
Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet 
som innoverar och accelererar praktiska lösningar för ett hållbart 

samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på 
breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Tillsammans 
med runt 200 partners tacklar vi praktiska hållbarhetsutmaningar 
som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Följ oss i sociala medier @Axfoundation
#TorsakerGard         #MänniskansNatur



Program – Gräv där du står
Människans Natur 2022

➻ gästabudssalen

 11:00 Välkomna till Människans Natur

Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation
Alexandra Mörner, Styrelseordförande Axfoundation
 
Gräv i rabatten
Varför bör företag bry sig om biologisk mångfald? Spelar artrikedom någon 
roll för svenska bolag? Och vad är det som vetenskapen inte kan fixa, som 
näringslivet måste bidra med? Vi gräver i det faktum att den biologiska 
mångfalden inte får samma uppmärksamhet som klimathotet, trots att de är 
så nära sammanlänkade.  

Alexandre Antonelli, Forskningschef Kew Gardens 

➻ i myllan på torsåker gård

 12.00 Lunch med matiga lösningar   
Vi bryter av för ett långt lunchpass med en måltid som intas runt Torsåker 
gård. Samtidigt matas vi med Axfoundations praktiska lösningar inom  
Framtidens mat, Cirkulär ekonomi samt Hållbar produktion och konsumtion. 
Ta en titt på kartan längre bak i programmet. Följ efter guiden med din färg 
och utforska Torsåker gård.  

Amelie Silfverstolpe, Ansvarig för hållbar innovation Axfoundation

➻ gästabudssalen

 14.30 Gräv inte din egen grav 
del 1. Gräver vi vår egen grav om vi fortsätter konsumera som vi gör? 
Låt oss gräva djupare i frågan om den biologiska mångfalden. Är marknaden 
lösningen? Hur kan företagen ta hänsyn till och stödja biologisk mångfald? 
Vad gör de som gör rätt? Och vad säger aktivismen, den inre och yttre,  
behöver vi vara ännu mer systemkritiska?

Anders Enetjärn, Grundare Ecogain
Carl Schlyter, Kampanjledare Greenpeace

del 2. Konsumtion och tillväxt inom planetens gränser – hur ska det gå ihop? 
Vad händer med miljön om kunden får bestämma – håller planeten för att 
låta efterfrågan styra, eller måste företag ta ansvar vad gäller utbud?  
Återbrukssystem och hyrmodeller – hur kan omställningen i handeln accele
reras? Behöver politiken förändras för att företagen ska kunna göra mer?  
Vi gräver runt i praktiska erfarenheter från företag och ledare – både  
innovativa uppstickare och nydanande veteraner.

Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear
Caroline Berg, Styrelseordförande Axel Johnson

 15.30 Gräv i dina samarbeten
Vi gräver fram ingredienserna i samarbeten som räddar planeten. Hur ser 
framgångsfaktorerna ut för hållbara systemlösningar? Vad behöver vi förstå 
för att designa samarbeten som blomstrar? Teknik eller människa – vad är 
mest avgörande? Vilket ledarskap och arbetssätt skapar tillitsfulla samarbeten? 

Lisa Lindström, Chief Experience Officer EMEIA at EY & VD Doberman Nordics
Torgny Gunnarsson, Vice VD Combient Group

➻ gårdsplanen

 16.15 Paus med energipåfyllning och förflyttning till Logen



Program – Gräv där du står
Människans Natur 2022

➻ logen 

 16.40 Gräv i dig själv
Vi utforskar det som möjliggör beteendemässiga och sociala tipping points. 
Vad får en människa att ändra sig och sitt beteende – och hur stor flock krävs 
egentligen för att få utvecklingen att tippa åt ett nytt håll? Vi gräver i teorier 
om det mänskliga psyket, och i berättelser och perspektiv som formar oss. 
Hur kommer det sig att vi gör saker som vi vet är skadliga för miljön?  
Vad säger forskarna och aktivisterna?

