INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN

RETNINGSLINJER FOR ARTIKLER SOM SKAL
FAGFELLEVURDERES FOR PUBLISERING I VANN
For innsendte artikler som skal fagfellevurderes, gjelder følgende:
1. Artikler som skal fagfellevurderes, skal være av vitenskapelig kvalitet. Dette
innebærer at artikkelen må presentere ny innsikt i en form som gjør resultatene
etterprøvbare og anvendelige i ny forskning. Artikkelen må ha språk og
fremstillingsform som gjør den tilgjengelig for forskere som kan ha interesse
av den. Artikler som tidligere er publiserte i andre tidsskrifter vil normalt ikke
bli akseptert.
2. Artikler skal starte med tittel og enkel biografi slik:
		 Forsuring av havet
Av Einar G. Hansen
Einar G. Hansen er cand.real. i oseanografi og forsker ved NIVA.
3. Artikkellengde og sammendrag/summary skal ikke være mer enn 25 000 tegn
med mellomrom eller 4000 ord ved ordtelling. Artikler skal ha sammendrag av
lengde høyst 150 ord, som skal gjengi hovedbudskapet i artikkelen. Artikler på
norsk skal ha kort engelsk ”summary” først, i tillegg til norsk sammendrag.
Tittelen på artikkelen skal gjentas på engelsk i starten av summary. Artikler på
engelsk skal ha kort norsk ”sammendrag” først, i tillegg til engelsk ”summary”.
Tittelen på artikkelen skal gjentas på norsk i starten av sammendrag.
4. Artikler skal leveres redaksjonen som Word-filer. I tekstfilen skal det markeres
hvor figurer skal plasseres med figurnummer og figurtekst. Figurer, illustrasjoner, bilder må være av høy kvalitet og leveres som egne filer. Diagrammer,
grafer, illustrasjoner produsert i Excel og PowerPoint leveres i originalformat.
Illustrasjoner generert som vektorgrafikk (i eps, adobe illustrator e.l), leveres i
originalformat, alternativt i høyoppløselig jpeg-format. Fotografier bør ha
høyest mulig oppløsning i jpeg-format, fortrinnsvis originalfiler fra kamera.
Skanner du inn illustrasjoner bør originalen være av god kvalitet og skanner
innstillingen minst 300 DPI (punkter per tomme) og med farger.
5. Alle påstander og referater av fakta skal ha referanser i egen referanseliste.
Det samme gjelder for referert faglitteratur. Referansene skal være ordnet
alfabetisk etter forfatternavn. Anerkjennelse av bidragsytere (acknowledgements) til arbeidet plasseres sist i artikkelen før referansene.
6. Det gjelder særskilte frister for artikler som skal fagfellevurderes. Disse er hhv.
1. januar, 1. april, 1. juli og 15. september av hensyn til fagfellevurderingen.
7. Innsendte artikler vil bli fagfellevurdert av minst to eksterne fagfeller innenfor
det aktuelle fagfelt. Forfatteren(e) oppfordres til å foreslå kvalifiserte fagfeller,
men redaksjonskomiteen står fritt i valget av fagfeller.
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