirke tøjfirmaer, så de holder op med at bruge skadelig 
kemi i deres produktion.
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Sådan arbejder vi
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vi påvirker beslutningstagere

Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og politi-
ske beslutningstagere mulighed for at tage ansvar, inden 
vi begynder at lægge pres på dem med offentligheds-
kampagner eller aktioner. På billedet taler Greenpeaces 
generalsekretær, Kumi Naidoo, om problemerne ved 
olieboringer i Arktis med delegerede på Arktisk Råds 
møde i Reykjavik i 2013.
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vi afslører 
Ved hjælp af medierne og vores egne informationskanaler 
kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker 
verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer 
kan de være med til at påvirke politikeres og virksomhe-
ders beslutninger. På billedet oplyser frivillige i Tyskland 
forbipasserende om risici ved genmodificeret majs.
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vi laver aktioner

Vi mener, at det nogle gange er nødvendigt at gå fra ord til 
handling for at beskytte miljøet og for at skabe opmærk-
somhed om problemerne. Vores aktioner bygger på prin-
cipperne om ikke-vold og personligt ansvar. Billedet er 
fra Nordjylland, hvor vi i foråret 2015 protesterede mod 
det franske selskab Totals prøveboring efter skifergas. 
Aktionen var med til at skabe større offentlig opmærk-
somhed om miljøproblemerne ved skifergasudvinding.
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vi fremhæver løsninger 
Vi arbejder ikke kun med at protestere mod problemerne, 
men også med at præsentere konkrete og realistiske 
løsninger. Billedet er fra en pressekonference i Berlin, 
hvor vi fremlægger vores nyeste rapport med scenarier 
for omstillingen af hele verdens energisektor til 100% 
vedvarende energi i 2050. Vores udregninger viser, at det 
både er teknisk muligt og økonomisk fordelagtig.
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De sidste fire somre har jeg tilbragt på et Greenpeace-skib 
i Arktis. Arktis er et af de få steder på vores klode, der endnu 
er nogenlunde uberørt af menneskelige aktiviteter, og hvor 
økosystemerne stadig er sunde. Det føles utrolig ydmygt at 
befinde sig midt i den storslåede natur, langt ude på havet 
mellem majestætiske isbjerge.

En oplevelse fik mit hjerte til at stoppe et øjeblik. Det var i 
Barentshavet, hvor vi arbejdede sammen med en havbiolog 
om at undersøge, hvordan støjen fra olieindustriens seismi-
ske undersøgelser påvirker hvaler. Vi sad med måleudsty-
ret i vores gummibåde, og rundt om os på 50–75 meters 
afstand lå små grupper finhvaler. Pludselig kom en flok op 
fra et dyk og svømmede direkte mod den gummibåd, jeg 
sad i. I sidste øjeblik dykkede hvalerne. De var så tæt på, 
at jeg kunne have rørt dem. Hvis de havde villet, kunne de 
med et enkelt slag med halen have væltet vores båd.

I 2014 deltog jeg i en aktion i Nordnorge. Vi placerede vores 
skib præcist, hvor olieselskabet Statoil skulle til at foretage 
sin nordligste boring nogensinde. Området var internationalt 
farvand, så den norske kystvagt havde ingen beføjelser til 
at fjerne os. Til sidst kom kystvagten ud med en skriftlig 
meddelelse til os, hvor der stod, at den norske stat havde 
valgt at tilsidesætte international lov for at få os væk. For 
at imødekomme olieindustriens interesser. Det viste meget 
tydeligt, hvilken magt vi står overfor.

Det er takket være bidrag fra gavmilde mennesker over 
hele verden, at vi kan vi tage til fjerntliggende steder for 
at fortælle historierne om industriens overgreb på miljøet. 
Vores langsigtede arbejde giver resultater: I 1991 lykkedes 
det os at få beskyttet Antarktis ved Sydpolen, nu gælder 
det området omkring Nordpolen. Jeg håber, at du vil tage 
med på denne rejse.

sune scheller, kampagnemedarbejder og ekspeditionsleder

Sune Scheller om bord 
på Greenpeace-skibet 
Arctic Sunrise i Grønland.

