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AGARICA  

Veiledning til forfattere 
 

Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike 

aspekter av mykologi. Ulike typer manus mottas, herunder:  

 forskningsartikler (research papers)  

 oversiktsartikler (reviews) 

 korte forskningsartikler, maksimum 4 sider (short commments)  

 

I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering): 

 kortere kommentarer (notes) 

 omtaler av bøker og arrangement 

 populariserte artikler basert på større vitenskapelige publikasjoner 

 

Manuskriptet sendes som vedlegg til e-post til Anders K. Wollan a.k..wollan@nhm.uio.no 

og/eller Gry Alfredsen gry.alfredsen@nibio.no (redaktører). Illustrasjoner, fotografier og 

tabeller skal alltid sendes som separate filer. Hvis filene er for store til å sendes per e-post, ta 

kontakt. 

 

Agarica publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Normalt utkommer ett 

nummer av Agarica per år. Vi ønsker ditt manus velkommen! 

 

Manuskriptet  

Manuskripter skrives i Microsoft Word- eller Open Office format (.doc, .docx, .odt). Om 

artikkelen skrives på engelsk: se våre engelske gudelines for detaljer. Forskingsartikler skal 

ha følgende struktur (basert på IMRaD metoden: Introduction-Materials/methods/research 

area-Results-(and)-Discussion): 

 Norsk tittel 

 Forfatter(e) og adresse(r)  

 E-post adresse til hovedforfatteren 

 Engelsk tittel 
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 Nøkkelord på norsk (inntil fem, listet alfabetisk) 

 Engelske keywords (inntil fem, listet alfabetisk) 

 Engelsk abstract 

 Sammendrag på norsk 

 Innledning – inkludert et tydelig mål med studien 

 Materialer og metoder – inkludert beskrivelse av undersøkelsesområde der det er 

relevant 

 Resultater og diskusjon (sammen eller som separate kapitler)  

 Konklusjon kan inkluderes om ønskelig 

 Takk 

 Referanseliste 

Bruk gjerne Agarica artiklene i siste nummer av Agarica som mal for oppsett og 

tekstdisponering. 

 

Det er viktig å merke seg at manus som skal gjennom fagfellevurdering må følge malen til en 

forskningsartikkel inkludert et tydelig mål for studien. Forvaltningsmessige vurderinger bør 

være av generell karakter. Artikler med nye arter for Norge bør enten holdes korte (short 

com format) eller settes inn i en bredere kontekst.  

 

Hovedforfatter vil motta e-post fra redaktøren om at manuskriptet er mottatt. 

Manuskriptene blir sendt til fagfellevurdering og kommentarene og konklusjonen fra 

fagfellevurderingen sendes hovedforfatter. Manus revidert i henhold til tilbakemeldingene 

fra fagfellevurderingen returneres redaktørene der endringer er synliggjort i manus (spor 

endringer eller markert på annen måte) samt at kommentarer til de foreslåtte endringene 

legges ved i et eget dokument.  

 

Formatering 

Teksten skal leveres uten formatering og med skrift Times New Roman bokstavstørrelse 12 

og enkel linjeavstand. Vitenskapelige navn på slekter og arter kursiveres, annen bruk av 

kursiv, halvfet eller petit skal unngås.  
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Tabeller  

Tabeller skrives i Word og nummereres fortløpende. De skal alltid ha forklarende tekst 

øverst (heading), også på engelsk i nordiskspråklige artikler. I engelske artikler trenger man 

ikke oversettelse til et nordisk språk. Bokstavstørrelse 10 og maksimal sidestørrelse 14 x 17 

cm (ikke A-4 format). Større tabeller som må deles på flere sider er i utgangspunktet ikke 

ønskelige. Det skal henvises til tabellene i teksten. Tabelltekstene henges på i slutten av 

manuskriptet. Indiker i manuskriptet hvor tabellen skal inn. Word-fil med tabeller sendes 

separat; filnavnet må inneholde forfatters navn.  

 

Supplerende datamateriale 

Dersom det finnes supplerende datamateriale som ikke er egnet i den trykte utgaven kan 

dette publiseres på Agarica sin hjemmeside. I teksten henvises slik: Nettvedlegg 1.  

 

Figurer (illustrasjoner og bilder) 

Figurer må nummereres. Digitale bilder bør ha en oppløsning på 300-600 dpi. Filene bør ikke 

være større enn 5 MB. Bildene bør tilpasses en eller to kolonnebredder – en kolonnebredde 

er ca. 6,5 cm og to er ca. 14 cm. Overlat i størst mulig grad størrelsesjusteringer av bilder til 

redaksjonen. Det skal refereres til figuren i teksten. Figurteksten inkluderes på slutten av 

manuskriptet. Indiker i teksten hvor du ønsker at figuren skal settes inn. Figurer skal ha tekst 

både på nordisk og engelsk i nordiskspråklige artikler. I engelske artikler trenger man ikke 

oversettelse til et nordisk språk. Skriv alltid fotografens navn (og helst årstall). Figurene SKAL 

sendes separat, helst som jpg-filer og filnavnet må inneholde forfatters navn.  

