
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  

Møde i ATV Jord og Grundvand 

Jordhåndtering i Danmark  
– alt det vi kan, gør og burde gøre 
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Enhver, der flytter jord uden for den 

ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, 

der anvender sådan jord, skal sikre sig, at 

jorden ikke giver anledning til skadelig 

virkning på natur, miljø og menneskers 

sundhed. (§ 50) 

Forebygge yderligere forurening af miljøet 

i forbindelse med anvendelse og 

bortskaffelse af jord  
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Der flyttes årligt 6 mio. tons 

jord som anmeldes via 

jordflytningsbekendtgørelsen 

 

Det er vurderet, at ca. 10-12 

mio. tons jord årligt 

slutdisponeres i Danmark   
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Jordbalance/Vejdirektoratet 

Byudvikling, stormflodssikring, 
overskudsjord/KBH  

Regelforenkling, 
konkurcenceudsættelse/MST 

Bæredygtig 
genanvendelse/Bygherre 

fore, Region H 
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Jord på 
landbrugsarealer/Roskilde 

Kom. 

Udfordringer ifm 
bortskaffelse af den rene 

jord/Aarhus Kom. 

Udfordringer når jord 
deponeres i 

råstofgrave/Håkan 
Djurhuus 

Udfordringer 

Hvad skal der til for at beskytte 

miljøet?/Niras 
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