
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 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Dagsorden 

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

 
Tema: Spildevand 

 
2) Vandplanlægning og spildevandsindsatsen i det åbne land 

 
3) Korte oplæg 

 
I. Forsyningernes erfaring med gennemførsel af indsatser overfor spredt bebyggelse 

og spildevandsoverløb 
II. Kommunernes erfaring med gennemførsel af indsatser overfor spredt bebyggelse 

og spildevandsoverløb 
III. Bæredygtigt Landbrugs synspunkter ift. spildevandsindsatsen 
IV. Drøftelse med panelet 
 

4) Præsentation af Fair Spildevand 
 

5) Afrunding og pause 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Dagsorden 

Tema: Interessentinddragelse forud for tredje planperiode 
 

6) Rammer, tidsforløb og leverancer i forberedelsen af næste generation 
vandområdeplaner 
 

7) Evalueringen af vandrådsarbejdet 2017 
 

8) Praktiske erfaringer med vandrådsprocessen 
 

9) Vandrådsarbejdet 2019-2020 
 

10) Miljøstyrelsens lokalitetsbeskrivelser for specifikke fjorde og kystområder 
 

11) Eventuelt og afslutning 
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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 

Indledning 
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- Siden sidst og godkendelse af 

dagsorden og referat 

 



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 

Vandplanlægning og 
spildevandsindsatsen i 

det åbne land 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Baggrund for indsatsen overfor for udledninger fra den spredte bebyggelse 

• I midten af 1990’erne var vandmiljøplan I gennemført, primært for større renseanlæg 
og industrielle udledninger 
 

• Tilstanden i vandløb og søer var dog stadig ikke god, kun 20-30% af vandløb havde 
målopfyldelse 
 

• En af de væsentlige årsager hertil var udledninger af urenset spildevand fra den 
spredte bebyggelse 
 

• Folketinget vedtog i 1997 lov nr. 325 om spildevandsrensning i det åbne land 
 

• Det blev forventet at medføre at ca. 96.000 ejendomme skulle have forbedret 
spildevandsrensning  
 

• Antal er justeret som følge af at færre vandløb i dag er målsat 
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Udpegningsgrundlaget 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Spildevand i det åbne land 7 

- Oprindelig udpegning i regionplanerne 
- Angivelse af delområder, hvor der skal ske forbedret rensning 

for enkeltejendomme 
- Angivelse af højest tilladelige forureningsniveau for det enkelte 

vandløb eller sø (renseklasser) 
 

- Kommunerne planlægger på baggrund heraf kloakering eller 
lokal rensning 
 

- Indsatsen indbygges i kommunernes spildevandplan 
 
 



Udpegningsgrundlaget i vandområdeplanerne 
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- Udpegningen er videreført og opdateret i vandområdeplanerne 

 
- Oplande til de vandløb, der udgør af målsætning, er udgået (med 

mindre indsats sker af hensyn til nedstrømsliggende vandløb/sø) 
 

- Der er kommet få ekstra indsatser til i forbindelse med opdateret 
fagligt grundlag (nye tilstandsvurderinger) 
 



Reglerne for forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse 
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- Forbedret spildevandsrensning kan ske enten ved lokal forbedret rensning 
eller ved kloakering og afledning til centralt renseanlæg 
 

- Kommunerne kan med miljøbeskyttelseslovens påbyde forbedret rensning 
 

- Der er 3 betingelser der skal være opfyldt for at der kan meddels påbud: 
 

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. 
 
2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms 

liggende vandområde. 
 
3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende 

vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for 
vandområdet, der er fastsat i vandplanerne, ikke er opfyldt. 

 
- Kloakering gennemføres ved at nye oplande optages i kommunens 

spildevandsplan. Der er tilslutningspligt for grundejeren, når stikledning  er 
ført frem til grundgrænsen.  



Generel udvikling i den økologiske kvalitet i vandløb 
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Udvikling i Dansk Vandløbs Fauna Indeks i perioden 1994-2016. God tilstand er klasserne FK5-7 
 
Forbedringer skal primært ses i sammenhæng med de reducerede koncentrationer af iltforbrugende organisk stof i 
vandløb 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Udviklingen i koncentrationen af organisk iltforbrugende stof i udvalgte 
vandløb 1976 - 2011 
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Kilde: Vandløb 2011 videnskabelig rapport fra DCE nr. 32, Aarhus Universitet 2012 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Væsentlig udbygning  med effektive renseanlæg fra 1987 til 2017 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Status for gennemførelse af indsatsen for den spredte bebyggelse 

• Den samlede indsats omfang er reduceret til ca. 90.000 ejendomme primært som 
følge af at længden af målsat vandløb er reduceret. 
 

• I vandplanerne for 2009-2015 mangler der indsatser for ca. 6.000 ejendomme. 
 

