Forfatteveiledning
Generelt
Manuskript som sendes Kart og Plan for vurdering og publisering ønskes i
tekstbehandlingsformater som MS-Word, Word Perfect eller Open Office. Filene sendes som
vedlegg til e-post til en redaktør (ansvarlig- eller fagredaktør). Adresser fins på kolofonsiden i
tidsskriftet eller under Redaksjonelt: http://njkf.no/kart-og-plan/redaksjonelt/
Artikkellengde
Hvor lang artikkelen blir i Kart og Plan kan estimeres. På en ren tekstside er det plass til ca.
4150 tegn med mellomrom. I tillegg kommer plass til illustrasjoner, tabeller og formler. Vi
har ingen faste grenser for artikkellengde. Bruk fornuft.
Lag et enkelt manuskript – ikke gjør det ”trykkeferdig”
Manuskriptene ønskes mottatt i en enkel form. Alle artikler kjøres igjennom egen
programvare og settes på nytt for å gi enhetlig “design og layout” av tidsskriftet. Spesielle
ønsker relatert til setting må derfor i tilfelle angis særskilt.
Ved vitenskapelig bedømmelse
Manuskript som ønskes vitenskapelig bedømt setter vi pris på å få i to versjoner. En versjon i
anonymisert form der forfatternavn og adresser er tatt bort og en fullstendig versjon.
Ved omarbeiding etter vurdering bør det angis hva som er endret og hvilke av fagfellene sine
påpekninger som er fulgt opp. Der forfatter velger ikke å følge fagfellen må det begrunnes.

Fast ingress
I starten av manuskriptet skal følgende punkter være med i rekkefølge:
1. Tittel (Prøv å lage en kort men dekkende tittel)
2. Forfatternavn
3. Forfatternavn og engelsk tittel på artikkelen
4. Abstract (Størrelsesorden 100 til 150 ord. Skisser problemstilling, analysemetode
og hovedresultater)
5. Key words. Gjerne 3 til 5 sentrale termer på engelsk.
6. Forfatternavn, adresse (gjerne arbeidssted og i engelsk form) og e-post adresse.
Se eksempler i form av artikler på www.kartogplan.no

Antall overskriftsnivåer
I artiklene ønskes et begrenset antall (3) overskriftsnivåer: Tittel (stor skrift), kapittel (fet) og
avsnitt (fet og kursiv).
Figurer og tabeller
Setter vil bestemmestørrelsen på bilder, figurer og tabeller i heftet. Det optimale er figurer og
tabeller tilpasses fortrinnsvis spaltebredde (65 mm) alternativt full sidebredde (135 mm).

Ønsket oppløsning er min. 300 dpi (punkter per tomme). Standard grafikkformater som
JPEG, TIFF, GIF, PNG kan brukes, og også PDF og EPS.
Figurer og tabeller nummereres fortløpende med arabiske tall. Plassering av figurer og
tabeller må alltid tydelig framgå imanuskriptet.

Formler
Formler bør være skrevet med MathType. (Ofte inkludert i tekstbehandlere.) Unngå unødig
bruk av formeleditor. Er formlene så enkle at de kan skrives i teksteditoren er det best å bruke
teksteditoren. Unngå å bruke formeleditor i teksten unødvendig, eksempelvis til å heve eller
senke tekst.
Litteratur – henvisning og liste
Foreløpig (2014) er det ikke valgt en standard for tidsskriftet, men bruk en internasjonal
standard som Harvard, APA eller Vancouver. Se for eks: http://www.ntnu.no/viko/oppgave
Dersom det henvises til bøker eller større verker bør sidehenvisning gis.

