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.

KSLA utlyser

KSLA-Wallenbergprofessur 2022
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har förmånen att tillkännage fyra, ett år långa
internationella gästprofessurer inom den gröna sektorn. Dessa professurer kommer att finansieras av
stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg under perioden 2022–2024. Alla svenska universitet och
högskolor inbjuds härmed att ansöka.
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.

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.
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. Programmet för
Wallenbergprofessurer är en pusselbit. Gästande Wallenberg-professorer kommer att arbeta vid svenska
lärosäten under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig
forskning. Följande forskningsområden är exempel på frågor som gästprofessorerna kan ta itu med:
• Hur nya jordbruksgrödor, metoder och produkter kan mildra målkonflikter och främja synergier mellan
mål för hållbar utveckling.
• Hur skogsbruk kan bidra till en cirkulär ekonomi, klimatmål, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• Att identifiera möjligheter för ökat hållbart vattenbruk samtidigt som vilda fiskbestånd bevaras.
• Regelverkens och samhällsstyrningens roll i en hållbar utveckling av den gröna sektorn.
Wallenbergprofessorerna förväntas:
• Bidra med unik vetenskaplig kompetens till värdinstitutionen inom den gröna sektorn.
• Ta itu med en specifik fråga av hög samhällelig betydelse under sin vistelse i Sverige.
• Kombinera vetenskaplig kompetens med ett tvärvetenskapligt sätt att arbeta.
• I samarbete med sina värdar bidra till att bygga upp ett varaktigt internationellt samarbete och bidra
till strategisk utveckling av värdinstitutionen och universitetet.
Gästprofessorerna förväntas tillbringa ett helt läsår vid värdinstitutionen. Det totala besöket på nio månader
kan fördelas på högst två år, om så överenskommits med KSLA. Under tiden i Sverige förväntas professor
och värdinstitution anordna ett offentligt seminarium för att belysa sin forskning och dess samhälleliga
påverkan.
Universitet och högskolor kan föreslå en eller flera gästprofessorer genom att lämna in förhandsförslag
på två sidor senast den 1 mars 2022. Information om ansökan och urvalsförfarandet finns på www.ksla.se.
Mer information:
Akademiens sekreterare Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, 08-54 54 77 02.
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Kriterier för bedömning av ansökningarna till Wallenbergprofessurerna
2022–2024
Varje kriterium kommer att bedömas enligt skalan 1–3, med 3 som toppbetyg.
1. Faller ansökan inom ramen för den gröna sektorn? 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.
2. Tillför kandidaten unik vetenskaplig kompetens till värdinstitutionen?
3. Tar projektet upp en specifik fråga av hög samhällelig betydelse?
4. Kombinerar ansökan vetenskaplig spetskompetens med ett tvärvetenskapligt sätt att arbeta?
5. Kommer kandidaten i samarbete med värdarna att bidra till varaktigt internationellt samarbete och
strategisk utveckling av värdinstitutionen och universitetet, antingen genom att stärka pågående
aktiviteter eller genom att stödja byggandet av nya, prioriterade områden?

Process för ansökan
Förhandsförslag – ”pre-proposal”
• Ett förslag på två sidor krävs. Det finns inga speciella formatkrav för förhandsförslaget, men:
- Kriterierna enligt ovan ska tas upp.
- En kort plan inklusive start- respektive slutdatum för vistelsen bör ingå.
- CV för professorn ska bifogas.
• Förslaget måste undertecknas av institutionsprefekten (eller motsvarande).
• Vänligen mejla förslaget till keiko.blesserholt@ksla.se senast den 1 mars 2022.

Utvärdering av ”pre-proposals”
• Beredningsgruppen utvärderar förhandsförslagen strax efter den 1 mars 2022.
• KSLA informerar sökandena om beslutet från under mars.

Fullständigt förslag
• Sökande som väljs ut för att skicka in en fullständig ansökan (på engelska) ska göra det senast 1 juni
2022 i KSLA:s webbaserade ansökningssystem. Formulär och instruktioner kommer att förmedlas.
• Slutligt beslut fattas under den första veckan i juli 2022.
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