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Bilaga 1: Kartor och bilder 
 

1. Björnhultskojan och tillhörande stall (Björnhultets naturreservat, 
Torsby kommun) 

Björnhultet ligger norr om Järpliden vid Rötsjön. Vägbeskrivning och mer info om 
naturreservatet: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-
lan/bjornhultet.html  
 
Björnhultskojan är en skogshuggarkoja från ca 1920-talet. Intill kojan finns en stallbyggnad.  
Kojan ska användas som raststuga, och en vandringsled är uppmärkt från parkeringen till 
kojan. Fastigheten och byggnaderna ägs av staten genom Naturvårdsverket. Koordinat för 
kojan SWEREF 360733/6746957. 
 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/bjornhultet.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/bjornhultet.html
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Entrén, Björnhultskojan. 

Baksidan, Björnhultskojan. Stallet skymtar i bakgrunden. 
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Interiör Björnhultskojan. 
 

 
Stallet. 
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Interiör, stallet. 
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2. Bondfugestorp (Hovfjällets naturreservat, Torsby kommun) 
Öppen raststuga. Stugan är privatägd men Länsstyrelsen har ett 25-årigt nyttjanderättsavtal 
med ägaren som ger Länsstyrelsen rätt att bruka raststugan och uthuset för 
reservatsbesökarnas räkning, samt att underhålla eller restaurera byggnaderna.  
 
Vägbeskrivning och mer info om naturreservatet: 
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-
lan/hovfjallet.html  
 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/hovfjallet.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/hovfjallet.html
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Bondfugestorp från sydväst 
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3. Linsö-stugan (Naturreservatet Nötön-Åråsviken, Kristinehamns 
kommun) 

Rast- och övernattningsstuga, tidigare i kommunal ägo men har nu övergått till staten genom 
Naturvårdsverket. Vägbeskrivning och mer info om naturreservatet: 
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/noton-
arasviken.html  
 

 

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/noton-arasviken.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/noton-arasviken.html
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Linsöstugan från sydväst. Vedbod och dass till höger. 
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4. Östersjökojan och Hynndammskojan med 
komplementbyggnader (Natura 2000-området Västersjön, Torsby 
kommun) 

Västersjön ligger nordväst om Höljes. Naturreservatsbildning pågår, och området ingår i 
Natura 2000-nätverket. Fastigheten och byggnaderna ägs av staten genom Naturvårdsverket. 
 
Östersjökojan är en mindre timmerstuga som använts av privatperson. Intill kojan finns ett 
utedass. Troligen kommer Länsstyrelsen vilja använda denna koja som raststuga för besökare 
i det framtida naturreservatet. Se nedan för dokumentation från tidigare fältbesök. 
 
Hynndammskojan är en skogshuggarkoja av något modernare snitt som ligger vid 
Hynndammen i södra delen av området. Här finns flera komplementbyggnader som också ska 
bedömas. Se nedan för dokumentation från tidigare fältbesök. Broarna i området är i dåligt 
skick, tillståndsbedömning av broarna ingår inte i uppdraget.  
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Östersjökojan 
Fältbesök 2018-11-14   Sweref: 6755196 - 0360992 
 

Timmerkoja. 
• Yttermått: 3,30 x 3,80 m. Höjd ca 2,40 m till nock. Obehandlat timmer, takbeklädnad svart stålplåt. Dörr låst. 

Skorsten i plåt samt någon typ av behandling. (murbruk, färg?) Ett fönster mot norr. Grund verkar saknas, 
möjligtvis finns det plintar av natursten som numera sjunkit ned i marken. 

• Skick: Timmer i relativt dåligt skick, nedersta stockvarvet fuktigt och rötskadat. Kojan i övrigt väl underhållen 
av privatperson. 

 

 

Kojan, gavel mot norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kojan, gavel mot söder 

 

 

Kojan, långsida mot väster 

 



Kojan, långsida mot öster 

 
 

Kojan, skorsten mot plåttak 

 



 
Uthus. 

• Enkelt vedförråd med takbeklädnad av svart stålplåt samt enkel träställning. 
• Skick: brukbart men bättre alternativ vore att föredra om kojan ska användas framöver. 

       

 

 
 
Dass.    Sweref: 6755215 - 0360995 

• Yttermått: 1,15 x 1,15 m. Höjd 2 m Tak och väggbeklädnad av svart stålplåt förutom dörrsida som är av 
ytbehandlat trävirke. Dörr låst. 

• Skick: Brukbart. (om dörren lämnas upplåst) 

                            

Dass mot väster                 Dass mot öster   

 



      

Dass mot söder    Dass mot norr

 

Vy från koja norrut mot dass 



Närmiljö. 
• Kojan ligger utmed stig mellan norra skogsbilvägen (nära naturvårdsbränning, Västersjön) och södra 

skogsbilvägen (Kojan vid Hynndammen, Västersjön) Stigen mellan kojorna är numera svårframkomlig på 
grund av bäverdämmen.  

• Från norr är spångat över myr på två ställen, 20 meter spång vid 6755306 - 0360993.  
• 36 meter spång strax norr om kojan vid 6755244 - 0361001. Båda spängerna i relativt bra skick. 

 

36 meter spång strax norr om Östersjökojan 



Kojan ligger naturskönt med utsikt ned mot Östersjön. Torrbacke, bra lägerplats även för tält. 

