
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 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 1 

- Efterårsmøde, 30. oktober 2018 



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. Præsentation og kort drøftelse af nyt kommissorium for Blåt Fremdriftsforum 
 

3. Præsentation af pilotprojekt til udarbejdelse af lokalt baseret basisanalyse for Skive 
Fjord. Af SEGES  
 

4. Orientering om arbejdsprogrammet for tredje generation af  vandområdeplanerne 
 

5. Orientering om vandløbsområdet  
  

6. Orientering om det europæiske arbejde 
 

7. Eventuelt og afrunding 
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Orientering om 
arbejdsprogrammet for tredje 

generation af  
vandområdeplanerne 

 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 5 



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 

 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 6 



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 det 

europæiske arbejde 

 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 7 



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 

afrunding 

 

 

/ Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation 8 


