
Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

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 

 

 

 

 

 

Tips: Hvis du sletter billedet, og 

sætter et ny ind, kan billedet lægge 

sig foran tekst og grafikken, hvis 

dette sker, skal du vælge billedet, 

højreklik og vælg Placer bagest 

 

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 Maks tre linjer i stor typografi 

HPAI in wild birds 

situation 2019 Stig Mellergaard 
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HPAI H5N6 in birds of prey 2019 
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Buzzard 

Buteo buteo 

11 

White tailed eagle 

Haliaëtus albicilla  

11 



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  

Sutuation August-September 2018 
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Phesants 

Phasianus colchicus  
1 

1 

Eider 

Somateria mollissima 

Mallard 

Anas platyrhynchos   

4 

Mute swan 

Cygnus olor 
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Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 
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2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
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4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
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filen, så det slår igennem på alle sider  

App til indrapportering af fund af døde vildfugle 

• FVST har udviklet en App til indrapportering af fund af døde vildfugle via 
smartphone 

• App’en har direkte forbindelse til FVST’s vildfugle database 
• FVST sender direkte besked til Beredskabsstyrelsen om opsamling 
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DATABASE 

FVST opsamling af fugle 

Lab, DTU-VET AI test resultater 


