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Följande figur finns i Lundqvist (2012), men den finns inte i Lundqvist (1989). Under figuren
står ”baserat på data från Lundqvist (1989)”. I avhandlingen 1989 finns inga siffror
publicerade, vilket innebär att påståendet är lögn. Lundqvist måste ha haft siffror när han
ritat diagrammet i figur 7.
På SLUs hemsida står att ”handlingar som uppstår i samband med forskning är underkastade
tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet”. .”handlingar som
bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde” … ”är alltid undantagna från gallring”.
Lundqvist måste ha haft siffrorna tillgängliga ända sedan sitt doktorsarbete 1989 och använt
dem vid ritandet av figur 7 i utredningen till skogsstyrelsen 2012. Sammanställningen av data
från originalprotokollen sysselsatte honom troligen i ett par år. Det är helt osannolikt att han
förstört den mycket värdefulla sammanställningen och bearbetningen av originalmaterialet
efter att ha publicerat utredningen 2012. Siffrorna har bland annat använts av honom själv
och doktoranden Dillon Chrimes 2004. År 1998, då jag första gången efterfrågade siffrorna,
svarade han att han inte lämnade ut dem därför att de utgjorde ”arbetsmaterial”. Då fanns
siffrorna enligt Lundqvist själv och han uppfattade att de hade ”fortsatt inomvetskapligt
värde”, eftersom en annan forskare efterfrågade dem.
I nedanstående bilaga 1.5 påstår Lundqvist ”det finns inget hemligt material som SLU vägrar
att lämna ut”.
Antingen har Lundqvist gallrat data, vilket är ett brott mot tryckfrihetsförordningen och mot
SLUs egna regler,
eller så ljuger dekanus när han säger att ”någon sammanställning av data från blädningsytor
från 1989 finns inte vid SLU”.
Dekanus, vars främsta uppgift är att se till att forskning och undervisning vid SLU bedrivs
enligt en hög etisk standard, borde rimligen ha svarat Mats Hagner: ”Vi beklagar den censur
och bestraffning som drabbat Dig som gästforskare vid institutionen skogsekonomi. Vi
överväger att avskeda Lars Lundqvist och chefsjuristen Lennart Jonsson eftersom de inte
iakttar de grundläggande etiska regler som åvilar varje anställd på SLU. Vi utser en ny prefekt
vid skogsekonomi. Vi uppmanar också SLUs bibliotekarie att omedelbart registrera den
rapport som censurerats och att återställa de eböcker som raderats.”

Figur 1. En kopia av figur 7 i Lundqvist (2012). Figurtexten lyder: ”Årlig löpande tillväxt mellan
blädningarna för fasta försöksytor på Siljansfors försökspark. Stående volym anger virkesförråd vid
periodens början, efter blädning. Baserat på data från Lundqvist (1989).”
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----- Original Message ----From: goran.oster@skogsstyrelsen.se
To: mats.hagner.34@gmail.com
Cc: monika.stridsman@skogsstyrelsen.se ; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se ;
johan.wester@skogsstyrelsen.se ; clas.fries@skogsstyrelsen.se
Sent: Wednesday, November 21, 2012 4:24 PM
Subject: Begäran att få ut datamatriserna bakom de sju figurerna 4-10 i SLU:s utredning
"Virkesproduktion och inväxning i siktad skog efter höggallring", dnr 2012/3376
Du har i e-postmeddelande till Skogsstyrelsens generaldirektör som inkom den 18 november dels
framfört din uppfattning om Lundqvists utredning, dels begärt att få ut kopior av det underlag som
anges i rubriken. Meddelandet har vidarebefordrats till berörda inom Skogsstyrelsen.
Svaret på din begäran att få ut underlaget till utredningen är att Skogsstyrelsen inte har tillgång till
något sådant material. För att säkerställa att Skogsstyrelsen inte har tillgång till detta material och för
att fråga om ett sådant existerar har Skogsstyrelsen vänt sig till SLU. Det svar Skogsstyrelsen har fått
lyder.
”SLU arkiverar originaldata, dvs fältdata, samt den färdiga publikationen, men inte mellanled, alltså

bearbetningar av originaldata. Mats har fått avslag i Kammarrätten när han krävt att få ut
mellanleden, eftersom SLU svarat att man inte arkiverar mellanled. Däremot HAR han fått ut HELA
originalmaterialet från min avhandling.
När det gäller figurerna i rapporten så bygger dom helt på publicerat material, vilket också framgår
av figurtexterna. Därför finns det inga handlingar att lämna ut. Publikationerna som sådana finns ju
tillgängliga via exv Skogsbiblioteket. Det finns inget "hemligt" material som SLU vägrar att lämna ut.”
Med vänlig hälsning
Göran Öster, chefsjurist,Skogsstyrelsen

