
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Blåt Fremdriftsforum 

Slotsholmsgade 12 
Mødelokale F 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Introduktion 

Dagsorden 

1) Velkomst, siden sidst og godkendelse af dagsorden og referat 

 

2) Fremtidige vandløbsindsatser  

 

2.1) Oplæg: Præsentation af ”vandløbsindsatser i virkeligheden” v/ KL  

 

3) Afrunding og pause 

 

4) Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027  

 

5) Oplæg: Præsentation af resultater fra workshoppen om lokal 

interessentinddragelse v/ SEGES 

 

6) Eventuelt og afslutning 

 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Indledning 
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- Siden sidst og godkendelse af 

dagsorden og referat 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Formålet 

Siden sidst 

”Regeringen vil fremlægge en plan 

for implementering og efterlevelse af 

EU’s vandrammedirektiv”. 
- Forståelsespapir v. S, F, B og Ø 

Lea Wermelin (S) 

 

Miljøminister  

 

Mogens Jensen (S)  

 

Minister for fødevarer, 

fiskeri og ligestilling 

samt minister for 

nordisk samarbejde 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Blåt 

Fremdrifts 

forum 

Faglig 

Reference

gruppe 

Partner-

skab om 

virkemidler 

og 

arealreg. 

Vandop-

landssty-

regruppe 

Oplands

konsu- 
lenter 

Faglige 

projekter: 

Følge-

grupper 

23 

Vandråd 

98 

kommu

ner 

CENTRALT LOKALT 

Porten til viden MiljøGIS 

Regionale møder: 
Vandrådspakke 

Basisanalyse 

  



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Fremtidige 

vandløbsindsatser 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 
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Formålet 

Fremtidige vandløbsindsatser 

Vandråd 2019-2020 

 

 Vandrådene vil igen skulle bidrage til den fysiske vandløbsindsats. 

 

 Statslig ramme for økonomi og virkemidler. 

 

 Plads til lokal prioritering og dialog om indsatserne.  

 

 Ikke alt er økonomi og regler:  
 Hvordan I kan understøtte jeres lokale medlemmer? 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Oplæg: Præsentation af 

vandløbsindsatser i 

virkeligheden v/ KL 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Pause 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Arbejdsprogram for 

vandområdeplanerne 

2021-2027  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af vandområdeplaner 11 

Tidsplan 2019-2012 

Revision af  

arbejdsprogram 

Basisanalyse  

offentliggøres 

Vandrådsarbejde 2019-2020 

VVO (udkast) 

Vandområdeplaner 2021-2027 (udkast) 

21. juni 2019 22. juni 2020  22. december 2020  

Tidsplan frem mod vandområdeplan 2021-2027 

22. december 2019  

VVO i 6 mdr. høring 

VVO offentliggøres 

Udkast til VP3 i 6 mdr. 

høring 

Vandområdeplaner 2021-2027  

offentliggøres 

22. Juni 2020 22. december 2021 

Arbejdsprogram 

offentliggøres 



Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 
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Høring af arbejdsprogram for vandområdeplanerne 

Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget 16 

høringssvar til arbejdsprogrammet 

 

Gennemgående temaer i høringssvar er: 

 

- Vandrådsarbejdet 2019 

- Vidensgrundlag til VP3 

- Implementering af VRD (hastighed) 

- Den økonomiske analyse af 

vandanvendelsen 

- Miljøfarlige forurenende stoffer  

- Spildevand (overløb) 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 18 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 18 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Blåt 

fremdrifts 

forum 

Faglig 

reference

gruppe 

Partner-

skab om 

virkemidler 

og 

arealreg. 

Vandop-

landssty-

regruppe 

Oplands

konsu 

lenter 

Faglige 

projekter:  

Følgegru

pper 

23 

Vandråd 

98 

kommu

ner 

CENTRALT LOKALT 

Porten til viden MiljøGIS 
Regionale møder: 

Vandrådspakke 

Basisanalyse 



Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 
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Interessentinddragelse 

Efteråret 2019: 

- Modtager ministeren input til det gode samarbejde 

- Præsenteres vandråd og basisanalysen på regionale møder 

 

Efteråret 2020: 

- Inddragelse forud for offentlig høring af 

vandområdeplanerne  



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

 
Oplæg: Resultater fra 
workshoppen om lokal 
interessentinddragelse  

v/ SEGES 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Eventuelt og afslutning 
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