”Det fik mit hjerte til 
at stoppe et øjeblik.”



lad havene leve

Havene dækker 70 % af Jord ens 
overflade og er hjemsted for 
halvdelen af alle dyrearter.  
Vi mennesker er afhængige af 
havene. De producerer ilt og 
 giver os mad. Men havene er 
truet af overfiskeri, forsuring,  
klimaforandringer og forurening. 
Greenpeace arbejder blandt 
andet for at stoppe overfiskeri  
og for at skabe et globalt  
netværk af fredede havområder.
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Det bedste, vi kan efterlade til de fremtidige generati-
oner, er en sund planet. Det kommer vi, der lever i dag, 
ikke til at kunne, og den viden kan være svær at bære. 
Det næstbedste, vi kan efterlade os, er håb og midler til 
at løse miljøproblemerne. Vi kan ikke alene og hver for 
sig løse de alvorlige miljøproblemer, som verden står over 
for – de kræver politisk handling og tekniske løsninger. 
Men vi kan mødes og i fællesskab arbejde for at gøre en 
forskel. Ved at lægge pres på politikere, regeringer og 
virksomheder kan vi sætte gang i de forandringer, som 
verden har brug for.

Nogle gange skal der mange års arbejde til, før der 
sker noget. Andre gange kan mange vigtige fremskridt 
pludselig ske meget hurtigt. Derfor er det ekstremt vigtigt 
at arbejde langsigtet og være udholdende. Langsigtede 
kampagner kræver selvsagt store investeringer. Vi har 
valgt ikke at modtage penge fra regeringer eller virksom-
heder, for at der aldrig skal være nogen tvivl om, at de 
eneste interesser vi arbejder for er miljøets. Derfor er 
vores arbejde kun muligt på grund af økonomisk støtte 
fra mennesker, der ønsker at gøre en forskel.

Hvis alle, som mener, at der også er brug for Green-
peace i fremtiden, testamenterede et bidrag til vores 
arbejde, ville det gøre en enorm forskel!

Greenpeace arbejder globalt og bruger pengene dér, 
hvor de gør mest gavn. Det betyder, at en gave i dit 
testamente kan hjælpe overalt i verden. Måske kommer 
den til at hjælpe med at beskytte Amazonas-regnskoven, 
det myldrende liv i Stillehavets koralrev eller dyrelivet i den 
barske arktiske natur.

Hvad vil du efterlade?

En gave til Greenpeace i dit testamente  
er en investering, der gavner både dyr, 
natur og mennesker.



energirevolutionen

Fossile brændsler forurener  
jorden, luften og havet og forår-
sager global opvarmning. Atom-
kraft er farlig for mennesker og 
miljø – lige fra uranudvinding til 
atomaffald. På vores hjemme-
side kan du finde rapporter, der 
 viser, hvordan vi kan omstille vores 
energisystemer til 100 % vedva-
rende energi i Danmark og globalt. 
Greenpeace arbejder for at få poli-
tikere og virksomheder til at tage 
ansvar, så vi kan nå at bremse  
klimaforandringerne, inden de for  
alvor løber løbsk.
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Eksempler på, hvad  
vi kan gøre med arv

For 12.000 kr kan vi købe 
en overlevelsesdragt, der 
skal bruges ved aktioner til 
havs. Sommetider tilbringer 
aktivister mange timer i træk 
i små gummibåde, og i den 
situation beskytter dragten 
mod vind, vand og kulde. Hvis 
nogen falder i vandet, er drag-
ten vandtæt i op til en time. 
Dragten øger chancerne for 
overlevelse, f.eks. i de kolde 
arktiske farvande.

85.000 kr kan hjælpe os 
med at udarbejde en solid 
og faktuel rapport. Dette er 
helt afgørende for, at vi kan 
bevare vores troværdighed 
og vinde vores kampagner. Et 
eksempel er rapporten Toxic 
Threads, der indeholder vores 
testresultater af kemikalier i tøj. 
Rapporten har hjulpet os med 
at overbevise flere af verdens 
største tøjproducenter om at 
stoppe brugen af skadelige 
kemikalier i deres produktion.

