
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 

Departementet 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 

Mandag d. 19/03-2018 
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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, godkendelse af dagsorden og referat 
 
2) Drøftelse af erfaringer med og ønsker til fremtidige vandløbsvirkemidler - herunder 
dobbeltprofiler. Anmodet af Danske Vandløb  
 
3) Orientering om vandløbsområdet: udmøntningen af anbefalingerne fra Ekspertudvalget 
for ændret vandløbsforvaltning og vandråd 
 
4) Debat om opfølgningen på ekspertudvalget for ændret vandløbsforvaltning 
 
5) Status for proces og projekter ifm basisanalysen 
 
6) Orientering omkring serviceeftersyn af laboratorieanalyser 
  
7) Eventuelt og afrunding 
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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 

Vandløbsvirkemidler – 
herunder dobbeltprofiler 
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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 

Orientering om 
vandløbsområdet 

 
 

Debat – Ekspertudvalget til 
ændret vandløbsforvaltning 
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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 

Vandrådene afleverede ved årsskiftet deres bidrag til virkelighedstjek 
 
 
 
Udkast til revideret afgrænsning og udpegning forventes præsenteret for forligskredsen 
før sommerferien 
 
 
 
Herefter sendes reviderede bekendtgørelser om miljømål i offentlig høring 
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Status på Vandråd 



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 

1. Helhedsplaner for klimafølsomme 
vandløbssystemer 
 

2. Fleksible finansieringsmuligheder 
ift. forsyningsselskaberne 
 

3. Opdeling og kategorisering af 
vandløb 
 

4. Regulativer 
 

5. Modernisering af vandløbsloven 
 

6. Sandophobning 
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Status for Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning 



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 

”…man skal se mere differentieret på 
vandløbene.”  
 
”…positivt, at eksperterne lægger op 
til en mere helhedsorienteret 
forvaltning af vandløbende.” 
 
”…helt nødvendigt skridt at få klima 
med i vandløbsloven.” 
 
”…nye metoder og ny teknologi.” 
 
”Nye differentierede regulativtyper…” 
 
”…informere og inddrage lokale 
interessenter…” 
 
 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Blåt Fremdriftsforum 7 

Debat om Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning 



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 

 
 

Hvad er jeres ønsker til udmøntningen af ekspertudvalgets anbefalinger?  
 
 
 
 

Er nogle anbefalinger vigtigere end andre for jer? 
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Debat om Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning 



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 

Proces og projekter 

for basisanalyse 
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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 

Eksempler på væsentlige projekter  
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Basisanalysen (Projektoversigt) 

Gennemgang af karakterisering og typeinddeling af kystvande 

Sammenhænge i marint miljø – andre presfaktorer 

Makrofytindeks for kystvande (kvalitetselement) 

Fytobenthos for vandløb og søer (kvalitetselement) 

Planter i  små vandløb (kvalitetselement) 

Smådyr i blødbundsvandløb (kvalitetselement) 

Marine modeller (international evaluering) 

Fosforkortlægning (fosforrisikokort, følsomme vandområder mv.) 



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  

Faglig Referencegruppe 

 Formål 
 Inddrage alle interesserede parter, herunder også 

forskere og konsulentfirmaer, i forberedelsen af det 
faglige grundlag for vandområdeplanerne 2021-2027 
 
 

 Proces 
 - Projektopstart 
 - Status 
 - Bud på resultatet 

 
 

 Vi ser frem til at se jer! 
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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 

Orientering omkring 
serviceeftersyn i 

laboratorieanalyser 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 
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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 

Afrunding 
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