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Vitenskapelig bedømte artikler
Tidsskriftet har en bedømmingsordning (fagfellevurdering) av artikler. Artikler sendes anonymt til to
bedømmere, og deres vurdering inklusive forslag til forbedringer returneres forfatter. Noen ganger blir
det flere slike runder. UTMARK bruker høyt kvalifiserte bedømmere.
Skjema for vurdering
Det brukes et dokument for vurdering av artikler. Dette kan også være til støtte for deg som forfatter. Se
en kopi av vurderingsdokumentet.
Rådgivere
Rådgiverne sin oppgave er å vurdere om artikkelen oppfyller kravene til et vitenskapelig arbeid, påpeke
eventuelle feil og gi forfattere råd.
En liste over personer som bistår UTMARK i denne oppgaven finner du her

Bedømmerliste.

Format
Tidsskriftet er nettbasert, og sidene er kodet i html. Tidsskriftet har derfor ingen trykkekostnader. De
enkelte artiklene er lagt opp slik at de skal la seg skrive ut på en A4-side.
Av hensyn til redaksjonsarbeid og lesere bør en artikkel være på maks. 20 A-4 sider. Figurer (min 300
dpi) kan enten følge med teksten som en integrert del av et manus, eller legges ved separat. Figurer kan
ikke være mer enn 595 pixler brede. Tidsskriftet kan være behjelpelig med å overføre bilder og tekst til
elektronisk format. Dette gjelder ikke for lysbilder. Manus kan oversendes i alle kjente tekstformat som
brukes for PC.
I starten av manuskriptet skal følgende punkter være med i rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tittel
Forfatternavn
Ingress
Forfatternavn og engelsk tittel
Abstract på engelsk (Størrelsesorden 100 til 150 ord. Skisser problemstilling, analysemetode og
hovedresultater)
Keywords engelsk. Gjerne 3 til 5 nøkkelord på engelsk.
Forfatternavn, adresse (gjerne arbeidssted - og i norsk og engelsk form), e-post adresse og
webadresse til eventuelle institusjoner.
Ved flere forfattere bes også oppgitt hvem som skal stå for kommunikasjonen med tidsskriftet.

I artiklene ønskes et begrenset antall overskriftsnivåer - max 3, men gjerne 2. Nummerering av kapitler
og avsnitt skal unngås. Sitater settes i kursiv. Det kan nyttes sluttnoter - ikke fotnoter.
For litteraturhenvisninger og referanselister skal APA-standard benyttes - for en fullstendig oversikt se
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx.
Eksempel på referanse for stoff på “nettet”:
Miljødirektoratet (2016). Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder
[Web Page].URL http://llk.dk/bwa9em [2016, Januar 28].
Unngå tabeller som bilder.
Manuskriptene sendes pr. mail til tidsskriftet: Utmark@nina.no i som doc / docx eller odt fil.
Aksept av artikkel
Vanlig praksis er at innkomne manus fagfellevurderes anonymt av to bedømmere.
Dette er en vitenskapelig fagfellevurdering, og kan resultere i behov for klargjøring, tilleggsopplysninger
etc. Bidragsytere må derfor regne med opprettingsrunde etter at førsteutkastet er vurdert.
Fagfellevurderere blir bedt om å gjøre sin vurdering innen 6 uker etter mottak av manuskript.

