Til forfattere
Manuskript
Artikler bør skrives på norsk, og manuskript bør
helst leveres på diskett eller pr. E-post. Redaksjonen bruker Word for Windows, men kan motta
de fleste tekstbehandlerformater. Angi da hvilket
program som er benyttet, og vedlegg alltid en utskrift av artikkelen.
Skriv inn teksten i enkleste form, uten bearbeiding som justering av marger, tabulatorsteg,
gjentatte ordmellomrom etc. Spesielle stiltyper
(fet skrift, kursiv , STORE BOKSTAVER) bør
imidlertid skrives inn direkte i manuskriptet, men
kun på ord inne i vanlig tekst, og ikke på overskrifter ol.
Har du ikke tilgang på en PC er det greit å
sende inn manus på papir. Bruk da helst en skrivemaskin, slik at vi kan lese inn teksten optisk.
Sammendrag
Det er ønskelig med et meget kort sammendrag
av artikkelen, slik at denne kan settes foran artikkelen. Sammendraget bør være på maksimalt
150 ord. Sett også opp forfatterens navn, adresse,
telefonnr. og E-postadresse. Dette gjør du bare
om du ønsker at disse opplysningene skal presenteres i tidsskriftet.
Overskrifter
Del helst opp stoffet med små-overskrifter. Dette
gjør stoffet luftigere, og lettere å lese.
Navneregler
Norsk navn bør benyttes først, der slike finnes.
Det vitenskapelige navnet settes etter det norske,
men det er nok at dette gjøres første gang arten
nevnes. Autor angis bare der det kan være tvil
om arten. Brukes faguttrykk i teksten som ikke er
allment kjent, bør disse forklares.
Figurer og tabeller
Send helst med en eller flere illustrasjoner til artikkelen, husk også å påføre opphavsmann. Bilder/figurer sendes inn som papirkopier, eller på
diskett/E-post. Til tabeller brukes tabellfunksjon
i tekstbehandler eller regneark. Tabeller må ikke
lages med tabulator eller ordmellomrom.

Innsendte figurer, tabeller og illustrasjoner skal
også leveres som papirutskrifter. De bør imidlertid ikke være større enn A4.
Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger i teksten skal være forfatters etternavn samt publiseringsår (f.eks.
”Wilse 1779”). Om det er nødvendig med en sidehenvisning skrives denne slik; ”Wilse 1779:
123-128”. Er det flere enn to forfattere forkortes
dette til ”Wilse m.fl. 1779”.
Litteraturlisten
Denne skal inneholde alle referanser som er
omtalt i teksten. Forfatters fornavn forkortes til
forbokstav. Kun boktitler og navn på tidsskrifter
settes i kursiv. Eksempler på litteraturreferanser:
Tidsskrift:
Hardeng, G. 1983. Amfibier i Østfold - er vernetiltak påkrevet?. Natur i Østfold 2(3): 128-131.
Bok:
Lid, J. & Lid, D.T. 1994. Norsk flora. 6. utgave
ved Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.
1014s.
Redigert bok:
Anker-Nilsen, T. 1994. Havsvale Hydrobates
pelagicus, s. 42 i: Gjershaug, J. O., Thingstad,
P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.). Norsk
fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
Viktig
La ikke formalitetene ovenfor avholde deg fra å
skrive. Natur i Østfold har en egen redaksjonskomité som gjerne står til tjeneste med råd og
veiledning både når det gjelder redaksjonelle og
faglige spørsmål.
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