
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 

Organics on the 
global food market 
Erik Fog  

SEGES Organic Innovation 



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 

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 

•  Organic products compete with conventional. 

•  Efficient fit into (global) distribution chains. 

•  Show we can deliver! 

•  Growing market and production in Denmark 

Competition and Growth 
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Organic production  has to be sustainable 

Agriculture 

City 

Nutrients 

Food Food waste 

Bio-fertilizer 
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Global organic nutrient cycle 

Danish organic farm 

Chinese City 

Nutrients 
Food 

Food waste 

Bio-fertilizer 

Chinese organic soy 
beans 
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Bio-technical improvements in Danish organics 
Intensive sustainability 

More grass clover - 
More Nitrogen 

Extraction of grass protein 
Less protein import 

Biogas of farm residues and household waste 
Bio-energy and nutrient recycling 