 

Navn på arter  

Første gang en art omtales i teksten angis både vitenskapelig og norsk navn (om slikt fins). 

Autornavn angis ved første gangs omtale av en art.  

 

Funnopplysninger  

Opplysninger om funn kan med fordel oppgis på følgende måte: fylke, kommune, lokalitet, 

UTM kode (eventuelt georeferering på annen format), økologiske data, funndato, finner, 

funn-nummer, bestemmer, herbarium. Ikke alle data er alltid tilgjengelige, men få med så 

mye som mulig.  
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Litteraturhenvisninger i teksten 

Referanselista skal bare inneholde litteratur som det er referert til i teksten. Eksemplene 

nedenfor belyser de hyppigst forekommende situasjonene.  

En eller to forfattere:  

… i henhold til Stensrud og Schumacher (2005), eller 

… som vist ved tidligere funn (Stensrud og Schumacher 2004).   

Hvis mer enn to forfattere:  

… i henhold til Wollan et al. (2015), eller  

… som vist ved tidligere funn (Wollan et al. 2015) 

Når flere artikler siteres sammen: 

… som vist ved tidligere funn (Wollan et al. 2012, Gulden og Høiland 2014, Hanssen 2015) 

 

Referanseliste (litteraturliste) 

Tidsskriftartikkel:  

Gulden G, Bendiksen E, Brandrud TE, 1977. A new agaric, Squamanita fimbriata sp. nov., and 

a first find of S. odorata in Norway. Norwegian Journal of Botany 24: 155-158.  

Merk at journalnavn skrives altså fullt ut, ikke med forkortelser.  

 

Bok:  

Bendiksen E, Høiland K, Brandrud TE, Jordal JB, 1998. Truede og sårbare sopparter i Norge – 

en kommentert rødliste. Fungiflora, Oslo (forlag og by).  

 

Kapittel eller selvstendig artikkel i en bok:  

Læssøe T, 2008. Squamanita Imbach, i: Knudsen H, Vesterholt J, (red.), Funga Nordica. 

Nordsvamp, Copenhagen, s. 516-518.  

 

Nettvedlegg til en artikkel:  

Nettvedlegg(supplerende materiale) i den aktuelle artikkelen: 

Nettvedlegg 1: Liste over sopparter funnet i furuved læger, både fruktlegemer og arter 

identifisert ved ITS sekvensering av isolerte monokulturer. Tilgjengelig via 

https://soppognyttevekster.no/agarica/ 
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Nettvedlegg (supplerende materiale) i en tidligere publisert artikkel: 

Wollan AK, Bakkestuen V, Kauserud H, Gulden G, 2016. Predikasjonsmodellering av 

storsoppers utbredelse i Norge, basert på herbariemateriale [dvs. forfatterne og tittelen på 

den aktuelle artikkelen]. Nettvedlegg 1. Tilgjengelig via https://soppognyttevekster.no/agarica/ 

 

Artikler fra internett:  

Agarica godtar kun materiale fra nettet fra sikre kilder, med andre ord databaser fra 

museums-, institutt- eller universitetsmiljø, online journaler eller nettleksika (i tilfelle 

nettleksika må det brukes skjønn). 

 

Publikasjoner på internett: Normal angivelse av forfatter, årstall og tittel etterfulgt av: 

Tilgjengelig via lenke til nettside. Oppsøkt 15. april 2019.  

 

Norsk Soppdatabase skal ha følgende henvisning: 

I teksten ved første sitering: … i følge Norsk Soppdatabase (NSD 2016)…, deretter: ... i følge 

NSD (2016)... 

I litteraturlista: Norsk Soppdatabase, NSD, 2016. Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. Tilgjengelig via http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/. Oppsøkt 15. mars 2019.  

 

Artsobservasjoner (Artskart, Artsdatabanken og andre nettadresser) refereres slik: 

Artsobservasjoner, 2016, navn på institusjon, http://www.artsobservasjoner.no/. Oppsøkt 

15. mars 2019.  

 

Copyright  

Agarica forutsetter at en artikkel ikke er tenkt eller er publisert et annet sted. Agarica kan 

samtykke i at innhold presenteres i andre sammenhenger hvis forfatteren skulle ønske dette. 

Agarica påberoper seg ikke copyrightrettigheter til bilder/figurer. Forfatter må dokumentere 

at eventuell bruk av copyrightbelagt materiale, slik som kart og illustrasjoner er godkjent av 

copyrighteier og det må henvises til kilden i teksten.  

 

Korrektur og særtrykk  
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Førsteforfatter vil motta en pdf-fil innen artikkelen går i trykken. Forfatteren må da snarest 

ta kontakt med Anders Wollan (anders.wollan@nhm.uio.no) eller Gry Alfredsen 

(gry.alfredsen@nibio.no) hvis det må gjøres korreksjoner. Mindre justeringer i layout kan tas 

deretter. Hovedforfatteren vil motta et eksemplar av det aktuelle bindet av AGARICA så 

snart det foreligger og dessuten en pdf-fil av artikkelen. 


