
Skrivevejledning - Organic RDD-projekter 

Artikler til Landbrugsavisen, ICROFS hjemmeside og nyhedsbreve : 

 Længde: Ca. 3.500 anslag inkl. mellemrum. 

 Skriv korte, letforståelige sætninger.

 Lav gerne 1-2 korte faktabokse med stikordsforklaringer på vanskelige ord eller begreber eller råd.

 Generelt bør en artikel være praktisk rettet mod landmanden og handle om faglige tiltag og råd,
han/hun kan bruge på bedriften her og nu.

 Artiklen skal være nyhedsvinklet. Det indebærer, at man fortæller det mest vigtige og interesse-
vækkende først. Start altid artiklen med fem linjer med konklusionen. Får læseren ikke læst andet, så får 
han/hun i hvert fald det vigtigste, og ofte ansporer en sådan indledning til at forsætte.

 Rubrikken (overskriften) skal være et aktivt udsagn, fortælle artiklens vigtigste budskab og vække 
interesse. Ikke: Forskning i svins rodeadfærd. Men: Øko-svin får ikke dækket deres rodebehov.

 Underrubrikken skal udbygge rubrikkens budskab og være så konkret som mulig.

 Selve artikel-teksten (brødteksten) skal fortsætte denne udbygning og være nyhedsvinklet og inte -
ressevækkende. Det er således ikke nogen særlig interessant nyhed, at der har været holdt en workshop. 
Men det kan være interessant, hvad der blev sagt, besluttet eller iværksat på den.

 Gå direkte på emnet og resultaterne fra artiklens start. Drop de fleste af de ofte alt for mange for-
udsætninger og forbehold. De er mest relevante for forskerne - ikke for landmanden.

 Der skal helst være 1-2 fotos til artiklen. De skal selvfølgelig handle om det emne, der skrives om og gerne 
1 oversigtsfoto og 1 de-taljefoto, der underbygger artikelteksten. Fo-tos sendes på hver sin fil i jpg- eller 
tif-format.

 Vedhæft fotos og figurer i høj opløsning.

 Brug tabel og figur med stor omtanke. De skal være enkle og lette at forstå og til at læse
- ellers springer læseren dem over

 Forfatternavn angives således: Seniorforsker Mette Kløvereng, AU Foulum

Artikler til magasinerne SVIN, KVÆG og MARK 

 Generelt bør en artikel være praktisk rettet mod landmandens hverdag -altså handle om faglige tiltag og

råd, han/hun kan bruge ude på bedriften her og nu.

 Emnet skal helst handle om noget aktuelt - noget som landmanden kan bruge på bedriften.

 Start altid artiklen med 5 linjer med konklusionen på artiklen (får læseren ikke læst andet, så får han i

hvert fald hovedkonklusionen - og ofte virker en konklusion sådan, at man får lyst til at læse mere – altså

læse hele artiklen).

 Til en 2-siders artikel på ca. 4.500 anslag må der gerne være 2-3 fotos og/eller 1 letforståelig tabel eller

figur.

 Sæt ikke fotos ind i din tekst, skriv teksten uden brug af mange skrifttyper og effekter m.v.

 Forfatternavn angives således: Konsulent Darran Thomsen, SEGES