Niklas Laninge, Psykolog PBM Sweden
Madiha Saeed, Gymnasielärare & processledare The Good Talents
Luca Berardi, Engagerad i WWF Sweden Youth
Maria Wolrath Söderberg, Professor Södertörns Högskola

Gräv vidare efter Människans Natur

Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation
Alexandra Mörner, Styrelseordförande Axfoundation 

17.40 Bubbel och drav på Logen

 18:00 Transport hem från Torsåker gård 
(För dig som inte har anmält att du stannar på middagen.)

➻ gästabudssalen 

 18.15 Middag med framtidens mat på menyn 
Välkommen till långborden i Gästabudssalen för att smaka på det Torsåker 
gård har att erbjuda. Bli en del av Axfoundations testbädd och utforska nya 
svenska matinnovationer. 

Anna Henning Moberg, Ansvarig för projektutveckling och testköksverksamhet 
vid Torsåker gård

21.00 Transport hem från Torsåker gård
Bussar tillbaka avgår när middagen avslutats. Kliv på den busslinje du anlände 
med: Nacka, Lidingö eller Bromma. 

Kultur
Anna Vild
Sångerska, poet och scenkonstnär. Den forntida lockropstekniken kulning 
leder henne bakåt i tiden, något som resulterat i såväl jazz och blues som 
elektroniska ljudlandskap sedan debuten 2018.

Diva Cruz
Colombiansk slagverkare och DJ. Har spelat med artister som Lisa Nilsson, 
Titiyo, Linda Pira och Robyn. Skapade Sveriges första kvinnliga salsaband 
Zarandea.

Uppsala Dansakademi
Dansare från Uppsala dansakademi. Vinnare av Streetstar Dance School 
Challenge 2020. Under ledning av koreograf Erika Thalinsson Ranhagen.



Lisa Lindström, förändringsledare som med ett demokratiskt ledarskap  
skapar kreativ samverkan och regenerativ innovation. Grundare av design  
och innovationsbyrån Doberman och numera även internationell Chief  
Experience Officer på EY.

Luca Berardi, musiker, ungdomsprogramledare och engagerad i WWF 
Sweden Youth. Prisad som Världsnaturfondens unga miljöhjälte bland annat 
för sitt engagemang i Young Animal Rescue Heroes som räddar utrotnings
hotade djur. 

Madiha Saeed, samhällsförändrare med gedigen kunskap om vad som  
tänder ungas engagemang. Drivande kraft i den ideella organisationen  
The Good Talents. Gymnasielärare, frilansfotograf och konstvärd på  
Botkyrka konsthall.

Maria Wolrath Söderberg, forskar om klimatargumentation. Är särskilt  
intresserad av hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter,  
spänningar och värdekrockar. Fil.dr och lektor i retorik vid Södertörns Högskola.

Niklas Laninge, författare, komiker samt expert på beteendedesign och 
tillämpad psykologi. Chef för beteendeinsikter på PBM Sweden som hjälper 
verksamheter att använda sig av forskningsinsikter i praktiken.

Torgny Gunnarsson, expert på tvärsektoriell samverkan mellan startups och 
storföretag. Som vice VD på Combient faciliterar han innovationssamarbeten 
genom ”hjärncirkulation” mellan medlemmarna i nätverket. 

Talare
Människans Natur 2022

Moderator: Johan Kuylenstierna, en av Sveriges främsta röster i klimat
diskussionerna. Ordförande i Klimatpolitiska rådet och tidigare chef för 
Stockholm Environment Institute. Styrelseledamot i Axfoundation.

Alexandre Antonelli, uppmärksammad professor i biologisk mångfald vid 
Göteborgs universitet och forskningschef vid Royal Botanic Gardens i Kew, 
Storbritannien. En av världens mest citerade forskare och även en mycket 
uppskattad sommarpratare 2021.

