
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 

Communication and 

public awareness 

Peatland Conservation and Wise 
Use in the Context of Climate 
Change 

Peter Hahn 
11-14th September 2016 
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Examples from Ramsar site Lille 

Vildmose 



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 

Project area Lille 

Vildmose 
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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 

Targeting stakeholders 

• In many restoration projects a 
stakeholder analysis is necessary to 
target the information in the right way 
using the right communication 
platforms. 
 

• One-way communication 
 
 

• Specific targeted information 
 
 

• Dissemination and education activities 

• Stakeholder analysis 
 
 
 
 
 

• Broad public, public outside project area, 
general information 
 

• Newsletters, advisory boards, local focus 
groups 
 

• Guided visits, Facebook, film shows, 
public arrangements 
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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  

General information 
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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 

Targeting stakeholders 

• In many restoration projects a 
stakeholder analysis is necessary to 
point out ambassadors for the project 
and target the information in the right 
way using the right communication 
platforms. 
 

• One-way communication 
 
 

• Specific targeted information 
 
 

• Dissemination and education activities 

• Stakeholder analysis 
 
 
 
 
 

• Broad public, public outside project area, 
general information 
 

• Newsletters, advisory boards, local focus 
groups 
 

• Guided visits, Facebook, film shows, 
public arrangements 
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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  

Local focus groups and public meetings 
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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 

Targeting stakeholders 

• In many restoration projects a 
stakeholder analysis is necessary to 
point out ambassadors for the project 
and target the information in the right 
way using the right communication 
platforms. 
 

• One-way communication 
 
 

• Specific targeted information 
 
 

• Dissemination and education activities 

• Stakeholder analysis 
 
 
 
 
 

• Broad public, public outside project area, 
general information 
 

• Newsletters, advisory boards, local focus 
groups 
 

• Guided visits, Facebook, film shows, 
public arrangements 
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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  

Visitor centre 

23 January 2017 / Nature Agency / Titel på præsentation 8 



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  

Facebook and Youtube 
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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  

TV spots 
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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  

Public facilities 

23 January 2017 / Nature Agency / Titel på præsentation 11 



Indsæt billede 
1. Klik på billederammen 
2. Indsæt det ønskede billede via 
fanen Indsæt, Billeder 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

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 

Disseminate information about the importance of keeping 
our peatlands wet to a broad audience needs a range of 
platforms to communicate from. 
 
So, a stakeholder analysis is an important part of a 
restoration project. 
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