
Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen

Vis hjælpelinjer
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”
4. Vælg OK 

Indsæt et baggrundsbillede
1. Indsæt et billede ved at klikke på den 

hvide billedepladsholder
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes 

3. Højreklik på billedet og send det bagud

. Anne Lawaetz Arhnung                                Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Velkommen til 
Axelborg
v. Anne Lawaetz Arhnung                                   
Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer



Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”
4. Vælg OK 

Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen

Indsæt et baggrundsbillede
1. Indsæt et billede ved at klikke på 

billedepladsholderen
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes 

3. Højreklik på billedet og send det bagud



Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen

Skift farve på LF bjælkerne
1. Klik på bjælken

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken

Indsæt billede i pladsholderne
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes

Du beskærer billedet ved at klikke på 
”Beskær” i værktøjslinjen – Når du beskærer 

kan du skalere billedet op og ned eller 
beskærer vha den sorte beskæringsmakør. 
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10 milliarder mennesker i 2050

Stigende efterspørgsel efter 
alle typer fødevarer

Øget fokus på bæredygtighed 
og klimapåvirkning



Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen

Skift farve på LF bjælkerne
1. Klik på bjælken

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken

Vis hjælpelinjer
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”
4. Vælg OK 



Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen

Vis hjælpelinjer
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”
4. Vælg OK 

Indsæt et baggrundsbillede
1. Indsæt et billede ved at klikke på den 

hvide billedepladsholder
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes 

3. Højreklik på billedet og send det bagud

Eksport til hele verden

Afrika
2 mia. kr.

Oceanien
3 mia. kr.

Amerika
10 mia. kr.

Europa
112 mia. kr. Asien

32 mia. kr.
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Alliance mod afskovning og  
bæredygtig import af soja

Vision 
Al soja importeret til Danmark er 
produceret ansvarligt, herunder 
produceret lovligt og ikke bidrager til 
afskovning eller konvertering af anden 
naturlig vegetation. 
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DRIP-samarbejdet

En række danske virksomheder er gået sammen i et 
partnerskab om at udvikle vandbesparende teknologier og 
løsninger. Ambitionen er at bruge væsentlig mindre 
grundvand og i stigende omfang bruge renset genbrugsvand, 
uden at man rykker ved kravene til fødevaresikkerhed- og 
kvalitet. 
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Landbrug & Fødevarers 
skoletjeneste



Tekstslide med punktopstilling
Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem
de forskellige tekst niveauer
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• Består af 325 landmænd, der er værter

• Gårdbesøg er gratis for 0.- 10. klasse, de 
studieforberedende ungdomsudd. og 
lærerseminarierne.

• Lærere finder en landmand på skole.lf.dk, 
aftaler besøget i telefonen og udfylder online 
aftaleskema.

• Klassen modtager gratis bøger fra CFU inden 
besøget. 

• Find alle læremidler (flere gratis) på 
skole.lf.dk 

Landbrug & Fødevarers skoletjeneste
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Vi skal bygge 
bro mellem land 
og by


