
 

 

Tidsskrifter i print på Sønderhøj-biblioteket 
 

 Links efter tidsskriftnavn giver ikke nødvendigvis adgang til artikelsøgning – det er ikke en 
del af abonnementet. 

 Online tidsskrifter findes via menuen ’Resurser’: http://www.eaaa.dk/bibliotek/e-resurser/ 
dvs enkelttitler (fx ’Ledelse i dag’) eller artikeldatabasen EBSCO (fx titler som ’Harvard 
Business Review’) 
 

 
U=udgives ugentligt; M=udgives månedligt 
 
365DESIGN 6xårligt https://365design.dk/  
formidler viden om design, trends, forbrug og økonomi. 
Opstilling: 76.08 
Adgang findes under ’E-resurser’. 
 
Agro: til fremtidens planteavler (M) http://www.agrar-plus.dk/agro  
Henvender sig til landmænd med interesse for planteavl 
Opstilling: 63.3 
 
Alt om Data (M) http://www.altomdata.dk/ 
Nyheder og vidensartikler om IT 
Opstilling: 19.61 
 
Arbejdsmiljø (M)  
Viden og værktøjer der hjælper dig med at håndtere og forbedre arbejdsmiljøet 
Opstilling: 61.44 
 
Arkbyg (M) 
Arkbyg går i dybden med aktuelle temaer, de største byggeprojekter i branchen 
Opstilling: 71 
 
Berlingske Business (M) 
Nyt om virksomheder og brancher 
Opstilling: 33.19 
 
Bovi: til fremtidens mælkeproducent (M) http://www.agrar-plus.dk/bovi  
Landmænd med interesse for mælkeproduktion 
Opstilling 63.61 
 
Communications of the ACM (M) http://cacm.acm.org/ 
Nyt om programmering og IT-forskning 
Opstilling: 19.61 
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Computer Arts (M) 
Digital / grafisk design 
Opstilling: 75.405 
 
Dansk Charolais: Medlemsblad for Danmarks Charolaisforening  http://www.dansk-charolais.dk  
Viden om dansk Charolais 
Opstilling: 63.62 
 
Dansk Kartoffelstivelse  
Tidsskrift for avlere af stivelseskartofler 
Opstilling: 63.35 
 
Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 
Videnskabeligt tidsskrift med artikler fra dansk og international fugleforskning 
Opstilling: 58.8605 
 
DanskVand: Dit og DANVAs magasin https://www.danva.dk/publikationer/danskvand/  
DANSKVAND formidler nyt fra vand- og spildevandsbranchen. 
Opstilling: 69.84 
 
Dansk Veterinærtidsskrift www.ddd.dk  
Artikler med fokus på arbejdsliv, fagpolitik og ikke mindst ny faglig viden (inkl. peer-review) inden 
for dyrlægernes forskellige fagområder. 
Opstilling: 63.69 
 
Danske Kartofler: Magasinet http://danskekartofler.dk/DK.aspx  
Viden til fremme af produktion, afsætning og kvalitet af danske kartofler og kartoffelprodukter. 
Opstilling: 63.35 
 
Deutsche Baumschule (M)  
Artikler med fokus på planteskoler 
Opstilling: 63.53 
 
The Economist (U) http://www.economist.com/ 
Bredspektret nyhedsmagasin: international forhold, politik, økonomi, videnskab. 
Opstilling: 65.05 
 
Ejendomsmægleren (M) https://www.de.dk/Bladet/ 
Brancheblad for ejendomsmæglere 
Opstilling: 33.955 
 
Erhvervsmagasinet SCM (M) http://www.scm.dk/ 
Supply chain management. 
Opstilling: 60.17 
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Erhvervspsykologi (4 x årligt) http://dpf.dk/kategori/tidsskrifter/erhvervspsykologi 
Tidsskrift om den psykologiske dimension i arbejdslivet, hvis formål er at inspirere og opfordre til 
en velfunderet og mangfoldig dialog om psykologisk tænkning og metode. 
Opstilling: 60.136 
 
