
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 

4. Fortryder du dit billede, så skal du nulstille 

dias efter du har fjernet det for at indsætte nyt 
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Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

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 

Kvalitetssikring 

• 90 % svinekød eksporteres til ca. 130 lande 

• Eksport af smågrise til blandt andet Tyskland 

• Kvalitet skal dokumenteres! 

• Krav fra markeder om uvildig tredjeparts-kontrol og certifikater 

• Akkrediteret certificeringsfirma 

 
 

Man sikrer et produkts kvalitet ved blandt andet at kontrollere  
og dokumentere de forskellige faser i produktets tilblivelse…  
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Baggrund for aftale vedr. øko/Friland 

• Krav fra DANAK om ingen ”automatisk” accept af øko/friland 

 

• Møder mellem Danish Crown/Friland, Dyrenes Beskyttelse (DB), 
Baltic Control Certification og SEGES + accept fra Tican 
 

• Benchmark af standarder 

 

Aftale    

• Alle Friland, øko (DC + Tican) og øko (DB) kan lade sig DANISH-
godkende ved samme besøg, hvor de i dag bliver certificeret under 
DC + Tican og DB. 
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Nøgle områder 

Omkring 160 tjekpunkter 
inden for: 

 

• Sporbarhed 

• Foder 

• Sundhed og brug af 
medicin 

• Dyrevelfærd 

• Stalde og inventar 

• Management 

• Levering af grise 

Omkring 160 tjekpunkter inden for: 
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• Dyrevelfærd 

• Stalde og inventar 

• Management 
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Mere information om DANISH Produktstandard 

dps.svineproduktion.dk 



TAK og husk!  

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden  

 

Tilmeld dig Nyhedsmail fra  

SEGES Svineproduktion på 

www.svineproduktion.dk 

 

        

     facebook.com/SegesSvineproduktion 

 

 


