
Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger i Brage NMBU 
 
Brage er NMBUs åpne institusjonelle arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale. Brage har som målsetting 
å gi sikker, digital langtidslagring av universitetets produksjon av forskningsarbeider, samt å gjøre disse gratis 
tilgjengelig for alle via Internett. Hovedhensikten med et universitets institusjonelle arkiv er at det skal bidra til 
størst mulig spredning av den offentlig finansierte forskningen, til beste for videre forskning, for utdanning, for 
næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger. 
 
Arkivet skal også sikre digital lagring og publisering av doktoravhandlinger og masteroppgaver utført ved 
NMBU. For å gjøre dette så enkelt og trygt som mulig for den enkelte forsker og student har 
Universitetsbiblioteket som forvalter og administrerer Brage NMBU utarbeidet rutiner og retningslinjer for de 
ulike typer materiale. 
 

Doktorgradsavhandlinger ved NMBU skal idag leveres i trykt versjon i flere eksemplarer. I tillegg skal det sendes 
en pdf-versjon av avhandlingen til phdthesis.sa@nmbu.no til bruk for senere elektronisk arkivering ved 
biblioteket. For at Universitetsbiblioteket skal kunne offentliggjøre avhandlingen i Brage trenger vi en 
underskrevet Avtale om tilgjengeliggjøring. Har du inngått avtaler med forlag om publisering av artikler fra 
avhandlingen kan det hende du trenger å be om tillatelse til egenarkivering. Du kan bruke skjemaet: Tillatelse 
fra forlag (Request to use materials published in one of your journals). I tillegg må du innhente tillatelse fra 
eventuelle medforfattere, og da kan du bruke dette skjemaet: Tillatelse fra medforfatter  (Request to publish 
material on the Internet) 

Dersom avhandlingen består av flere artikler der en eller flere må ha embargo (utsatt offentliggjøring) på grunn 

av forlagsavtaler er det en fordel om avhandlingen sendes inn som enkeltfiler og ikke en komplett avhandling. 

Det vil ikke være noen begrensninger på å offentliggjøre kappen, og det kan settes de nødvendige 

begrensninger på hver enkelt fil slik at artiklene ikke blir tilgjengelige før embargo-tiden er ute. 

Universitetsbiblioteket er behjelpelig med å sjekke hvilke begrensninger som gjelder for de enkelte forlag.  

Skulle det være behov for rettelser eller endringer kan du kontakte Brage-gruppen på Universitetsbiblioteket. 

Det er fullt mulig å legge til filer (f.eks Errata) i ettertid.  

 

Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger: 

1. Send inn pdf-versjon av avhandlingen til phdthesis.sa@nmbu.no – gjerne separate filer for kappe og 

enkeltartikler hvis dette er aktuelt 

2. Legg ved underskrevet Avtale om tilgjengeliggjøring  

3. Hvis nødvendig: legg ved tillatelse fra forlag og medforfatter(e) til egenarkivering 

(Tillatelse fra forlag ; Tillatelse fra medforfatter ) 

4. Informasjon om hvilke tidsskrift artiklene er publisert / skal publiseres i 

For mer informasjon: se NMBUs sider om Brage og Open Access  
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