
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 

De politiske og 
økonomiske rammer –  
i EU og i Danmark 
 
Landhusholdningsselskabets efterårskonference 

13. november 2017 

Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 
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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.  

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  Dagens politiske rammer besluttes af dagens politikere 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 
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Fremtidens politiske rammer afhænger også af fremtidige 
politikere. 



Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  

Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  

at få de forskellige niveauer frem 

 

 

Politisk usikkerhed 

- og Brexit 
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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  Politisk risiko for os: Protektionisme 
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Den fælles landbrugspolitik efter 2020 

• Usikkerhed om budgettet for den fælles landbrugspolitik efter 2020 

• Lækket meddelelse fra Kommissionen ”The Future of Food and Farming” indeholder ikke 
budgettal, men viser dog en klar tendens: 

• Landbrugspolitikken skal levere konkrete resultater (for færre midler) 

• Den konkrete udformning af reglerne overlades i langt højere grad til medlemslandene 

• Ingen national medfinansiering af de direkte betalinger, hvilket er afgørende værn mod 
renationalisering 

• Den officielle meddelelse kommer den 29. november 2017 
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Her eksporterer vi fødevarer til i dag. Markedsåbninger er 
vejen frem og vi satser stort på væksten i Asien 
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Indsæt billede i pladsholderne 

1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 
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skal indsættes 

Strukturudviklingen fortsætter 

• 11.000 heltidsbedrifter i 2015 

•  7.300 heltidsbedrifter i 2025 

• Gennemsnitsstørrelsen bliver på 245 ha 
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Ejerforhold: Andel af landbrugsarealet, pct.  
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Ejer- og generationsskifte:  
Andel af unge landmænd under 35 år, pct. 
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Den teknologiske udvikling er kun lige begyndt 
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• Fortsat konkurrenceevne 

• Strukturudvikling 

• Generationsskifte 

• Håndtering af strammere klimakrav 

• Indførelse af målrettet miljøregulering 

• Mangel på arbejdskraft 

Politiske fokuspunkter 


