
DELÄGARE I FOKUS

STEFAN MOKVIST
FRÅN CHEF INOM TELIA SONERA TILL SKOGEN I SÄRNA

Vad arbetar du med?
– Jag är egenföretagare, har läst 
Systemvetenskaplig linje på Universitetet 
och jobbat 20 år på TeliaSonera som ledare 
för olika försäljningsavdelningar. 

Hur och när blev du skogsägare?
– Jag och min fru blev skogsägare 1994. 
Jag kontaktade Jöns Spånberg och frågade 
om han hade något skifte jag kunde hugga 
ved på och eventuellt få köpa. Efter några 
månaders funderande och kalkylerande 
blev det affär med Jöns och Sonja. 

Var finns skogen?
– Utspridd, huvuddelen finns utefter Norra 
Utskogsvägen och i Hägnåsen.

 Vilken är fastighetens historia och bakgrund? 
– Tyskgården köpte vi 1993 av ett par från 
Stockholm. Gården har en intressant historia 
ihop med Stenvallen och poststigen från 
Särnaheden till Njupeskär.   

Vad betyder skogen för dig och din familj? 
– Sedan två år tillbaka är den en del av vår 
löpande inkomst.

Hur har du skaffat dig kunskaper och 
erfarenheter om skogen och skogsbruket? 
– Jag har lyssnat på och frågat äldre 
kunniga/erfarna personer. Läst Hållbart 
familjeskogsbruk på Växjö Universitet samt 
deltagit på skogsdagar och seminarier efter 
eget intresse.
 
Skulle du vilja lära dig mer?
– Självklart, jag ser mig själv som nybörjare 

NAMN: Stefan Mokvist
BOR:  Almunge utanför Uppsala
KOMMER FRÅN:  Jag är född och 
uppvuxen i Nyköping.
FAMILJ: Fru och tre barn.
INTRESSEN: Orienterar med 
Länna IF och motionsidrottar. Har 
bland annat genomfört en Svensk 
klassiker 5 gånger.

i skogsbranschen och försöker få till mig all 
kunskap jag kan komma över. Närmast skall 
jag gå en cirkelledarutbildning, ”Nya Tiders 
Skog” i Mellanskogs regi.  

Vad har du för tankar på framtiden?
– Jag siktar på att öka tillväxten med femton  
procent under de närmaste tio åren, genom 
att ta ned eller starta om dåliga och glesa 
bestånd, markbereda, plantera eller så med 
förädlat material. 

Vad tycker Du det finns för hinder inom 
skogsbruket?
– Jag ser inga stora hinder. En önskar är att 
gödsling skall bli bidragsgrundande från 
Besparingsskogen i Särna.

Hur tänker du på överlåtandet till nästa 
generation?
– Inget alls.

Hur är ditt förhållande till naturen och 
skogen?
– Jag trivs ute. Nu kan jag både jobba och 
motionera i skogen. Jag har en önskan att 
bli jaktintresserad, men det går trögt. 

Vad innebär det för dig att vara skogsägare?
– Glädje och ansvar att bruka skogen 
optimalt.

Vad intresserar dig mest som skogsägare?
– Skogsskötseln.

Hur är det att vistas i egen skog?
– Härlig känsla av att kunna påverka hur det 
skall se ut om både 1 och 100 år.

Besparingsskogarna i Älvdalen, Särna och Idre har i dagsläget  cirka tvåtusen niohundra delä-
gare. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika 
många historier som delägare om. Skogen och Kraften har träffat Stefan Mokvist, en delägare 
som styrde om kursen, siktade norrut och blev skogsägare i Särna. Här berättar han sin historia 
och delar med sig av sina tankar om skogen.
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””jag siktar på att
öka tillväxten”
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