Instruktioner till författare
Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett
forum för nyheter och populärvetenskapliga
artiklar om svensk faunistik och floristik samt natur
vårdsfrågor.Tidskriften publicerar även internationella
utblickar, notiser, recensioner, reportage, runor och
porträtt av människor som arbetar inom det område
Fauna och Flora bevakar. Artiklarnas spännvidd kan
variera stort – från intresseväckande, lättsamma artiklar
till mer vetenskapliga undersökningar av djurgrupper
eller presentation av nya fynd för landet.
Nyutkomna böcker, ljudpublikationer, rapporter
etc. emottages tacksamt av redaktionen och recenseras
i mån av plats.
Insända texter och illustrationer bedöms av Fauna
och Floras redaktion och i vissa fall av tidningens redaktionskommitté. Artiklar granskas normalt av en
eller flera externa specialister. Redaktionens ambition
är att inom en månad meddela skribenten om artikeln
accepteras för publicering. I normalfallet ska artikelns
försteförfattare få se den redigerade texten före publi
cering.
Fauna och Floras läsekrets är blandad: forskare och
professionella biologer, bibliotek vid grund- och gym
nasieskolor och universitetsinstitutioner, företag och
offentliga verk med anknytning till naturvetenskap samt
en naturintresserad allmänhet.

Riktlinjer för artikelförfattare
Redaktionen är alltid villig att diskutera med skriben
ter om möjliga bidrag och att ge råd om planering av
artikeln. Ta först del av följande riktlinjer:
Artiklar. Dessa ska skrivas på en tydlig, populärveten
skapligt hållen svenska för att kunna förstås av såväl
fackbiologer som en bredare allmänhet. Undvik, eller ge
förklaring till, svåra ord och uttryck. Artiklar som drar
åt det vetenskapliga hållet ska avslutas med en kort sam
manfattning på engelska.Vid behov kan en referenslista
(med referenser angivna i löpande text) eller lästips ges.
Förutom författarnas namn och institutionstillhörighet/
titel bör även e-postadress anges. Kortfattade uppgifter
om forskningsinriktning osv. kan vara motiverade.
Insända manuskript ska skickas elektroniskt till re
daktionen, företrädesvis med e-post eller på CD.Artiklar
bör inte innehålla fler än 1 500 ord, i undantagsfall upp
till 3 000 ord.
Arter ska om möjligt namnges på svenska, och
vetenskapliga namn ska framgå första gången en art
nämns i texten, eller i en tabell om alla behandlade
arter nämns där.
Samtliga bifogade tabeller och diagram görs
normalt om av redaktionen men ska vara noggrant
korrekturlästa. Tabelltexter ska vara lättbegripliga och
i mer vetenskapliga artiklar skrivna på både svenska
och engelska.
Fotografier levereras som högupplösta digitala filer
och gärna i JPG-format (kan normalt e-postas). Även
diabilder kan levereras.
Författare i Fauna och Flora erhåller åtminstone fem
exemplar av tidskriften, maximalt 20 exemplar delas ut
om det är fler än en författare.

www.faunaochflora.se

