Erik J Olsson

Åtgärder
Till:
M
biblioteket@slu.se
Sent Items
den 2 december 2014 13:07
Hej!
Jag noterade att flera av texterna i databasen Epsilon är lösenordsskyddade. Vad krävs för att kunna
läsa dessa texter? Finns det möjlighet för vem som helst, t ex för mig, att få användarnamn och
lösenord eller måste man vara knuten till högskolan? Tack på förhand.
Mvh
Erik Olsson
Lund University
Sweden

SLU-biblioteket [Biblioteket@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]; Taeda Tomic [taeda.tomic@slu.se]
Kopia:
M
Erik J Olsson
den 2 december 2014 13:27
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Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Erik J Olsson
Kopia:
M
SLU-biblioteket [Biblioteket@slu.se]; Taeda Tomic [taeda.tomic@slu.se]
den 2 december 2014 13:31

Du svarade 2014-12-02 15:27.
Hej Erik!
Du behöver inte registrera dig för att kunna läsa texterna i Epsilon. Däremot kan det vara så
att texterna du försökt komma åt är belagda med ett tidsembargo, för att följa förlagens
riktlinjer. I så fall bör det också finnas information intill pdf-länken om att de är låsta till ett
visst datum.
Kommer du in i arkivet direkt från t.ex. Google kan det dock hända att du missar den infon,
eftersom Google ofta länkar direkt till fulltexten (som då alltså är låst, utan förklaring).
Har du däremot stött på texter som inte har ett sådant embargo men ändå inte går att öppna
är jag tacksam om du skickar exempel, så att vi kan felsöka!
Vänliga hälsningar,
Jenny Ericsson, SLU-biblioteket

Erik J Olsson

Åtgärder
Till:
M
Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]
Kopia:
M
SLU-biblioteket [Biblioteket@slu.se]; Taeda Tomic [taeda.tomic@slu.se]
Sent Items
den 2 december 2014 15:27
Hej Jenny
Stort tack för ditt snabba svar. Här är ett exempel på en publikation i Epsilon som inte är tillgänglig
utan lösenord, trots att det inte verkar finnas något embargo av den typ du nämnde:

Olsson, Mats and Andersson, Petra and Lennartsson, Tommy and Lenoir, Lisette and Mattsson,
Lennart and Palme, Ulrika (2012). Land management meeting several environmental objectives.
Stockholm: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 6505
[Report] Item availablity restricted.
Vet du hur jag kan få tillgång till texten?
Med vänlig hälsning
Erik Olsson
Lund University
Sweden

Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Erik J Olsson
Kopia:
M
Taeda Tomic [taeda.tomic@slu.se]
den 2 december 2014 15:41

Du svarade 2014-12-02 15:51.
Hej igen Erik,
Denna rapport får jag ett ”Item removed from archive”-meddelande på. Efter lite
efterforskningar visar det sig att den aldrig egentligen funnits i arkivet utan är en ”tom” post
felaktigt överförd från vår andra publikationsdatabas (som endast innehåller data, inga
texter).
Dock finns den att ladda ner gratis på Naturvårdsverket:
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-6206505-8/# .
Välj Ladda ner (pdf 2 Mb) – priset som står ovanför är endast för den tryckta versionen!
Vänliga hälsningar,
Jenny

Erik J Olsson

Åtgärder
Till:
M
Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]
Sent Items
den 2 december 2014 15:51
Hej Jenny
Vad bra, då kan jag ladda ner den publikationen från Naturvårdsverket. Gäller samma sak följande
publikation i Epsilon, som inte heller går att ladda ner utan lösenord?
Hagner, Mats (2012). Brev till Sveaskogs styrelse - Sveaskogs modell leder till fortsatt försämring av
industrins råvarubas. Produktionen sjunker och råvarans värde försämras. Umeå: (S)> Dept. of Forest
Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / UBICON ; 2012:5
[Report] Item availablity restricted.
Med vänlig hälsning
Erik
Professor Erik J. Olsson
Chair in Theoretical Philosophy
Lund University
Sweden

Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Erik J Olsson
den 2 december 2014 15:57

Du svarade 2014-12-02 16:03.
Hej!
Ja, även denna publikation är borttagen och verkar inte finnas att få tag i. Såvitt jag vet
jobbar inte författaren Mats Hagner vid SLU längre, så jag kan tyvärr inte ge dig några
kontaktuppgifter tll honom.
Vänliga hälsningar,
Jenny

SLU-biblioteket [Biblioteket@slu.se]

Erik J Olsson

Åtgärder
I svar på meddelandet från Jenny Ericsson, ti 15:57
Till:
M
Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]
Sent Items
den 2 december 2014 16:03
Hej Jenny
Det var synd - då får jag försöka få tag på författaren själv. Kan du se om publikationen funnits i
arkivet tidigare?
Hälsningar
Erik
Erik Olsson
Lund University
Sweden

Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Erik J Olsson
den 2 december 2014 16:07

Du svarade 2014-12-02 18:03.
Hej igen,
ja, beklagar detta, det måste vara gammal data som ligger och spökar någonstans för båda
publikationerna. Hittade du dessa genom en Google-sökning eller var fick du Epsilonlänkarna ifrån?
Jag kan tyvärr bara se ”Item removed”-informationen, inte om det faktiskt en gång funnits
någon fulltext på denna post.
Vänliga hälsningar,
Jenny

Erik J Olsson

Åtgärder
Till:
M
Jenny Ericsson [Jenny.Ericsson@slu.se]
Sent Items
den 2 december 2014 18:03
Hej Jenny
Ingen fara. Jag hittade posterna genom att helt enkelt gå i Epsilon från SLU:s hemsida.
Tack för den utmärkta servicen!
Hälsningar
Erik
Professor Erik J. Olsson
Chair in Theoretical Philosophy
Lund University
Sweden

Jenny Casey Eriksson [Jenny.Ericsson@slu.se]

Åtgärder
Till:
M
Erik J Olsson
den 3 december 2014 07:02
Hej!
Tack själv, för tålamodet!
Vänliga hälsningar,
Jenny