For 400.000 kr kan vi etab-
lere et overvågnings- og for-
midlingscenter i en værdifuld 
skov for at beskytte den mod 
ulovlig skovrydning. Når vi er 
på stedet, kan vi handle hur-
tigt, hvis der sker noget, og 
dokumentere ødelæggelse 
af skoven. Det er også vær-
difuldt at kunne samarbejde 
direkte med oprindelige folk 
og lokalbefolkningen om at 
beskytte skoven.



stop skadelig kemi 
Udledning af skadelige kemika-
lier til miljøet er et stort problem, 
især i lande med svag lovgiv-
ning og dårlig kontrol. Green-
peace arbejder for, at verdens 
regeringer indfører nultolerance 
over for udslip af farlige kemi-
kalier. Mange gange kender vi 
ikke kemikaliernes langsigtede 
skadevirkninger, og vi ved ikke, 
hvad der sker, når forskellige 
giftstoffer blandes. Derfor er det 
vigtigt at anvende et forsigtig-
hedsprincip.
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senegal

Her arbejder vi sammen med 
lokale fiskere og regeringen 
om at sætte en stopper for 
udenlandske kæmpe traw
leres udbredte piratfiskeri. 
Trawlerne ødelægger ikke 
kun havmiljøet, de er også 
en trussel mod lokalbefolk-
ningens muligheder for at 
forsørge sig selv, fordi der 
ikke er nogen fisk tilbage til 
de små fiskere, der fisker på 
en bæredygtig måde.

amazonas

Her arbejder vi sammen 
med forskellige grupper 
af oprindelige folk om at 
beskytte regnskoven. En stor 
trussel er kødindustrien, som 
fælder skoven for at lave 
græsningsarealer til kvæg 
og dyrke soya til dyrefoder. 
En anden bekymring er den 
brasilianske regerings planer 
om at bygge en række store 
dæmninger i Amazonas.

vores skibe

Takket være vores skibe 
kan vi tage til fjerntliggende 
steder og undersøge og 
dokumentere, hvad der sker 
med miljøet dér. Skibene 
bruges også som base for 
vores aktioner til havs. Når 
skibene ankommer til en ny 
havn, inviterer vi ofte offent-
ligheden ombord. Dette 
er meget populært, og for 
mange er det første skridt 
til at engagere sig i Green-
peaces arbejde.

Greenpeace har hele verden 
som sit arbejdsområde.  
Her er nogle eksempler på,  
hvad vi laver.
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rusland

Her arbejder vi på at gøre 
opmærksom på de forbry-
delser mod mennesker og 
natur, som begås af de store 
olieselskaber. Hvert år er der 
tusindvis af olielækager, som 
forgifter jord og vand. Nu 
begynder de selskaber, der 
er ansvarlige for dette, også 
at bore efter olie i de isfyldte 
arktiske farvande, hvor et 
olieudslip vil have katastro-
fale konsekvenser.

kina

Her arbejder vi på at erstatte 
den beskidte kulkraft med 
ved varende energi. Kulmine-
drift og afbrænding af kul har 
forgiftet luft, jord og vand i 
store dele af Kina og bidrager 
i høj grad til klimaforandring-
erne. Vores arbejde har været 
medvirkende til, at Kina har 
skåret ned på sit kulforbrug 
og investeret massivt i ved-
varende energi. I 2014 faldt 
Kinas CO2-udledninger for før-
ste gang i dette århundrede.

europa

Her arbejder vi bl.a. for 
at forbyde pesticider, der 
dræber bier. Antallet af bier 
er faldet kraftigt i de sene-
ste årtier. Det er et alvorligt 
problem, da mange af vores 
afgrøder bestøves af bier. 
Mere end 4000 fødevarer 
ville forsvinde, hvis ikke det 
var for bier og andre insekter, 
der bestøver blomsterne.
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Kan hvem som helst testamentere til Greenpeace?
Ja. Mange synes, at det er en tryg måde at donere penge på, 
fordi man først giver dem væk, når man ikke længere har brug 
for dem. Når du skriver et testamente, er din første prioritet 
naturligvis dine efterladte. Mange mennesker vil dog gerne 
både sikre de efterladte og give noget til en god sag. Har du 
ingen efterladte, tilfalder alt, hvad du ejer, statskassen. Med 
mindre du opretter et testamente.

Hvor stor en del af min arv kan jeg selv bestemme 
over?
Hvis du har tvangsarvinger, dvs. ægtefælle, børn, børnebørn 
eller oldebørn, har de juridisk ret til at arve en fjerdedel af det, 
du efterlader. De resterende tre fjerdedele kan du selv frit råde 
over og dermed testamentere til hvem og til hvad, du måtte 
ønske. Sidder du i uskiftet bo efter din ægtefælle og er der 
ikke tidligere oprettet testamente, kan du råde over 3/8 af 
fællesboet. 

