
 

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. 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien  •  Box 6808 (Drottninggatan 95 B)  •  113 86  STOCKHOLM 
Tel 08-5454 7700  •  akademien@ksla.se  •  www.ksla.se  •  @KSLA_Academy 

Pressmeddelande 2022-06-30 
 
 

KSLA har utnämnt 2022 års Wallenbergprofessor 
 

Akademien har beslutat utnämna en mycket välmeriterad gästprofessor inom programmet för KSLA-

Wallenbergprofessurer – professor Øystein Evensen från Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 

i Ås, Norge. Professor Evensen kommer att arbeta på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. 

 

Professor Øystein Evensen har de senaste 30 åren bedrivit och koordinerat forskningsprojekt och 

program om grundläggande och mer tillämpade aspekter av virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos 

odlad fisk.  

Genom KSLA-Wallenbergprofessuren blir det möjligt att koppla samman SLU:s veterinära verksam-

het avseende landlevande djur med Norges världsledande kapacitet inom fisk. Förutom att SLU får till-

gång till NMBU:s kompetens på fiskområdet kommer utvecklingen av fiskmedicin på SLU att stimu-

leras. 

Arbetet kommer också att vara av direkt intresse för sportfiskeorganisationer runt om i Sverige och 

för frivilligorganisationer som arbetar för en naturlig återgång av den migrerande fisken. 

 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förutspår en 50-procentig ökning av konsumtionen 

av mat med akvatiskt ursprung till 2050. Kommersiellt fiske ger cirka 100 miljoner ton årligen. Men 

bestånden är redan överexploaterade och det finns inte utrymme för ökad fångst – växande efterfrågan 

måste mötas med vattenbruk. Fiskodling har stor potential men måste utvecklas miljömässigt, ekono-

miskt och socialt hållbart och utföras med så liten påverkan på vilda fiskbestånd som möjligt.  

Svensk fiskodling har god tillväxtpotential, idag till största delen baserad på regnbåge. I Sverige 

ligger mer än 95 procent av fiskodlingarna i vattenkraftsdammar med öppna nätburar. Dessa system är 

klimatsmarta, endast matchade av naturbete på land. God välfärd med låg djurtäthet i naturlig miljö i 

vatten från bergen. Nackdelen är närheten till det omgivande ekosystemet. 

Avsikten är att åter öppna de marina migrationsvägarna och kringgå dammen som i nästan 100 år har 

skyddat dessa vatten från havet, som är ursprunget till nästan alla kända sjukdomar hos fisk. Öppnande 

av historiska migrationsvägar ökar dock interaktionen mellan vild och odlad fisk och därmed risken för 

överföring av patogener till områden som mycket länge har varit isolerade från exponering för pato-

gener från den marina miljön. En utmaning är den låga kunskapen i Sverige om överföring av 

sjukdomar och därigenom effektiva lindrande åtgärder. 

 

Mer om professor Øystein Evensen: https://www.nmbu.no/ans/oystein.evensen 

 

 
Information 

Akademisekreterare Eva Pettersson: eva.pettersson@ksla.se, 08-5454 7702 

Om Wallenbergprofessurerna: https://www.ksla.se/om-ksla/projekt/wallenbergprofessurerna/ 

 

___________________________________________________________________________ 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för att inrätta sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Idag finansierar 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ytterligare fyra nya ettåriga gästprofessurer.  

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap 

inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka 

forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer. 

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinär-

medicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och 

tjänstesektorerna. 
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