Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Pressmeddelande 2021-01-15

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) utlyser fyra ettåriga gästprofessurer av
högsta internationella klass under perioden 2021–2024, med stöd av Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse. Detta är andra gången akademien utlyser en serie Wallenbergprofessurer, nu inom projektet ”Gröna sektorn för Sveriges framtid”.
FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, liksom nationella miljömål, definierar mål för en
långsiktig utveckling av en hållbar bioekonomi. Den gröna sektorn spelar en viktig roll för att
möta flera av de globala utmaningar som identifierats i Agenda 2030, såsom klimatförändringar
och förlust av biologisk mångfald. För att uppnå de globala och nationella mål som rör den gröna
sektorn och hållbart nyttjande av naturresurser är excellent vetenskaplig forskning och innovation
avgörande.
Gästande Wallenbergprofessorer kommer att arbeta vid svenska universitet under ett läsår med
fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning. Den gröna
sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och
veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den
gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.
Under tiden i Sverige förväntas professor och värdinstitution anordna ett offentligt seminarium
för att belysa sin forskning och dess samhälleliga påverkan.
Universitet och högskolor inbjuds nu att inkomma med förhandsförslag på en eller flera
gästprofessorer som ska verka inom områden som är viktiga för lärosätet och landet, till distinkt
nytta och i en god forskarmiljö. Dessa ”pre-proposals” ska vara akademien tillhanda senast den 1
mars 2021.
Beredningen av inkomna förslag sker i en vetenskaplig beredningsgrupp, utsedd av KSLA:s
kollegium. Det slutgiltiga beslutet fattas av akademikollegiet.

Frågor besvaras av
Akademiens sekreterare Eva Pettersson
Telefon: 08-54 54 77 02, 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se
Mer information finns på KSLA:s hemsida, www.ksla.se.
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Serien av KSLA-Wallenbergprofessurer inleddes 2014 med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade sju ettåriga
gästprofessurer av högsta internationella klass. Serien var en gåva till KSLA vid akademiens 200-årsjubileum. Marianne och
Marcus Wallenbergs Stiftelse har beslutat finansiera ytterligare fyra ettåriga professurer av samma dignitet.
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