
i .  MEDDELELSE 

1Vy peabllkatlcrnsformer fra Statens Husdyrbrugsforsag 

hl. Sgrensen og N .  Bundgtg-aard. 

Indledning. 
Statens husdyrbrugsforsgg henvender sig gennem 6ine publikationer til en meget bred Izserkreds, 
Iseslaende al-' konsulenter, landbrugsf~rere og praktiske landm~md Saint forskere i ind- og udland. 
Statens Flusdyrbrugsudvalg finder det derfor hensigtsmzssigt at publicere resultaterne fra forsggs- 
virksomheden p& ilere mader og kar bcsllittet, at der fremover skat udsendes ncdennzvnte 3 former for 
publikationer. Udvalget har som grundlag for bchaadlingetr af denne sag haft forslag fra et publiks- 
tionsndvalg og et arb-dsudvdg. Kedenfar redeg@res narmere for de nye publikationsformer, 

Den ny ordning. 

ble(klc1eEser. N z r v ~ r e n d e  meddelelse danner 
indfedmngen ti1 en ny puklikationssene, og i den- 
ne serie vil der fremover fremkomme forei~bige 
fors~gsresultater, vejle~lninger, oversigtsartikler * m.v. Tidligere serie, Medd~leisc. fra tarid@ko- 
tionzicX l i o r ~ ~ ~ ~ l n b o r u t o r i m  udgar. 

Beretninger. Den hidtidige serie af beretninger 
vil blive fortsat og omfatte: 

a) Beretninger om afsluttede og fzrdigt hearbej- 
dede forsggs- og forskningsopgaver. 

figurer samt engelsk sammendrag, Betinget af 
emnets karakter kan beretninger dog skrives piict 
hovedsprog og med dansk sanlmendrag. 

Arvrapport. T steder for arbogen x dens hidtidige 
form vil der blive udgivet en %rsrapport, som 
kommer trl at indeholde oplysninger om Statens 
Husdyrbrugsudvalgs virksomhed, og en redega- 
relse fra hver afdelmg om igangvzrende forsogs- 
og forqkningsopgaver samt fortegnelie over pub- 
iikationer. 

h) Perjodiske beretninger fra aflkornsprgver, in- 
dividpr~ver, hel&rsïors@g og lignende fortlp- Artikler. Foruden de 3 publikationsformer fm 

bende foranstaltninger. ctatens hiisdyrbrugsfors<ag vil artikler skrevet af 
Iors@gslaboratonets medarbejdere i videnskabe- 

Beretninger ikrlves dmindcligvis p% dansk og lige tidsskrifter blive registreret som publikati- 
Forsynes med engelske undertitier lii tabeller og oner fra for.;ggsvirksomheden. 



rw»™ mr '>r<)ning indebærer den ændring for bru-
ater f r a statens husdyrbrugsfor-
esultater fremtidigt publiceres i 

meaaeieiser og beretninger i en mere kontinuerlig 

form, end det har været tilfældet hidtil, hvor de i 
stor udstrækning er blevet publiceret i årbogen. 
En undersøgelse, som blev foretaget af det tidli-
gere nævnte publikationsudvalg, viste således for 
tiåret 1.1.1963-31.12.1972, at ca. 60% af forsøgs-

' * 1 at ionsmængde kom i fo rm af 
10% i årbogen. Der er begrun-
allet af brugerne vil være ti 1 -
ardning, idet en forbrugerun-
iblikationsudvaiget foretog i 

1972-73, viste, at kun 14% af de adspurgte ønske-
de årbogen bevaret i dens hidtidige form, hvor 
den dels har indeholdt korte rapporter med fore-
løbige forsøgsresultater og dels længere artikler 
med resultater af afsluttede forsøg og litteratur-
studier. For forsøgsvirksomhedens medarbejde-
re og for trykkeriet vil ændringen også være en 
fordel , fordi arbejdet vedrørende publicering bli-
ver mere jævnt fordelt over året. 

Baggrunden for il» n ny ordr/i .g. 
Systematiske overvejelser \ ed ro rende fremti-

dige publikationsformer blev påbegyndt i 1971 af 
forsøgslederne og de videnskabelige assistenter 

.ved forsøgslaboratoriet . Det skete i erkendelse 
af, at det er Landøkonomisk Forsøgslaboratori-
ums formål at udføre forsøg, der kan udnyt tes til 
f r emme af dansk husdyrproduktion, og at det der-
for er vigtigt, at disse forsøgsresultater formidles 
så godt som muligt. 

De nævnte medarbejdergrupper for« 
Statens Husdyrbrugsudvalg. at der bit 
publikationsudvalg. Dette forslag biev imøde-
kommet , og der blev i december 1971 nedsat et 
udvalg med repræsentanter f r a Statens Husdyr-
brugsudvalg, fors tanderne og de videnskabelige 
medarbejdere . Det fik til opgave at f r emkomme 
med forslag til den fremtidige form for årsmødet 
og for Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums 
forskellige publikationer. 

Publikationsudvalget afsluttede sit arbejde i 
marts 1973 med afgivelse af betænkning og indstil-

ling, som indeholder forslag om de oven: 
skrevne 3 publikationsformer. Statens H 
brugsudvalg godkendte de ny retningslinie 
fandt, som også påpeget af publikationsud 
at der måtte udarbejdes konkre te regler fe* de ny 
publikationers udseende og indhold, 
ningen kunne føres ud i livet. Husdyrb i ^ n u val-
get nedsatte derfor i november 1973 et 
valg til at f remkomme med forslag vedrørende 
dette. Arbejdsudvalget afslut tede sit arbejde i ja-
nuar 1974 med afgivelse af forslag til udformning 
af statens husdyrbrugsforsøgs publikationer. 

I henhold til forslaget skulle såvel meddelelser 
som beretninger og årsrapporter t rykkes i samme 
format som hidtil anvendt til beretninger og årbog 
(A5). Meddelelser samt beretninger f ra afkoms-
prøver , individprøver, helårsforsøg m.v. skulle 
trykkes i off-set, mens de øvrige beretninger og 
årsrapporten skulle fremstilles i bogtryk. Med 
sagkyndig bistand blev der givet forslag til farver 
og iay-out for publikationernes omslag. 

Statens Husdyrbrugsudvalg har behandlet for-
slaget og tiltrådt det med den ændring, at medde-
lelser ikke udsendes i A S-format, off-set tryk og 
med omslag, men i AS 5-format, 2-spaltet bogtryk 
og uden omslag, således som nærværende 1. 
meddelelse foreligger. 

P r a H L k e op'ysi iKi^cr. 

På gn tvillingerne til 
statens h . ^ th i oiugJb>'sog ( u dit året 1974/75 vil 
det indtil videre være nø« at indskrænke 
publikationerne i beretniugoaciicii til fortrinsvis 
at omfat te beretninger f ra a fkomsprøver , in-
dividprøver. helårsforsøg m.v. 

Nedskæringerne medfører endvidere, at forsøgs-
laboratoriets efterårsmøde I 1974 kun arrangeres 
som A-dags møde. 

Pub'¡kationen »Meddelelser« vil blive udsendt 
ef terhånden som manuskripterne foreligger. 
Abonnement kan tegnes ved henvendelse til 

Statens husdyrbrugsforsøg 
Rolighedsvej 25, 
1958 København ¥ . 

Abonnementet koster ind. moms 36 kr. for 1975 
og bestilles ved at udfylde og indsende medfølgende bestillingsseddel. 




