
Bidrag fra brukere, og populærvitenskapelige bidrag til Tidsskriftet Utmark: Sist oppdatert:  
26.aug 2016  

Tidsskriftet Utmark tar mot bidrag fra både forskere og brukere (alle interessenter innen feltet som 
Utmark dekker). Utmark ønsker å være et populærvitenskapelig tidsskrift som driver formidling mellom 
brukere og forskere med utmarksinteresser, og mellom disse og allmennheten for å bidra til en bedre 
forståelse av utmarka og dens betydning for samfunnet.  

Alle bidrag bør derfor presenteres og argumentere på en måte som ikke krever at leseren forstår fag-
tekniske begrep og sjargong.  

Utmark er åpent for bidrag fra de enkelte forskningsdisipliner, så vel som bidrag med flerfaglig eller 
tverrfaglig tilnærming. Tidsskriftet tar også mot artikler som publiserer forskningsresultater og såkalte 
perspektivartikler. Perspektivartiklene kan både være en oppsummering av tidligere forskning (eller 
mangel på sådan) i lys av dagens forvaltningssituasjon, eller artikler som setter norsk forvaltning inn i et 
internasjonalt perspektiv.  

Bidrag fra brukerhold bes også orientere seg mot forvaltningsutfordringene, enten de representerer egne 
synspunkter eller skrives på vegne av grupperinger. 

Noen numre av tidsskriftet vil være temanumre. I disse numrene vil hovedtyngden av artiklene belyse 
ett bestemt tema. I tillegg vil det kunne bli tatt med et begrenset antall artikler med andre tema. 
Planlagte temanumre er derfor ikke noe hinder for at det sendes inn artikler med andre tema.  

Bidrag til Tidsskriftet Utmark kan også være bokanmeldelser, kommentarer og debattinnlegg knyttet til 
artikler som publiseres. Slike kommentarer / debattinnlegg sendes til Utmark@nina.no . Debattinnlegg 
vil bli publisert løpende i forlengelsen av den eller de artiklene de berører.  
Tidsskriftet Utmark er også åpent for referater fra konferanser og seminarer, både nasjonale og 
internasjonale.  

Tidsskriftet er nettbasert, og sidene er kodet i html. I så måte har tidsskriftet ingen trykkekostnader. De 
enkelte artiklene er lagt opp slik at de skal la seg skrive ut på en A4-side. 

Av hensyn til leserne og redaksjonsarbeidet bør en populærvitenskapelig artikkel være på maks. 15 A-4 
sider - illustrasjoner inkludert. Figurer (300 pdi) kan enten følge med teksten som en integrert del av et 
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 som doc/docx eller odt fil.  

Manuskriptene sendes pr. mail til tidsskriftet: Utmark@nina.no  

Artikkelen skal ha en kortfattet ingress. 

Forfatter bes også oppgi mailadresse, samt web-adresse til institusjonen der vedkommende er ansatt. 

Aksept av artikkel 
Vanlig praksis er at innkomne manus leses gjennom av to redaksjonsmedlemmer. Dette er ingen 
vitenskapelig referee eller fagfellevurdering, men kommentering i forhold til uklarheter, behov for 
tilleggsopplysninger etc. Bidragsyterne må derfor regne med en opprettingsrunde etter at førsteutkastet 
er kommentert. 

Elektronisk tidsskrift 
Tidsskriftet UTMARK er et elektronisk tidsskrift. Det vil ikke foreligge i papirformat. Det vil imidlertid 
være fullt mulig for den enkelte leser å ta utskrift av hele eller deler av tidsskriftet.  

Referanser 
Materialet i Tidsskriftet UTMARK skal refereres på samme måte som materialet i vitenskapelige tidsskrift, 
med samme normer for etterrettelighet i bruk av argumenter og referanser.  

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]. 
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