
RetningslinjeR

For stoff som er presentert på seminarer, møter og fagtreff, og som ønskes 
tatt inn i ”VANN”, gjelder følgende regler:

Siste frist for innsendelse av stoff er h.h.v. 15. februar, 15. mai, 15. august og 1. 
1. november. Det er imidlertid gunstig for redaksjonen å motta stoff så tidlig 
som mulig.
Artikler og annet stoff skal sendes som vedlegg til e-post.2. 
VANN trykkes i farger for at figurer og bilder skal få en så god gjengivelse som 3. 
mulig. Figurer må være i farger og av god tegneteknisk kvalitet. På tekst filen 
skal det markeres hvor figurene skal plasseres med figurnummer og figurtekst. 
Figurer og bilder sendes enkeltvis som separate vedlegg, fortrinnsvis i JPEG-
format.
Artikler skal starte med tittel og biografi slik: 4. 

Nytt biologisk klassifiseringssystem for ferskvann 

Av Dag Berge og Anne Lyche 

Begge forfattere er seniorforskere ansatt ved NIVA. 

Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 26. mai 2008. 

Alle artikler skal starte brødteksten med et sammendrag som gir hovedbud-5. 
skapet i artikkelen. Sammendraget skal inneholde høyst 150 ord, men skal 
ikke være en utbrodert innholdsfortegnelse.
Artikler bør ikke være lenger enn tilsvarende 7-8 sider. Dette tilsvarer ca 6. 
8-10 A4-sider med linjeavstand 1½.
Artikler sendes normalt ikke til forfatterne for korrektur.7. 
 8. For artikler som ønskes publisert i bladet og som ikke er presentert på 
seminarer eller fagtreff i Norsk vannforening, gjelder dessuten:
a) Artikkelen skal ha kort engelsk ”summary”, i tillegg til norsk  sammen drag. 

Tittelen på artikkelen skal gjentas på engelsk i starten av summary.
b) Artikler på engelsk skal ha kort norsk ”sammendrag” i tillegg til  engelsk. 

Tittelen på artikkelen skal gjentas i starten av sammendrag på norsk. Det 
forutsettes at forfatteren selv har kvalitetskontrollert språket.

c) Alle påstander og referater av fakta skal om mulig ha referanser i egen 
litteraturliste.

d) Slike artikler vil bli spesielt kvalitetsvurdert av tidsskriftets redaksjons-
komité som ved behov vil ta kontakt med forfatteren(e).
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