 

 



 

 



• I nära anslutning till kojan finns en kallkälla. Sweref: 6755200 – 0361015. 
• Möjlighet till parkering i anslutning till stig mot kojan finns vid skogsbilvägar i både norr och söder. 

 

Bedömning av objektets direkta eller potentiella värde för reservatet/reservatsändamålet; 
• Med relativt liten arbetsinsats och till låg kostnad kan platsen och kojan fungera som en fantastiskt fin rast 

och/eller lägerplats för besökare till naturreservatet, om kommande bestämmelser och syftet med 
reservatet medger det. 

 

Jan Wirtberg 2018-12-05. 

 

 

 



Hynndammkojan    Sweref: 6754035 - 0361717 

Fältbesök 2018-11-21 
 

Skogshuggarbarack. 

• Yttermått: Huvudbyggnad 6,30 x 10,45 m. Förrådsutbygge åt väster 2,40 x 2,10 m. Timmerbyggnad, delvis 

brädfodrad. Målad med falu rödfärg, listverk i grön täckfärg. Dörr låst, Länsstyrelsen har bytt lås och har 

nyckel. Byggnaden står på betongplintar, torpargrund 60 cm hög. Takbeklädnad korrugerad stålplåt. 

Skorsten murad med tegel. Under golvet på hörnrummet i sydväst finns ett murat källarutrymme. 

• Skick: Relativt bra även om visst behov av underhåll finns. Fönster till förråd bör monteras (det står i 

förrådet) och ventilering av källarutrymme åtgärdas. Behov av renovering av källarfönster. Igenväxning av 

lövsly och gran bör åtgärdas. 

 

Gavel mot norr med utbygge åt väster. 

      

Förråd där fönster behöver monteras, långsida mot väster med igenväxning och dåligt källarfönster. 

 



 
Gavel mot söder. 

 

Långsida mot öster samt gavel åt norr. 

 



Interiörer 

   
Hall, golvyta 190 x 145 cm                 Förråd, bakom dörren till höger i hallen.  Golvyta 190 x 200 cm 

 

 

Förråd, utbygge åt väster. 

   

Skafferi, till vänster från hallen. Golvyta 175 x 180 cm. 



 

Allrum med köksbord samt öppen spis, 5 garderober och 5 sängar. (hall och skafferi i bakgrunden på bilden).  

 

Fyra sängplatser och två garderober i nordvästra delen av allrummet 



 

Öppen spis, en sängplats och tre garderober i den sydvästra delen av allrummet. 

 

Köksavdelning söder om allrum. Fullt utrustat med husgeråd, vedspis, gasol och primuskök. 



 

Köksavdelning med vy mot mindre rum som har källarutrymme under lucka i golvet. 

 

   

Litet rum i sydväst med två britsar samt lucka för källarutrymme. Golvyta 200 x 240 cm. 

 

 



Stall.    Sweref: 6754052 - 0361715 
• Yttermått: 5,40 x 4,40 m. Obehandlat timmer. Galvaniserat plåttak. Står på plintar av betong. 

• Skick: Relativt bra förutom södra långsidan som säckat ihop kring dörren. Det bör åtgärdas om byggnaden 

ska vara kvar. Övrig del av timmerstomme verkar vara frisk. Några fönsterglas trasiga eller saknas. 

Avstädning angelägen. 

  

Gavel mot öster.   Långsida mot norr. 

  

Långsida mot söder.   Gavel mot väster. 

  

Interiör. Snickrad ställning med okänt användningsområde samt stor hög med flaskor, burkar och andra sopor. 



Dass. 
• Yttermått: 116 x 112 cm. Väggar av obehandlad liggande träpanel. Tak av galvaniserad takplåt. 

• Skick: Brukbart! 

   

 

Båthus.    Sweref: 6754078 – 0361830 
• Yttermått: 4,20 x 7 m. Timmer med rester av falu rödfärg. Galvat plåttak. Står på socklar av natursten. 

• Skick: Relativt dåligt. 

  

Gavel mot söder och älven.                        Gavel mot norr. 

  

Långsida mot väster.                  Långsida mot öster. 



   

Interiör från båthus.   

Bro över dammluckor.   Sweref: 6754045 - 0361803 
• Mått: 2,60 meter bred, 6 meter lång. Avspärrad med band och nylonrep sedan sommaren 2018. 

• Skick: Dålig, genomrutten. Risk att besökare trampar igenom. Rivas eller underhållas? 

   

Bro mellan skogsbilväg i söder och den ås som Hynndammkojan ligger på. 
• Mått: 2 meter bred och 8 meter lång. 

• Skick: Dålig, behöver åtgärdas om reservatsbesökare ska ha tillgång till området. 

 



Närmiljö. 
• Ligger naturskönt på tallås invid Hynndammen med utsikt över myrområde och Hynnan. Parkeringsmöjlighet 

vid skogsbilväg ungefär 250 meter från kojan. Tydlig stig mellan parkering och koja. 

 

Bedömning av objektets direkta eller potentiella värde för reservatet/reservatsändamålet; 
• Med rimlig arbetsinsats och till låg kostnad skulle kojan kunna fungera som lägerplats och/eller 

övernattningsmöjlighet för reservatsbesökare, enskilda eller i mindre grupp, som önskar bekanta sig med 

reservatsområdet. Det skulle kunna vara en tillgång både för det rörliga friluftslivet eller institutioner såsom 

folkhögskolor, naturbruksgymnasier eller universitet. 

 

Jan Wirtberg 2018-12-27 
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