Anders Enetjärn, föregångare inom ekologisk kompensation, naturkapital och 
biologisk mångfald. Initiativtagare till företagsnätverket Business@Biodiversity 
Sweden samt grundare av Ecogain som hjälper samhällsaktörer med konkreta 
lösningar för att investera i en levande natur.

Carl Schlyter, kampanjledare för klimat och systemförändring på  
Greenpeace. Lång erfarenhet från politiken som tidigare EUparlamentariker 
för Miljöpartiet samt ordförande i EUnämnden. Medgrundare till partiet 
Vändpunkt som ställer sig frågan om vi vågar släppa tillväxtsamhället.

Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson och familjeföretagare i 
femte generationen med stort engagemang för såväl mångfald som miljö
frågor. Leder omställningen av företagsgruppen mot tillväxt, förnyelse och 
hållbarhet över tid.

Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear och på barrikaderna sedan många år 
för en mer värderingsstark och hållbar konsumtion. Har en holistisk syn på 
värdeskapande och drivs av att motbevisa tron på att man måste göra avkall 
på mänskligt välmående för att göra gott. 



Bageriet

Follyn

Viltslakteriet

Örtagården

Experimentträdgården

Lunch med matiga lösningar 
Följ efter din guide och utforska Torsåker 
gård. Din första station är markerad 
med samma färg som din namnbricka.

1 Ladugården  
   Gästabudssal, hörsal och testkök

2 Magasinet  
   Kontor

3 Logen

4 Vagnslidret

5 Teståker

Toaletter finns i Follyn samt även i 
Ladugården (hallen, övervåningen, 
gästabudssalen).
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 Experimentträdgården
Vid regn: Magasinet

 Bageriet
Vid regn: Hörsalen

Pizza bianco på flerårigt vete med färskost från Löfsta 
Herrgårdsmejeri, späd kål och friterade nässlor.
Värd: Maria Lundesjö, Framtidens mat på Axfoundation

Naturliga ekologiska system är självförsörjande. Det vi idag kallar jordbruk 
är en störning av de naturliga ekosystemen – en störning som ger oss möjlig
het att odla på ett kontrollerat sätt. För att göra vårt nuvarande odlingssystem 
mer hållbart är användning av fleråriga grödor en viktig del. De låter jorden 
återgå till att bli mer självförsörjande, år efter år. Just sådana perenna grödor 
från Torsåker gård har använts till din lunch idag.

Majoriteten av det som odlas idag är ettåriga grödor. Dessa måste starta om 
från början varje odlingssäsong: Jorden måste plöjas, marken sås, grödan 
etableras och sedan skördas för att aldrig komma igen, om man inte upprepar 
proceduren och plöjer igen. En nyplöjd åker är också sårbar – inga rötter 
binder jorden och viktiga näringsämnen urlakas och hamnar i vattendrag 
där de bidrar till övergödning.

Fleråriga grödor har många fördelar. De binder mer kol i marken och bidrar 
samtidigt till minskad energiförbrukning och tidsåtgång för lantbrukaren som 
slipper så och plöja varje säsong. Dessutom klarar de klimatförändringarna 
bättre eftersom deras djupare rotsystem förbättrar upptaget av näring och 
vatten från jorden och gör att plantan bättre står emot torka.

Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bedriver på Torsåker 
gård sedan 2018 ett större växtförädlingsprogram för att utveckla perennt 
vete för svenska förhållanden. Dessutom är vi först i världen med att växtför
ädla det svenska knylkornet till ett flerårigt korn. På åkrarna sås, skördas och 
studeras stora genetiska variationer av grödorna. Plantorna med de bästa 
egenskaperna väljs ut och korsas under flera växtgenerationer för att få fram 
en gröda som smakar gott, växer bra och producerar optimalt i vårt klimat. 