Finans/Invest (8 x årligt) http://finansinvest.dk/ 
Om finansiering og investering på højt niveau 
Opstilling: 33.205 
 
FRDK Nyt (Foreningen for reduceret jordbearbejdning i DK) 
Hvordan skal fremtidens landbrug så det giver miljømæssige fordele. 
Opstilling: 63.1 
 
Frøavleren (fagmagasin) http://www.landbrugsmedierne.dk/fagmagasiner/froeavleren/  
Opdateret viden vedrørende alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø. 
Opstilling: 63.32 
 
Fugle og Natur (Dansk Ornitologisk Forening) 
Videnskabelige artikler og nyt om forskning og faglige projekter. 
Opstilling: 58.8 
 
Garten + Landschaft https://www.garten-landschaft.de/  
Tidsskrift for landskabsarkitektur 
Opstilling: 63.519 
Gartnertidende (M) https://www.gartnertidende.dk/  
Om frugt, grønt, blomster og planter samt hele værdikæden omkring disse. 
Opstilling: 63.505 
 
Gartneryrket http://gartneryrket.no/  
Norges fagblad om den grønnesektor 
Opstilling: 63.5 
 
GeoViden http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/  
Et populærvidenskabeligt blad om geologi og geografi. 
Opstilling: 55.07 
 
Grønt Miljø (M) http://grontmiljo.dk/om-groent-miljoe/  
Fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af grønne områder. 
 
Harvard Business Review (10 x årligt) https://hbr.org/ 
Tidsskrift om ledelse, organisation og strategi. Kan også findes i EBSCO. 
Opstilling: 60.1 
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Haven (10x årligt) (M)  
Udgives af Haveselskabet, af haveskribenter og fagfolk. 
Opstilling: 63.5 
 
Huset (ca. 8 x årligt) https://ejendomsforeningen.dk/publikationer/huset-og-huset-jura/huset 
Tidsskrift om den nyeste udvikling indenfor ejendomsmarkedet 
Opstilling: 33.956 
 
Hyologisk: til fremtidens svineproducent (M) http://www.agrar-plus.dk/hyo  
Tidsskrift for svineproducenter 
Opstilling: 63.64 
 
Interactions – new visions of human-computer interaction (6 x årligt) 
http://interactions.acm.org/ 
Programmering, systemudvikling, grænseflader. 
Opstilling: 19.622 
 
Iværksætteren (6x årligt) http://www.ivaerksaetteren.dk/ 
Iværksætteri etc. 
Opstilling: 60.108 
 
 
JA\Aktuelt (https://www.ja.dk/medlemsfordele/viden/Sider/Jord-og-Viden.aspx)  
Medlemsblad inden for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion, en sund urbanisering og en 
styrket natur i det danske kulturlandskab. 
Opstilling: 63 
 
Jordbrugsteknologen (Fagblad for landbrugsteknologer, jordbrugsteknologer og 
jordbrugsbachelorer) Specialer indenfor landbrug (økonomi, planter, kvæg, heste eller svin), 
landskab og anlæg, miljø og natur, teknik og bygninger eller gartneri. 
Opstilling: 63 
 
Kalveproducenten (medlemsblad for Landsforeningen af Danske Slagtekalveproducenter) 
Udkommer fire gange årligt med nyt om fodring, produktion, forskning m.m. 
Opstilling: 63.6205 
 
Kaskelot (5x årligt) http://www.biologforbundet.dk/index.php/kaskelot/kaskelot1  
Temamagasin: Temaerne afspejler altid relevante emner inden for biologiens verden. 
Opstilling: 56 
 
