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stefan stolt
ålder: 31 år
familj: flickvän i ukraina
bor: torp i edsbacken och 3:a 
i kiev 
yrke: Bonde och entreprenör
intressen: längdskidåkning, 
vara i skogen, fiska, plocka 
svamp

porträttet

när vi ses på Hullstafiket en solig 
höstdag i slutet av september är 
han på väg tillbaka till Ukraina. 
Han har bara varit hemma i 
Junsele några dagar och gör an-
halt i Sollefteå för en ekonomisk 
genomgång hos LRF-konsult. 
Har funderingar på att utöka sitt 
nuvarande skogsinnehav på 2 000 
hektar. Men tiderna är osäkra. 
Just denna måndag har New 
York-börsen gjort en ny rekord-
dykning. 

– Fast jag tror att man måste 
satsa sig ur krisen, om man tap-
par fart blir det bara rost och 
röta.

när Stefan talar om att satsa, 
syftar han aldrig på börsinvester-
ingar utan på reella tillgångar 
som jord, skog och fastigheter. 
De senaste stora investeringarna 
gäller uppodling av 3 000 hektar 
åkermark i sydvästra Ukraina. 
Sedan starten förra året har han 
och nio kompanjoner pumpat in 
15 mkr i projektet. I höst har de 
första skördarna bärgats.

– Men jag kan väl inte kalla det 
för någon direkt smakstart, säger 
han.

Jorden var i sämre skick än han 
trodde, dessutom har sommarens 
dåliga väder inneburit att skörden 
blivit både mindre och sämre 
än väntat. Till det kommer den 

ekonomiska konjunkturen.
Han tror att lösningen är att 

satsa ännu mer offensivt.
– Det kommer att bli några 

tuffa år, men den som kör på 
kommer nog att klara sig. Desto 
mer det går emot, desto mer får 
man ta i, säger han.

Och så har det verkligen varit 
för Stefan Stolt. Varje motgång 
har han mött med förnyad energi. 
Han hoppade av skolan efter tre 
terminer på gymnasiet och vid 19 
år bestämde han sig att nu var 
det dags att köra igång. Köpte 
ett litet torpställe med två rum 
och kök och 1,7 hektar mark i 
lilla Edsbacken 7 kilometer från 
Junsele tätort. 

Han skakar på huvudet när 
han berättar om den tuffa tiden 
och alla misstag han gjorde under 
resan från potatisodlare, via 
grisuppfödare till skogsägare och 
spannmålsodlare i stor skala. Hur 
han körde sönder sina föräldrars 
maskiner, hur banken vägrade 
låna ut mer pengar, hur mot-
gångarna sporrade honom och 
hur han till slut stod där med sin 
första miljon vid 26 års ålder. 
Drömmen hade gått i uppfyllelse. 

nu är han 31 och god för några 
till. Kalenderåret 2007 omsatte 
lantbruket cirka 5 mkr. Men nu 
är målet att bli miljardär.

– Jag vill komma dit hän att 
pengar inte längre ska vara ett 
behov eller ett problem. De ska 
bara finnas där, säger han.

Stefans entreprenöranda och 
framgångar har uppmärksammats 
och 2006 fick han ta emot ett 
landsbygdsstipendium från finans-
mannen Anders Wall på 75 000 
kronor. Det gav honom extra råg 
i ryggen för satsningen i Ukraina.

På sikt är det ändå skogen han 
ser som sin pensionsförsäkring 
och den tryggaste investeringen. 
Ukraina betraktar han fortfaran-
de som ett högriskprojekt. Ett 
tredje ben i verksamheten är hans 
fastighetsbolag: Stolt fastighe-
ter AB som omfattar ett drygt 
hundratal lägenheter inklusive en 
industrilokal i Junsele. Räken-
skapsåret 06/07 omsatte bolaget 
med 4 anställda ungefär 3 mkr, 
men det dröjer innan han kom-
mer att ta ut någon lön. 

i framtiden hägrar ett herrgårds-
bygge, en familj och barn som 
kommer att få lära sig att man 
både måste kämpa och vänta 
innan man kan få det man vill ha.

– Det blir ju inte vinst på en 
gång. En del misstag måste man 
göra tre gånger för att inse att 
man gör fel.

TexT och foTo: åSa hedMan

Snabba svar ...
hockey fotboll

fullkorn vitt bröd

öl vodka

torp herrgård

trampcykel  hummer 

Stad landsbygd

Skog aktier 

genmanipulerat naturligt

Expansiv bonde 
hoppas skörda i öst

hårt arbete och 
investeringar i jord, skog 
och fastigheter har gjort 
honom till miljonär i unga 
år. ”man måste våga satsa, 
ingen minns en fegis” är 
hans valspråk. nu är det 
den svarta jorden i ukraina 
som är föremål för hans 
storvulna planer. möt Stefan 
Stolt, prisbelönt bonde och 
entreprenör.


