
Open Access-policy ved Forsvarets høgskole 

I tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, og i samsvar med Strategi for 
forskning- og utvikling 2016–2020 for Forsvarets høgskole (FHS), har FHS som mål at 
forskningsresultater i størst mulig grad gjøres åpent tilgjengelig for andre forskere og 
allmennheten. 

Fri tilgang til forskningsresultater oppnås ved egenarkivering i institusjonsarkiv («grønn Open 
Access») eller ved publisering i rene i Open Access-tidsskrifter («gull Open Access»). Under 
forutsetning av faglig likeverd mellom Open Access-kanaler og tradisjonelle 
publikasjonskanaler vil Forsvarets høgskole oppfordre og bidra til at ansatte ved FHS velger 
kanaler som gir friest tilgang til artikkelen. 

Egenarkivering i Brage 

BRAGE er Forsvarets høgskole sitt institusjonsarkiv. Ansatte ved FHS oppfordres til selv å 
arkivere vitenskapelige artikler i Brage så raskt som mulig etter publisering. 

Biblioteket har ansvar for å avklare rettighetsspørsmål knyttet til publisering i Brage, og vil 
eventuelt legge inn embargo på artikkelen i tråd med utgivers retningslinjer. Ved 
egenarkivering kan forskeren laste opp fulltekstdokumentet i forbindelse med registrering i 
Cristin. 

Publisering i Open Access-tidsskrifter 

Forsvarets høgskole har opprettet et publiseringsfond der ansatte kan søke om å få dekket 
publiseringsavgiften (APC) ved publisering i et Open Access-tidsskrift. Følgende kriterier må 
være oppfylt: 

• Publikasjonen må være i et rent «gull Open Access» tidsskrift* 

• Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access (DOAJ) 

• Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSD-register over publiseringskanaler. 

*Det gis ikke støtte til «hybrid» Open Access. Hybridtidsskrifter er tradisjonelle 
abonnementsfinansierte tidsskrifter hvor forskeren betaler for å gjøre artikkelen åpent 
tilgjengelig. Dette innebærer en dobbelbetaling for samme tjeneste, og FHS støtter ikke en 
slik modell i tråd med retningslinjene til Norges forskningsråd. 

Søknader om støtte til publiseringsfondet behandles av biblioteket på FHS. Eget 
søknadskjema skal brukes. Tildeling må være avklart før artikkelen publiseres. 

Ved utarbeidelse av søknader til eksternfinansierte prosjekter bør utgifter til Open Access-
publisering legges inn i budsjettet. 