Hvad kan man testamentere til Greenpeace?
Man kan vælge at testamentere hele den arv, man frit råder 
over, til Greenpeace. Eller man kan vælge at testamentere en 
bestemt procentdel eller sum. Man kan også testamentere 
fast ejendom, værdipapirer, smykker og kunst – i princippet 
alt af værdi. Når vi modtager sådanne gaver, sælger vi dem 
for at frigøre midlerne til vores miljøarbejde. Fast ejendom og 
værdipapirer bør testamenteres direkte til Greenpeace, der 
efterfølgende tager sig af salget. Så beskattes en eventuel 
fortjeneste ikke, og gaven er betydeligt mere værd.

Hvordan kan jeg vide, at pengene anvendes på den  
bedste måde?
Greenpeace følger ISOBRO´s retningslinier og har fået aner-
kendt retten til at samle ind af Indsamlingsnævnet. Vi aflægger 
hvert år regnskab til Indsamlingsnævnet, som kontrollerer, at 
de indsamlede midler går til de rette formål. Hvis du ønsker at 
danne dit eget overblik, kan du finde vores seneste årsrappor-
ter på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe 
eller besøge os.

Spørgsmål og svar



beskyt vores skove

Verdens skove spiller en  vigtig 
rolle for alt liv på Jorden.   
De binder enorme mængder 
kulstof, og de er hjem for  
millioner af mennesker og en 
ut rolig mangfoldighed af dyre- 
og plantearter. Desværre er 
skovene mange steder på Jor-
den  under enormt pres. Der 
ødelægges et areal på størrelse 
med en fodboldbane hvert an-
det sekund året rundt. Green-
peace arbejder for at beskytte 
verdens skove og stoppe skov-
rydning.
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”Miljøarbejde er jo 
ikke tidsbegrænset”

Hvor stammer dit miljømæssige engagement fra?
Min far holdt meget af naturen. Han cyklede rundt i Sve-
rige som ung mand, fra Skåne op til Dalarna og ned til 
Bohuslän lidt nord for Göteborg. Det var i Bohuslän, jeg 
voksede op. Jeg husker min barndoms somre, hvor jeg 
løb rundt på klipperne og fiskede. Jeg husker det klare 
vand og tangen. Det lagde grunden til en livslang kær-
lighed til havet og naturen.

Er der nogen bestemte emner, du især  
interesserer dig for?
Ja, som gammel sejler og dykker står havet jo mit hjerte 
nærmest. Havene er jo grundlag for alt liv på Jorden!

Hvorfor har du valgt at testamentere til 
Greenpeace?
Jeg har støttet Greenpeaces arbejde i mange år, det er 
en organisation, der skiller sig ud og gør et godt stykke 
arbejde. Jeg synes, det er vigtigt selv at vælge, hvordan 
det, jeg efterlader skal fordeles, og det betyder meget for 
mig at kunne støtte Greenpeace. Miljøarbejde er jo ikke 
tidsbegrænset, det skal også fortsætte, når jeg er væk.

Hvordan ser du på fremtiden?
Grådighed er den største trussel, med krig og konflikter 
på grund af naturressourcer. Jeg er især bekymret over 
udviklingen i Kina og Asien, hvad angår ødelæggelse af 
miljøet. Jeg håber selvfølgelig, at folk kommer til fornuft 
og indser, at vi lever i en verden med begrænsede res-
sourcer. Men for at det kan ske, er nogen jo nødt til at 
gøre en indsats. Det, jeg kan tilbyde, er min støtte.

Anders Bjerkén har betænkt Greenpeaces 
arbejde i sit testamente. Vi mødtes med ham for 
at høre mere om hans beslutning.

Anders Bjerkén har   
betænkt Greenpeace i sit 
 testamente.



civil ulydighed

Gandhi og Martin Luther King 
brugte begge civil ulydighed som 
et fredeligt middel til at skabe 
forandringer. Vores  aktioner føl-
ger i deres fodspor.  Vores akti-
vister bruger aldrig vold og  
tager altid personligt ansvar for 
deres handlinger. Vi er også 
meget opmærksomme på 
 sikkerheden, så ingen kom-
mer til skade. Alle Greenpeace-
aktivis ter er trænet i ikke-vold 
og sikkerhed.
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beskyt arktis

