
Retningslinjer for optagelse 
af videnskabeligt meriterende artikler 
i Miljøretlige Afgørelser og domme

Redaktionen af Miljøretlige Afgørelser og Domme har besluttet at følge nedenstående retningslinjer for 
antagelse af videnskabeligt meriterende artikler. Beslutningen træder i kraft fra og med årgang 2016.

1. Krav til videnskabelighed

En videnskabeligt meriterende artikel skal opfylde føl-
gende mindstekrav:

 k Nyhedsværdi: Artiklen skal frembringe ny viden og 
indsigt inden for sit fagområde

 k Selvstændig metodeanvendelse: Artiklen skal 
basere sig på en selvstændig anvendelse af rele-
vante retsvidenskabelige metoder

 k Dokumentation: Analyser og resultater skal være 
dokumenteret ved henvisninger til relevante 
retskilder og relevant teori 

En artikel på over 50.000 tegn inklusive fodnotetekst og 
mellemrum kan ikke optages som en videnskabeligt 
meriterende artikel.
Artikler af overvejende orienterende, beskrivende eller 
debatterende karakter kan ikke optages som videnska-
beligt meriterende artikler. Tilsvarende gælder artikler 
som anmelder litterære værker uden at tage teser og 
antagelser op til selvstændig analyse.
En artikel kan ikke optages som videnskabeligt merite-
rende, hvis den forinden har været bragt andetsteds i en 
i det væsentligste identisk form, f.eks. i et tidsskrift, i en 
antologi eller som del af en monografi.

2. Faglig bedømmelse af artikler

Om en artikel honorerer kravene til videnskabelighed 
bedømmes af en universitetsansat lektor eller professor 
eller en juridisk fagkyndig med tilsvarende kvalifikatio-
ner. Bedømmelsen kan enten foretages af et medlem af 
redaktionen eller af en ekstern fagkyndig. 
Bedømmelsen kan gå ud på:

 k at antage manuskriptet som det er
 k at påpege forhold som forfatteren må omarbejde før 

antagelse kan komme på tale eller
 k at afvise manuskriptet.

På baggrund af den afgivne bedømmelse beslutter re-
daktionen, om manuskriptet kan optages, som det fore-
ligger, om det kan optages efter omarbejdelse eller om 
det skal afvises. Redaktionen kan afslå at optage en ar-
tikel af andre grunde end, at det ikke honorerer kravene 
om videnskabelighed.

Redaktionen drager omsorg for at orientere læsere og 
potentielle forfattere om kriterierne for optagelse af vi-
denskabelige artikler. Denne orientering kan f.eks. ske 
via en generel manuskriptvejledning på tidsskrifternes 
hjemmesider.
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