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Udvalgene vedrørende 

Videnskabelig Uredelighed 

Seniorforsker Henrik Svensmark 
Dansk Rumforskningsinstitut 
Juliane Maries Vej 30 
2100 København Ø     

I brev af 19. december 2003 har De anmodet UVVU om at træffe en afgø-
relse om, at nogle udtalelser, som fhv. ingeniørdocent Peter Laut er frem-
kommet med, og som De opfatter som beskyldninger mod Dem for viden-
skabelig uredelighed, er urigtige. De har samtidig gjort gældende, at be-
skyldningerne for videnskabelig uredelighed har været fremsat dels mundt-
ligt ved offentlige møder, dels gennem dagspressen og i tidsskrifter, hvor 
der ikke har været foretaget partshøring, inden kritikken blev trykt. Udover 
at De ønsker, at UVVU frifinder Dem for beskyldningerne om videnskabe-
lig uredelighed, beder De UVVU træffe en afgørelse om, at redaktionen af 
de to tidsskrifter, hvori Peter Laut har fået offentliggjort sine beskyldnin-
ger, har handlet i strid med almindelig anerkendt videnskabelig praksis ved 
ikke at foretage partshøring inden offentliggørelsen.  

Der har i anledning af klagen været gennemført sædvanlig partshøring, og 
Deres klage har været forelagt for UVVU's Udvalg for Naturvidenskabe-
lig, Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelig og Teknisk-videnskabelig 
Forskning (UNJVTF).  

UVVU skal efter en gennemgang af sagens akter meddele, at man har be-
sluttet ikke at gå ind i en nærmere vurdering af sagen.   

UVVU skal herved henvise til,  at det er UVVU's opfattelse, at uoverens-
stemmelserne mellem Dem og fhv. ingeniørdocent Peter Laut reelt er ud-
tryk for en faglig strid, som UVVU ikke kan tage stilling til. Spørgsmålet 
om offentliggørelse uden partshøring af Dem hører ikke under UVVU's 
kompetence.   

UVVU foretager sig herefter ikke videre i sagen. Peter Laut modtager kopi 
af dette brev.  

Med venlig hilsen    

Henrik Waaben 
Landsdommer 
Formand for UVVU 
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