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svårt att sia om. Till en början kommer oljan
att säljas på nätet men förhoppningen är
att både hälsokost- och livsmedelsbutiker
ska sälja oljan i sina butiker. Representanter
från stora livmedelsaktörer har visat stort
intresse, likaså företag inom hudvårdsbranschen.
– Ett stort hudvårdsföretag har visat intresse för vår produkt, men de gör så många
tester som tar flera år så vi får ha tålamod
och vänta. Just nu börjar vi lokalt, sen får vi
se, säger Therese.
Om företaget tar fart kan Stefan tänka sig att
ägna mer tid åt att marknadsföra sin pro-

dukt, men att sluta som bonde helt har han
svårt att tänka sig.
– Det går alltid att leja bort jobbet på
någon annan, men det här har jag gjort hela
livet och det är svårt att sluta helt. Fördelen med att vara spannmålsbonde är att jag
har lågsäsong och högsäsong, när det är
lågsäsong kan jag ägna mer tid åt produkten.
Men det är inte bara ett frö paret jobbar
med, om sex veckor väntar paret sitt första
gemensamma barn, men att gå på mamma
ledighet och pappaledighet verkar varken
Therese eller Stefan vilja göra.

– Jag får jobba med barnet under armen
och Stefan får hjälpa till när han inte är ute
och jobbar, säger Therese och skrattar medan Stefan är snabb att fylla i:
– Ja, det här ska nog gå bra, vi löser det.
Barnet, som är en flicka har inte fått ett
namn ännu och mitt förslag om att barnet
ska heta Camelina möts av skratt.
– Haha, vi får se hur det blir när hon föds.
Jag intalar mig att vi kommer se vad hon ska
heta när hon kommer ut, säger Therese och
får medhåll av Stefan.
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På Therese och Stefan Ranch åker i Tystberga växer en sällsynt växt vid namn Camelina. En
växt som kan sätta gården i Björksund på världskartan. Här odlas och tillverkas nämligen
Sveriges enda ekologiskt närodlade och kallpressade camelinaolja.

Den har formen av en pion, den fåbladiga
och omkring 50 centimeter höga växten.
Camelina, eller oljedådra som är det vanliga
namnet på växten, har spannmålsbonden
Stefan odlat under flera år. Från början
odlade han camelina på uppdrag av det
finska margarinföretaget Raisio, som ville
använde oljan i sitt margarin eftersom den
är rik på Omega 3, 6 och 9 och vitamin E. När
det avtalet upphörde gick Stefan över till att
använda oljan som biobränsle, men det var
först när han träffade sin fru Therese för två
år sedan som tanken om en egen produkt
växte fram.
– Jag läste på om växten och såg alla
fantastiska egenskaper oljan har. Den

används i livsmedel och hälsokost men

också i hud- och hårvårdsprodukter och
smink, säger Therese och hämtar en provflaska.
Fröna som oljan tillverkas av sås och skördas efter 100 dagar, sedan kallpressas fröna
och oljan förvaras i 1000-literstankar innan
de går vidare för fyllning till flaskor. Av ett
ton frön utvinns 300 liter olja, en olja som
luktar nötigt, är guldig i färgen och passar

utmärkt i matlagning eller som återfuktare
på huden. När oljan väl är pressad ur fröna
återstår kakor som kan användas till djurfoder.
– Höns som äter camelinafoder värper
ägg som innehåller höga halter av Omega 3.
I Finland marknadsför de äggen som ”Omega 3-ägg”, förklarar Therese.

Höns som äter camelina
foder värper ägg som inne
håller höga halter av Omega
3. I Finland marknadsför de
äggen som "Omega 3-ägg"

Med en bakgrund som Skandinavisk försälj
ningsdirektör på världens största catering
företag för flygplan, LSG Sky Chefs, och
konsult inom sälj, utveckling och marknadsföring är Therese ingen nybörjare när
det gäller att driva företag framåt. Men att gå
från ett miljonbolag till ett litet familjeföretag var ingen lätt match.

– På mitt senaste jobb hade jag två
assistenter som hjälpte mig och jag saknar
att jobba i team, men samtidigt får jag göra
något tillsammans med den jag älskar. I
början fick jag lappsjuka eftersom jag var
van vid att resa mycket på mina tidigare
jobb, men nu trivs jag bra här ute på landet.
Therese är marknadsföringsexperten medan Stefan står för produktionen. Att jobba
tillsammans med sin partner har sina fördelar, men det kan också vara påfrestande,
speciellt när det kommer till hur slutprodukten ska se ut. Ett 50-tal olika flaskor har paret gått igenom för att hitta rätt förpackning
och de har dividerat fram och tillbaka om
hur logotypen ska se ut.
– Stefan lämnade över beslutet om flaskan till mig och loggan bestämde vi tillsammans, men det var Stefan som kom på den
briljanta idén med “från frö till droppe” som
ger loggan det där lilla extra, säger Therese.
I Finland och Kanada är camelinaolja en
väl inarbetad produkt, men hur lång tid det
kommer att ta innan svenska konsumenter
ser camelinaoljan som det givna valet är

I väntan på den nya förpackningen har Therese och Stefan oljan i provflaskor.
Det mörka glaset ger extra hållbarhet och kommer finnas på slutprodukten, men
formen på flaskan blir annorlunda, likaså etiketten, avslöjar Therese.

Ett ton camelinafrön krävs för att framställa 300 liter olja.