Arktis smelter for øjnene af os. 
De øgede temperaturer påvir-
ker de millioner af mennesker, 
der lever i regionen, og truer  de 
unikke dyrearter, som er afhæn-
gige af havisen. Forandringerne 
kommer til at påvirke os alle. 
Arktis fungerer som Jordens 
køleskab og spiller en vigtig rol-
le i at stabilisere vejret på hele 
kloden. Greenpeace arbejder 
for at stoppe olieboringer i Ark-
tis og for en global omstilling til 
100% vedvarende energi.
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Få hjælp fra en advokat, så det bliver gjort rigtigt
Vi anbefaler, at du får en advokat til at hjælpe dig med at oprette 
dit testamente. Så er du sikker på, at det bliver gjort korrekt. 
Greenpeace samarbejder med en advokat, som kan give dig 
gratis rådgivning, hvis du overvejer at testamentere til Green-
peace. Vi må dog bede dig om selv at betale for selve udform-
ningen af testamentet. Det koster typisk 3.000–5.000 kr. Hvis 
du vælger at gøre dit testamente uigenkaldeligt, har Green-
peace dog mulighed for at tilbyde at betale advokatsalæret.

Giv os meget gerne besked, hvis du har betænkt 
 Greenpeace i dit testamente
Vi vil gerne have mulighed for at takke dig og holde dig ori-
enteret om vores arbejde. Alle de oplysninger, du giver os, 
behandles fortroligt. Du kan selvfølgelig til enhver tid ombe-
stemme dig og ændre testamentet, og du behøver ikke at give 
os besked, hvis du ikke ønsker det.

Opret et notartestamente
Når advokaten har lavet dit testamente, skal det vedkendes 
for en notar. Det foregår ved din lokale byret. Greenpeaces 
advokat kan rådgive dig om, hvordan du gør. Når du har skre-
vet testamentet under, vil en genpart af det blive opbevaret i 
Centralregisteret for Testamenter. På den måde er du sikker på, 
at testamentet kommer frem til den skifteret, der skal behandle 
dit dødsbo, når den tid kommer - også selv om dit originale 
eksemplar evt. enten er blevet væk eller ødelagt. 

Hvis du ønsker at ændre testamentet
Hvis du har rettelser eller tilføjelser, er det bedst, at du omgør 
det gamle testamente ved at oprette et nyt. På den måde 
minimerer du risikoen for forvirring og misforståelser. Det er det 
senest oprettede testamente, der gælder. Hvis dit testamente 
er gjort uigenkaldeligt kan det ikke ændres.

Når du har besluttet dig



et bæredygtigt  
landbrug

Vi arbejder for et landbrug,  
som er sundt og godt for både 
miljø og mennesker. Et økolo-
gisk landbrug, som kombinerer 
moderne teknologi med respekt 
for naturen og biodiversitet. 
Som ikke forurener miljøet med 
kemikalier, ødelægger naturen 
eller anvender genetisk modifi-
cerede afgrøder (GMO). 
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Eksempler på hvad 
du kan testamentere

Når du skriver et testamente, er din første prioritet naturligvis at 
tænke på dine efterladte. Hvis du har en ægtefælle, børn, bør-
nebørn eller oldebørn, er de dine tvangsarvinger, og har juridisk 
ret til at arve en fjerdedel af det, du efterlader. De resterende tre 
fjerdedele kan du selv råde frit over og dermed testamentere 
til hvem og til hvad, du måtte ønske. Hvis du sidder i uskiftet 
bo efter din ægtefælle, kan du råde over 3/8 af fællesboet, 
medmindre der tidligere er oprettet et testamente.

Den del af din ejendom, som du frit kan råde over, kan du 
vælge at fordele på forskellige måder:

Hele din ejendom
Du kan vælge at testamentere hele den del af din ejendom, 
som du selv kan råde over, til Greenpeace. Hvis du ikke har 
tvangsarvinger kan du testamentere hele din ejendom til 
Greenpeace.

En procentdel 
Du kan vælge at testamentere en fastsat procentdel af den del 
af din ejendom, som du selv kan råde over, til Greenpeace. 

Et fast sum
Du kan vælge at testamentere et fastsat beløb til Greenpeace.

Ejendele
Du kan vælge at testamentere fast ejendom, værdipapirer, 
smykker og kunst til Greenpeace. I princippet kan du testa-
mentere alt af værdi.



Greenpeace | Njalsgade 21G, 2. sal | 2300 København S

telefon 33 93 53 44 
e-mail info.dk@greenpeace.org

konto 2102 5020003752
girokonto +01 668-9159

Trykt på 100 % genbrugspapir.
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