• Desuden er der indsats for 6.800 ejendomme, der blev udskudt i kommuner med 
relativt stor indsats. Denne indsats er under gennemførelse i de gældende 
vandområdeplaner for 2015-2021. 
 

• Samlet set mangler der altså indsats for af størrelsesorden knap 13.000 ejendomme. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Opdateret spildevandsvejledning og hyrdebrev til kommunerne i 2018 

• Kommunerne har efterspurgt en opdatering af spildevandsvejledningen fra 1999, og i 
juni 2018 er udsendt en opdateret vejledning 
 

• Vejledningen uddyber bl.a. reglerne for at kunne meddele påbud om forbedret 
spildevandsrensning til enkeltejendomme og indeholder en oversigt over domme på 
området 
 

• Samtidig med vejledning udsendte miljø- og fødevareministeren et hyrdebrev til 
kommunerne 
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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 

Oplæg og paneldebat 

Slotsholmsgade 12 
Mødelokale F 
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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 

Slotsholmsgade 12 
Mødelokale F 
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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 

Rammer, tidsforløb og leverancer i 
forberedelsen af næste generation 

vandområdeplaner 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  
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1. Arbejdsprogram 

(udkast) 
2. Arbejdsprogram 
(offentliggøres) 

4. VVO 

(udkast) 

 

Væsentlige  

Vandforvaltningsmæssige  

Opgaver  

6. VVO 

(offentliggøres) 

7. Vandområdeplaner 3  

(udkast) 
8. Vandområdeplaner 3 

(offentliggøres) 

2019  

(22. december) 

2018  

(22. december) 

2020  

(22. december) 

2021 

(22. december) 

6 måneders høring 

6 måneders høring 

3. Revideret basisanalyse 

(offentliggøres) 

6 måneders høring 

2019  

(22. juni) 

2020  

(22. juni) 

2021 

(22. juni) 

5. Vandrådsarbejde 2019-2020 



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 

Evalueringen af 

vandrådsarbejdet 2017 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvilke resultater hæfter vi os ved? 
Formået at sikre involvering trods uklarhed omkring formålet 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvilke resultater hæfter vi os ved?  
Den utilfredse halvdel lægger vægt på rammer og samarbejdet lokalt 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Læring som vi vil inddrage i forberedelse af vandråd 2019/2020 

 Vandrådene er rådgivende – ikke ”dataleverandører” 
 

 Opdrag skal give rum for lokale løsninger – ikke et forudgivent enten-eller 
 

 Der skal være den rette mængde tid 
 

 Generel tilfredshed med sekretariatskommunerne 
 

 Kommunikationsveje skal være entydige for at undgå tvivl 
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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 

Praktiske erfaringer med 
vandrådsprocessen 
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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 

Vandrådsarbejdet 

2019-2020 

 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 24 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Forberedelse af vandråd 2019/2020 

 
 23 vandråd rådgiver kommunerne om deres bidrag til indsatsprogrammet 
 
 Prioritering af (kendte) indsatser inden for en økonomisk ramme 

 
 Målopfyldelse på alle (relevante) kvalitetselementer 

 
 Vi prioriterer tidligst mulig igangsættelse 
 
 Vandrådspakke præsenteres for Blåt Fremdriftsforum  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

”Vandrådspakken” (2019/2020) 

 
1. Bekendtgørelse og vejledning til kommuner og vandråd 

 
2. Opdateret tilstands- og risikovurdering 

 
3. Virkemiddelkatalog 

 
4. Indikativ økonomisk ramme 

 
5. Nyt: ”Vandløbsindsatser i virkeligheden – Best practice og faldgruber” 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

1. Bekendtgørelse og vejledning til kommuner og vandråd 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2. Opdateret tilstands- og risikovurdering 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

3. Virkemiddelkatalog – opdatering 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

4. Indikativ økonomisk ramme 
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• Omkostningseffektiv indsats kræver lokalt kendskab 

 
• Prissætning af virkemidler 

 
• Fremskrivning af forventet økonomisk ramme 2022-

2027 
 
 
 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

5. Nyt: ”Vandløbsindsatser i virkeligheden – Best practice og faldgruber” 

 
• Problem: Hvordan kan vi centralt understøtte at vandrådsmedlemmerne klædes på? 

 
• Mulighed: Organisationer med viden om bl.a. biologiske processer, de afvandingsmæssige 

forhold og fundamentet for en god dialog 
 

• Løsning: Panel samler katalog med illustrative eksempler og fortællinger om virkelighedens 
vandløbsprojekter 
 

• KL holder tovene, udvikler koncept og indhenter jeres bidrag inden næste møde i Blåt 
Fremdriftsforum 
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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 

Miljøstyrelsens 
lokalitetsbeskrivelser for 

specifikke fjorde og kystområder 
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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 

Evaluering og 

afslutning 
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