Kognition & Pædagogik (4 x årligt) http://dpf.dk/kategori/tidsskrifter/kognition-p%C3%A6dagogik 
Psykologi og pædagogik, forskningsformidling. 
Opstilling: 37.01  
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KOM (M) https://www.kommunikationogsprog.dk/node/130 
Meget bredt favnende og godt skrevet magasin om kommunikation og formidling i alle 
afskygninger. 
Opstilling: 65.26 
 
Kvæg (M) http://www.landbrugsmedierne.dk/fagmagasiner/magasinet-kvaeg/  
Til kvægavleren/ mælkeproducenten, der ønsker at følge med i, hvad der sker indenfor deres 
område. 
Opstilling: 63 
 
Kvæg SPECIAL (4x årligt) http://www.landbrugsmedierne.dk/  
Temanumre 
Opstilling: 63 
 
Kødkvæg (Kvægproducentens fagmagasin) (6x årligt) 
Holder kødkvægsavler opdateret på, hvad der sker af nyheder indenfor området. 
Opstilling: 63.62 
 
Landskab (tidsskrift for planlægning af have og landskab) 
Hvad sker der i Norden indenfor landskabs arkitektur. 
Opstilling: 71.9705 
 
Ledelse i dag www.ledelseidag.dk 
E-zine fra interesseorganisationen "Lederne" – Brugernavn+password findes under ’E-resurser’ 
 
Linux Format (13 x årligt) https://www.myfavouritemagazines.co.uk 
Linux 
Opstilling: 19.672 
 
Mandag Morgen (U) https://www.mm.dk/  
Mandag Morgens ugemagasin. Baggrunde, udviklingstendenser i samfundet, økonomien etc. 
Biblioteket har online adgang, og downloader enkeltartikler på opfordring. 
Opstilling: 30.26 
 
Mark (M) (Planteavlerens fagmagasin) 
http://www.landbrugsmedierne.dk/fagmagasiner/magasinet-mark/  
Her sættes fokus på gødning, ny lovgivning, økonomi og forskning. 
Opstilling: 63.1 
 
Mark SPECIAL (4x årligt) http://www.landbrugsmedierne.dk/ 
Temanumre 
Opstilling: 63.1 
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Markedsføring (11 x årligt) http://markedsforing.dk/ 

Medlemsblad for Huset Markedsføring. 

Opstilling: 65.5 

moMentum (4x årligt)  
Fagligt temamagasin 
Opstilling: 50.1 
 
Natur og Museum (4x årligt) 
Emner spænder vidt: fra dagsommerfugle til evolution. Om menneskets sanser til dyrenes sexliv. 
Opstilling: 56 
 
Park & Anlegg (10x årligt) Norsk fagblad for anlægsgartnersektoren 
Reportager, interviews og fagartikler  
Opstilling: 63.51 
 
Penge og Privatøkonomi (11 x årligt) http://penge.dk/ 
Privatøkonomi – analyser og vidensartikler 
Opstilling: 33.2 
NB: 2 abonnementer haves pga mange læsere 
 
Praktisk økologi (6x årligt) https://www.oekologi.dk/  
Alle artikler i medlemsbladet har et indhold, hvor økologi og bæredygtig udvikling er 
omdrejningspunktet. 
Opstilling: 63.17 
 
Ridehesten (M) http://www.ridehesten.com/  
Danmarks største fagmagasin for ryttere og avlere. 
Opstilling: 63.61 
 
Scenario (6 x årligt) http://www.cifs.dk/dk/tidsskrift.asp 
Trends og tendenser. Udviklingsperspektiver.  
Modtages også i den engelske udgave (tidligere titel: Fremtidsorientering) 
Opstilling: 30.11 
 
Skoven (M) https://www.skovforeningen.dk/  
Informationer om skovdyrkning, driftsteknik, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, 
lovgivning, faglige begivenheder og skovbrug i udlandet. 
Opstilling: 63.405 
 