Sallad på fjolårets mjölksyrade grönsaker, groddade svenska 
baljväxter och rostad hampa. 
Värdar: Viveka Risberg och Stina Behrens, Hållbar produktion och  
konsumtion på Axfoundation 

På Torsåker gård driver Axfoundation en experimentträdgård där vi testar 
nya och bortglömda grönsakssorter med såväl hög gastronomisk kvalitet som 
högt näringsinnehåll. Här utvärderar vi också miljömässigt och ekonomiskt 
hållbara odlingstekniker och innovativa gödningsmedel. Några av grön
sakerna på dagens lunchtallrik kommer just härifrån och har odlats med 
cirkulärt gödsel.  

Gödseln består av en potent restström från det fiskfoder baserat på insekter 
som Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tagit fram. Insekts
bajs visade sig nämligen sätta fart på både zucchini och vaxbönor i grönsaks
landet. Det är dessutom mer klimatsmart än mineralgödsel.

Den cirkulära gödseln är ett exempel på hur 1.5gradersmålet ger oss 
chansen att tänka nytt och ändra våra beteenden, i stora som små beslut. 
En användbar allitteration som hjälper privatpersoner att göra hållbara val i 
vardagen är Bilen, Biffen, Bostaden, Butiken och Börsen.

Företag å sin sida bör lägga extra krut på minskningar av växthusgasutsläpp 
där de är som störst – i leverantörsled. För att accelerera det arbetet har 
Axfoundation utvecklat en digital, öppen klimatutbildning som riktar sig till 
producenter och leverantörer i olika länder och branscher. Det är en veten
skapligt baserad utbildning som ger leverantörer verktyg att sätta mål och 
strategier för utsläppsminskningar. 

Sprid gärna verktyget till företag som vill stödja  
sina leverantörer i klimatfrågan. Läs mer på  
axfoundation.se eller scanna QRkoden:

meny meny



 Viltslakteriet  Follyn

Potatistunnbrödsklämma med slarvsylta på svensk tacka 
och pepparrotsfärskost toppad med syrad kål.
Värdar: Hanna Skoog och Johanna Behrman, Cirkulär ekonomi på  
Axfoundation

Idag genererar livsmedelsindustrin betydande restflöden och det finns en stor 
potential för resurseffektivisering. Men bristen på ett holistiskt synsätt skapar 
biprodukter som ofta saknar kommersiell avsättning. Den svenska köttindustrin 
är ett sådant exempel där varken tackor eller ull hanteras som de värdefulla 
resurser de är. Under dagens lunch får du provsmaka just tacka, samtidigt får 
du känna på de praktiska lösningar som projektet The Swedish Wool Initiative 
arbetar med just nu. 

För just praktiska lösningar behövs. Den globala efterfrågan på nya textil
fibrer beräknas öka med 150 % till 2050. En enorm miljöutmaning då de 
flesta fibrer idag består av jungfruliga syntetfibrer och vattenintensiv bomull. 
Företag letar därför efter regionala, biobaserade och återvinningsbara råvaror 
som möjliggör omställningen till en mer hållbar och cirkulär industri för textilier. 

Ull utgör en av dessa lovande råvaror, men idag tillvaratas mindre än hälften 
av den svenska ullen till sin högsta potential. Ett enormt resursslöseri med en 
råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett hållbart material för 
framtidens cirkulära produkter. 

Tillsammans med aktörer från hela värdekedjan arbetar Axfoundation med att 
stärka konkurrenskraften för råvaran genom utveckling av ett klassificerings
system, förenklad handel, ökad spårbarhet och produktinnovation baserat på 
ull som annars skulle ha gått till spillo. Med rätt förutsättningar på marknaden 
finns potential att omvandla den linjära materialströmmen av ull som biprodukt, 
till ett cirkulärt och hållbart material inom textilindustrin. 

