En hurtigguide til åpen tilgang/open access (OA)
NFR og EU stiller krav om åpen tilgang, og Plan S (01.01.2021 ) medfører også nye krav.
Det finnes i dag mange måter å sikre åpen tilgang/open access (OA) til vitenskapelige
publikasjoner. Universitetsbibliotekets OA-team kan bistå med disse tre:
1. PUBLISERING I RENE OA-TIDSSKRIFT (GULL-OA)

 Er du tilknyttet Nord universitet og korresponderende forfatter av publikasjonen?
 Er tidsskriftet registrert i DOAJ og godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH/NSDs kanalregister?
 Er artikkelen fagfellevurdert og antatt for publisering?

Hvis svaret på alle disse spørsmålene er ja, kan du få støtte til publiseringsavgift fra OAfondet. Alt du trenger å gjøre, er å sende en søknad.
NB: Alle som mottar støtte må laste opp en versjon av artikkelen i Cristin for arkivering i
vitenarkivet Nord Open Research Archive (se 3. Egenarkivering av publikasjoner…)

2. PUBLISERING GJENNOM NASJONALE TIDSSKRIFTAVTALER FOR ÅPEN TILGANG

 Sjekk om ditt valgte tidsskrift inngår i en av de nasjonale tidsskriftavtalene der
universitetet deltar (se lister over inkluderte tidsskrift under hvert enkelt forlag)
 Det finnes to typer avtaler:
Publiser-og-les-avtaler
• Dekker publiseringsavgift i sin helhet  gratis publisering
• Noen avtaler har begrenset åpen publisering med årskvoter
• Forlag: Cambridge University Press, Elsevier, Sage (kun abonnementsbaserte
tidsskrift), Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley
Rabattavtaler
• Gir rabatt på publiseringsavgift  søk om dekning av avgift via OA-fondet!
• Forlag: Frontiers og Sage (rene OA-/gulltidsskrift). NB: Send søknad!
• Avtalen med Emerald gjelder kun abonnementsbaserte tidsskrift, og kostnaden
må dekkes av forskerens egne midler
 Følg instruksjonene til det aktuelle forlaget, som forklart på våre nettsider
 Artikkelen din blir automatisk gjort åpent tilgjengelig ved publisering

3. EGENARKIVERING AV PUBLIKASJONER I UNIVERSITETETS VITENARKIV (GRØNN OA)
 Dersom alternativ 1 og 2 ikke er aktuelle, kan du oppnå åpen tilgang gjennom
egenarkivering av akseptert manusversjon (Author’s Accepted Manuscript, AAM)
 Søk etter tidsskriftet ditt i Sherpa Romeo for å finne ut hvilken versjon de tillater å
arkivere
 Last opp artikkelen din via Cristin. OA-teamet avklarer rettigheter og ev. sperrefrist/
embargo før artikkelen arkiveres i vitenarkivet Nord Open Research Archive

Har du spørsmål? Kontakt openaccess@nord.no – vi hjelper deg gjerne!
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