Skov & Land (M) https://www.skovogland.dk  
Beskrivelse af arbejdsmarkedsforholdene i skov-, landskabs- og parkforvaltningen. 
Opstilling: 63.4  
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Svampe (2x årligt) (Foreningen for Svampekundskabens Fremme) 
Artiklerne strækker sig fra præsentationer af almindelige svampe, til præsentationer af fund af 
spændende svampe til fremlæggelse af studie- og undersøgelsesresultater. 
Opstilling:  57.4 
 
Svin (M) (svineproducentens fagmagasin) 
http://www.landbrugsmedierne.dk/fagmagasiner/magasinet-svin/  
Information om den nyeste viden og de nyeste produkter indenfor svineproduktion. 
Opstilling: 63.64 
 
Svin SPECIAL (4x årligt) http://www.landbrugsmedierne.dk/fagmagasiner/  
Temanumre af svineproducentens fagmagasin 
Opstilling: 63.64 
 
Teknik & Miljø (M) http://www.ktc.dk/teknikmiljoe  
Medlemsblad for Kommunale park- og naturforvaltere og Kommunal Vejteknisk Forening. 
Opstilling: 69 
 
Tid & Tendenser (6 x årligt) http://pejgruppen.com/tid-tendenser/ttonline/ 
Formidler viden, inspiration og perspektivering til alle, der interesserer sig for trends, samfund, 
tidsånd, livsstil, forbrug og design, HR, kultur- og fremtidsforskning.  
Adgang findes under ’E-resurser’. 
Opstilling: 65.52 
 
Tidsskrift for arbejdsliv (4 x årligt) http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk 
Organisation, ledelse, HR, forskningsformidling. 
Opstilling: 33.11 
 
Tidsskrift for Frøavl (6x årligt) https://www.dlf.dk/froeavl/tidsskrift-for-froeavl  
Læs om det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, 
markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl. 
Opstilling: 63.3205 
 
Tidsskrift for Landøkonomi (4x årligt) https://1769.dk/  
Artikler der skal give overblik over samfundsmæssig relevant forskning, vurderet ud fra dens 
betydning for jordbruget, samfundet, samfundsøkonomien og samfundsdebatten. 
Opstilling: 63 
 
Top Agrar (M) https://www.topagrar.com/  
Tysk magasin skræddersyet til landbruget. 
Opstilling: 63 
 
Tænk Penge (10x årligt)  
Privatøkonomi. 
Opstilling: 33.2 
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Tøj (6x årligt) https://branchebladettoj.dk/ 
Formidler viden om design, trends, forbrug og økonomi. 
Opstilling: 68.8 
Adgang findes under ’E-resurser’. 
 
Urt (4x årligt) Dansk Botanisk Forening http://botaniskforening.dk/  
Her kan du især finde stof om botanikken i Danmark, alle grene af botanikken, f.eks. floristik, 
vegetationsøkologi, beskrivelse af særlige naturområder, naturbeskyttelse, debat, nyfund af 
sjældne planter. 
Opstilling: 57.0605 
 
Vand & Jord (4x årligt) Tidsskrift for miljø og natur http://www.vand-og-jord.dk/  
Dansk fagtidsskrift med artikler og debat om miljøforhold i vore ydre omgivelser. Emnerne 
omfatter alle forhold i vandets kredsløb, rent eller forurenet. 
Opstilling: 69.805 
 
Vækst (4x årligt) Hedeselskabets tidsskrift  
Vækst skriver om emnerne vandmiljø, drikkevand, spildevand, skovbrug, landskabspleje, byernes 
grønne miljø og bioenergi. 
Opstilling: 63.105 
 
Web Designer (M) http://www.webdesignermag.co.uk/ 
Webprogrammering 
Opstilling: 19.633 
 
Økologisk (11x årligt) medlemsmagasin for Økologisk Landsforening https://okologi.dk/  
Økologisk beskæftiger sig med økologisk landbrug, forarbejdning og salg af økologiske produkter, 
økologi i store køkkener og økologipolitik både i ind- og udland. 
Opstilling: 64.1 
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