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Årets Professor – professor Erik Bonsdorff
Professorsförbundet har valt Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, till Årets Professor
2017. Valet publicerades vid seminariet Professorerna för självständigheten (Professorit itsenäisyyttä
rakentamassa) på Vetenskapsdagarna i Helsingfors på fredagen. Prissumman för Årets Professor är 20 000
euro.
Årets Professor Erik Bonsdorff har en lång och djupgående erfarenhet inom marinbiologi och miljöforskning
både i Finland och utomlands. Han är landets ledande och mest citerade marinforskare med över 145
vetenskapliga publikationer.
-

I professor Erik Bonsdorffs arbete kombineras internationellt betydande vetenskaplig forskning och
dess konkreta verkan bland annat med förbättringen av Östersjöns tillstånd och världshavens
tillstånd i större utsträckning, konstaterar Professorsförbundets ordförande Kaarle Hämeri i
motiveringarna till belöningen.

Bonsdorff (62) har arbetat som professor i marinbiologi vid Åbo Akademi sedan 1999. Före det arbetade
han som professor i samma ämne vid Umeå universitet i Sverige. Han har även arbetat som gästande
professor vid Göteborgs universitet. Det nordiska samarbetet kring bland annat Östersjöforskningen har
alltid varit en viktig del av Bonsdorffs arbete.
Bonsdorff anger sitt arbete i de internationella forskningsnätverken som sin viktigaste arbetsmetod. Utöver
Östersjön har han forskat i hav globalt, bland annat i de arktiska havsområdena, de europeiska kustvattnen
och i subtropikerna.
Professor Bonsdorff leder en stor internationell forskningsgrupp vid Åbo Akademi. Största delen av
gruppens finansiering kommer från externa finansieringskällor. Bonsdorff är en ansedd handledare för
doktorander. Under hans handledning har över 25 avhandlingar färdigställts vid Åbo Akademi och
utomlands.
Erik Bonsdorff populariserar aktivt forskningen inom sin egen bransch. Han har skrivit kolumner i
dagstidningar samt icke-tekniska böcker på finska och svenska. Boken Itämeren tulevaisuus (Östersjöns
framtid) var kandidat för Fack-Finlandia år 2010. Bonsdorff var med i juryn för Årets Vetenskapsbok 2016.
På Vetenskapsdagarna 2017 leder han Östersjöpanelen.
Den samhälleliga påverkan och aktiviteten kan ses i professor Bonsdorffs arbete också som medlemskap i
flera vetenskapliga föreningar i både Finland och Sverige. Han värderar den vetenskapliga yttrandefriheten
högt.
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