Fritters på braxen med ramslöksmajonnäs, löktrav och  
råkostsallad på fjolårets zucchini.
Värdar: Veronica Öhrvik, Framtidens mat på Axfoundation samt Mats  
Eriksson på Svenska Insjöfiskares Centralförbund/Stockholms fiskauktion 

Sverige har stora resurser av näringsrik sjömat, men bara ett fåtal arter 
landas och saluförs – flera arter räknas inte som kommersiellt gångbara utan 
slängs tillbaka i vattnet. Av det som fångas och odlas i Sverige uppskattas 
nästan 80 % hamna utomlands, där omvandlas det framför allt till foder för 
fisk och fågel. Samtidigt är mer än 70 % av den fisk vi äter importerad. Vi 
ställde oss frågan: Varför äter vi inte fisken i svenska sjöar och vatten? 

Det finns en stark politisk vilja att öka den inhemska sjömatsproduktionen, 
men utmaningarna är många; dagens båtar är delvis för stora för hamnarna, 
det saknas en inhemsk infrastruktur för förädling, och dessutom råder viss 
skepsis bland svenska konsumenter inför att prova nya arter.

Men det finns praktiska lösningar. Axfoundation har tillsammans med bland 
andra Länsstyrelsen Stockholm och Sveriges Insjöfiskare visat att det är 
möjligt att få bifångst (fisk som tidigare slängts i sjön) att uppskattas av såväl 
stjärnkockar som skolelever och stressade barnfamiljer. Det går därmed att 
öka det småskaliga svenska insjöfisket  utan att förbruka mer resurser. 

Genom att använda braxen*, en bifångst från gösfisket, och sätta upp en 
infrastruktur för att tillvarata denna hållbara, goda och näringsrika fisk, har 
nya produkter tagits fram. Idag säljs braxen i olika former på restaurang och 
serveras i skolan. Nästa steg är att växla upp – svenska sjöar är fyllda av 
underutnyttjade fiskarter. 

*Braxen från Mälaren och Vänern är grönmärkt i WWFs fiskguide, den är säker 
att äta flera gånger per vecka och fisket bidrar till ett mer stabilt ekosystem.

meny meny



 Örtagården

Dumplings med svenskodlad färs och syrad gurka i varm 
buljong på svenska alger och svamp.
Värd: Madeleine Linins Mörner, Framtidens mat på Axfoundation

Om vi ska klara klimatmålen måste vår köttkonsumtion minska. För det krävs 
ett proteinskifte, både på åkern och på tallriken. Utsläppen av växthusgaser 
för animaliskt protein är oftast betydligt högre än för vegetabiliskt protein. 
Problematiskt är dock att växtbaserade köttsubstitut ofta är gjorda av soja, en 
gröda som visserligen har många näringsmässiga fördelar, men som primärt 
odlas på andra sidan jorden och på ett sätt som skadar både naturen och 
människorna i produktionen. 

Vi på Axfoundation vill bidra till omställningen, och öka såväl konsumtionen 
som odlingen av baljväxter i Sverige. Samtidigt vill vi minska mängden icke 
hållbart producerat kött som landar på våra tallrikar. Vi började med en konkret 
problemställning: Går det att hitta ett alternativ till den köttråvara vi använder 
allra mest i Sverige – köttfärsen? Ett alternativ som både har högt närings
innehåll, är hållbart producerat och har en låg klimatpåverkan? Så föddes 
idén om en baljväxtfärs som innehöll svenskodlade bönor i stället för soja.

Tillsammans med handel, kockar, lantbrukare och forskare utvecklade 
Axfoundation produkten Svensk Baljväxtfärs från böna på åkern till färdig 
produkt i handeln. Färsen består av sötlupin, åkerböna, gråärt och rester från 
kallpressad rapsoljeproduktion samt lite salt. Inget mer. Den är full av proteiner 
med bra aminosyraprofil och fibrer som vi annars får i oss för lite av.  

Du får provsmaka färsen i Örtagården, och får du mersmak hittar du den 
under namnet Svenskodlad Färs i en livsmedelsbutik nära dig. För när 
Axfoundation gjort resan från böna till färdig produkt lämnade vi nämligen 
över färsen till en kommersiell aktör, Färsodlarna. Ett naturligt steg i vår 
arbetsmodell.

Anteckningar
Människans Natur 2022
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